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Monumenten
IN NEDERLAND

`Monument in Nederland' is een nieuwe
reeks waarin per provincie een overzicht wordt
gegeven van alle cultuurhistorisch waardevolle
monumenten in Nederland. De serie komt
tot stand in nauwe samenwerking met de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Naast de oudere bouwkunst krijgt de
bouwkunst uit de periode 1850-1940
ruime aandacht. Per dorp of stad wordt een
samenhangend overzicht van de bebouwde
omgeving gegeven. De beschrijvingen van de
historische kernen worden voorafgegaan door
een aantal inleidingen waarin geschiedkundige
en architectuur-historische aspecten aan de
orde komen. Tevens zullen per afzonderlijke
regio de eigen (historische) landschaps- en
bebouwingskarakteristieken nader worden
uitgewerkt. Plattegronden, bouwtekeningen
en vele foto's, grotendeels speciaal voor
deze reeks gemaakt, begeleiden de duideljke
beschrijvingen. Een literatuur- en termenlijst
alsmede registers completeren het boek.

Waanders Uitgevers, Zwolle
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist
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VOORWOORD

Monumenten in Nederland: Noord-Brabant is het tweede deel
in een reeks van twaalf delen die per provincie een overzicht zal geven van de belangrijkste bestaande cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren. Het eerste
deel over de provincie Utrecht is in 1996 verschenen. Deze
serie is een initiatief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in samenwerking met Waanders Uitgevers.
Monumenten in Nederland geeft een bondig overzicht van
de belangrijkste cultuurhistorisch waardevolle structuren
en objecten. In dit overzicht staan beknopt de feiten vermeld over grote en kleine bouwwerken uit alle categorical,
van het artistieke meesterwerk tot de anonieme utiliteitsbouw, van heel oud tot tamelijk recent, van mooi tot
merkwaardig en van kunst en ambacht tot industrieel
product. Per kern - stad of dorp - ontstaat zo een samenhangend beeld van de aanwezige cultuurhistorische waarden. In elk deel zijn de resultaten verwerkt van de voortdurend aanzwellende publicatiestroom op
regionaal-historisch gebied. Behalve de `klassieke oude
monumenten' krijgt ook de jongere bouwkunst, uit de
periode 1850-1940, ruime aandacht.
Er is in de loop der jaren veel veranderd in de manier
waarop men naar de gebouwde omgeving kijkt. Er zijn
belangrijke gebouwen en ensembles aangetast en verdwenen. Van de andere kant zijn veel andere gerestaureerd.
Vaak kregen ze een nieuwe functie. Ook zijn gebouwen
en ensembles, als jonge monumenten en gezichten of als
industrieel erfgoed, inmiddels onder onze aandacht
gekomen. Ondanks de toenemende aandacht voor monumenten, onder andere tot uitdrukking komend in algemene boeken en reisgidsen, blijkt er nog steeds een eigen
plaats to zijn voor een meer wetenschappelijk opgezette
reeks als deze. Het gaat hier om een rijk geillustreerde
uitgave, waarvan de foto's grotendeels speciaal voor deze
reeks zijn gemaakt. Monumenten in Nederland is bedoeld
als beknopt naslagwerk voor een breed publiek en kan
zowel een wetenschappelijk als informatief Joel dienen.
Elk deel van de reeks staat op zichzelf en kan onafhankelijk van de andere worden gelezen. Zowel via de catalogus als via het register is het gemakkelijk toegankelijk.
Het werk is samengesteld door drie ervaren architectuuren bouwhistorische onderzoekers: dr.ing. Chr.J. Kolman,

drs. B. Olde Meierink en dr.ing. R. Stenvert. Voor het
grootste deel van Noord-Brabant stond hen een uit 1987
stammende basistekst ter beschikking, door drs. Nelleke
Reijs destijds vervaardigd in het kader van het toenmalige
kunstreisboek. Voor het samenstellen van de historische
inleiding kon een beroep gedaan worden op de historicus
dr. A.C.M. Kappelhof.
Ten behoeve van de reeks heeft men een redactieteam
in het leven geroepen, bestaande uit: drs. A.G. Schulte,
drs. F.C.A. van der Helm, jhr. R.J.A. van Suchtelen van
de Haare en ing. B.HJ.N. Kooij namens de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg en de drie auteurs. Verder
hebben A.A.M. Warffemius, drs. F.P. Don, mw. J.P.M.
van den Heuvel en de andere medewerkers van de afdeling Collecties van de Rijksdienst ieder op hun wijze vanuit zijn of haar specialisme bijgedragen aan de totstandkoming van de publicatie. Drs. B. Stamkot van het bureau
MAP stelde de overzichtskaarten en stadsplattegronden
samen, jhr. ir. R.G. Bosch van Drakestein verzorgde de
kasteelplattegronden en H. IJsseling van Flying Focus de
luchtfoto`s. De fotografen van de Rijksdienst, met name
G.J. Dukker, P. van Galen, IJ.Th. Heins, J.P. de Koning
en E.H.M. van den Burg, zijn verantwoordelijk voor de
foto's.
In de reeks Monumenten in Nederland zal ook dit werk
over Noord-Brabant een belangrijke bijdrage leveren aan
het overdragen van kennis over ons cultureel erfgoed.
De directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Fons Asselbergs
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TEN GELEIDE

Monumenten in Nederland is een naslagwerk dat voor vele
doeleinden bruikbaar is en waarin gegevens te vinden zijn
over de waardevolle objecten en structuren in de provincie
Noord-Brabant. Het is geen reisgids: al zijn voor een aantal steden wel plattegronden van de binnenstad opgenomen,
het bevat geen routebeschrijvingen of wandelingen. Eerst
en vooral geeft het op beknopte wijze feitelijke informatie
over bestaande gebouwen. Bij de belangrijkere objecten
en structuren schetst het ook kernachtig hun historische
ontwikkeling, alles getoetst aan de recente stand van
wetenschap. De beschrijving van het uiterlijk blijft tot het
uiterste beperkt, maar wel wordt, waar mogelijk, getracht
ontwikkelingen te verklaren. De inleidingen aan het
begin van het boek plaatsen de gegevens in een groter
verband en schenken aandacht aan het karakteristieke
van de provincie Noord-Brabant. Waar nodig en mogelijk leggen deze hoofdstukken relaties met algemeen-historische, sociaal-economische, historisch-geografische en
stedenbouwkundige ontwikkelingen. Na een historische
schets, een inleiding over stijl en verschijningsvorm en
een inleiding over materiaal en constructie, behandelt
de laatste inleiding de eigenheid van de acht regio's die
samen de provincie Noord-Brabant vormen. In dat
hoofdstuk is er vooral aandacht voor de historischgeografische ontwikkeling en de bebouwingskarakteristiek.
De beschrijving van alle historisch belangrijke steden en
dorpen in alfabetische volgorde beslaat het grootste deel
van dit boek. Bepalend zijn daarbij niet gemeenten zoals
ze recentelijk zijn heringedeeld, maar de bebouwingsconcentraties – de kernen – zoals ze in de loop der tijd
zijn gegroeid. In de praktijk is een onderscheid gemaakt
in hoofdkernen, kernen, geincorporeerde kernen, omgevingskernen en omgevingsobjecten. Hoofdkernen zijn de
kernen die tevens hun naam aan de gemeente geven.
Wanneer een kern niet de hoofdkern is van de gemeente,
volgt er een verwijzing naar de gemeente waartoe de kern
behoort, bijvoorbeeld: Stiphout (gemeente Helmond).
Geincorporeerde kernen zijn kernen die later in een grotere
gemeente zijn opgenomen, bijvoorbeeld Woensel en
Stratum die al sinds 1920 onderdeel uitmaken van de
gemeente Eindhoven. Deze geincorporeerde kernen
worden behandeld als onderdeel van het grotere geheel,
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zij het dan dat bij het adres de naam van de oorspronkelijke kern vermeld staat. Ook bij kernen die in de loop
der tijd aan elkaar zijn gegroeid is deze methode gehanteerd. Deze kernen zijn in de regel onder hun huidige
plaatsnaam te vinden, bijvoorbeeld Berkel en Enschot
onder Berkel-Enschot, Aarle en Rixtel onder Aarle-Rixtel, Waalre en Aalst onder Waalre en Valkenswaard en
Dommelen onder Valkenswaard. Omgevingskernen zijn
nederzettingen die wel genoemd moeten worden, maar
waarvan de informatie over de bebouwing slechts een of
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Luyksgestel

enkele objecten betreft en als geheel zo beperkt is dat ze
onder een nabijgelegen, vaak grotere kern vermeld worden; zo staat Acht bij Eindhoven en Odiliapeel bij Uden
vermeld. De beschrijvingen van omgevingskernen zijn
niet alfabetisch terug to vinden, maar kunnen via het
topografisch register achter in het boek gevonden worden. Omgevingsobjecten zijn de op het platteland gesitueerde gebouwen als kapellen, kloosters, kastelen, molens
en boerderijen. Deze objecten worden beschreven bij de
meest nabije kern binnen de gemeente, bijvoorbeeld

Budel

kasteel Croy bij Aarle-Rixtel en kasteel Nemelaer bij
Haaren. Hierboven is een overzichtskaart opgenomen
van de belangrijkste behandelde gemeenten en kernen.
Deze kaart toont ook de regio-indeling.
Elke kern heeft een eigen inleiding met de voornaamste
historische feiten. Ook wordt kort de ontwikkeling van
de thans zichtbare structuur aangegeven. De omvang van
het boek laat echter geen uitputtende historische stedenbouwkundige analyse toe. Van de belangrijkste historische
steden is een plattegrond opgenomen. Daarop staan aan-
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gegeven de grotere behandelde objecten, met uitzondering van afzonderlijke woonhuizen. De bijbehorende
nummers worden in het bijschrift verklaard, met een verwijzing naar de pagina van de objectbeschrijving. Deze
nummers staan ook vermeld bij de beschrijving zelf.
Bij de beschrijvingsvolgorde per kern wordt uitgegaan
van het centrum van de kern; in het begin staat het
belangrijkste gebouw. Doorgaans gaat het daarbij om de
kerk, maar soms is het een kasteel. Afzonderlijke objecten
en structuren worden als het ware in `schillen' vanuit de
dorpskern besproken, waarbij drie hoofdregels zijn aangehouden: van publiek naar particulier, van oud naar jong
en van binnen naar buiten. De volgorde wijkt of van de
strikte indeling gehanteerd bij de Geillustreerde beschrijving
van de Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst;
per kern is gezocht naar de meest geeigende indeling.
Per kern komen in principe alle waardevolle objecten en
structuren aan de orde, maar de keuze die daarbij noodgedwongen is gemaakt, zal niet iedereen altijd tot in de
details delen. De uiteindelijke selectie is dan ook die van
de auteurs, waarbij de informatiewaarde en het belang als
karakteristiek element voorop staan. Objecten zijn opgenomen omdat ze een bepaalde ontwikkeling kenmerken
of een goed voorbeeld van een bepaald verschijnsel zijn.
In andere gevallen valt de keus juist op de uitzondering,
als zeldzaamheid een object vermeldenswaardig maakt.
Criteria die een beslissende rol spelen, zijn gaafheid, historische betekenis, architectonische kwaliteit of bouwhistorisch belang. De omvang van het cultuurhistorische
erfgoed in Noord-Brabant noopte ons regelmatig tot
beknoptheid om binnen de voor het boek gestelde ruimte
to kunnen blijven. Een onverbiddelijke tijdgrens is niet
gesteld, maar deze ligt over het algemeen bij het begin
van de Tweede Wereldoorlog. Gezien de aanzienlijke
oorlogsschade aan vele Brabantse kerken en kerktorens,
zijn ook de belangrijkste vertegenwoordigers van de herbouwde kerken opgenomen. Bij het opnemen van de
modernste architectuur hebben de auteurs terughoudendheid betracht.
De teksten in dit boek zijn grotendeels tot stand gekomen op grond van bestaande (en officieel gepubliceerde)
recente literatuur en op gegevens die voorhanden zijn bij

de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Voor het overgrote deel van Noord-Brabant stond de auteurs als bron
een uit 1987 stammende basistekst van drs. Nelleke Reijs
ter beschikking. Een andere belangrijke bron waren de
rapporten uit de serie Cultuurhistorische Inventarisatie
Noord-Brabant/Monumenten Inventarisatie Project (MIP),
waarvan voor elke gemeente een rapport beschikbaar
was. Ook van het nit het MIP voortgekomen Monumenten Selectie Project (MSP) mochten wij, indien er al een
selectie voorhanden was, gebruik maken. Bronnenonderzoek zelf lag niet in de onderzoeksopdracht besloten,
maar wel zijn op grond van eigen waarnemingen ter
plekke waar nodig verbeteringen of aanvullingen op
de bestaande literatuur aangebracht.
In de tekst ligt de nadruk op de weergave van de feitelijke
gegevens. Aan de orde komen: adres, functie, eventuele
functiewijzigingen, ontwerp- en bouwdata, namen van
opdrachtgevers en architecten, ontwerpers en uitvoerende kunstenaars. Daarnaast wordt ingegaan op de
bouwgeschiedenis, de bepalende architectuur-historische
elementen, de toegepaste materialen en waar mogelijk de
constructie. Informatie over interieur en inventaris van
de gebouwen is beperkt gehouden, gegevens daarover
zijn slechts opgenomen wanneer ze van uitzonderlijk
belang zijn. Dat geldt vooral voor niet-openbare gebouwen; bij de kerken kon er, zij het beperkt, wat meer aandacht aan worden geschonken. Musea zijn alleen opgenomen indien zij als gebouw vermelding verdienen, maar
hun collecties krijgen in dit boek geen aandacht. Restauraties en verbouwingen aan de objecten zijn in principe
alleen vermeld als zij belangrijke wijzigingen teweegbrachten. Bij het dagelijks beheer van de gebouwde
omgeving vallen helaas, en meer dan ons lief is, nog
steeds slachtoffers. Daarom zijn in dit boek alleen die
objecten en structuren opgenomen die, ook als ze bedreigd
worden, op het moment van het afsluiten van het manuscript nog aanwezig waren. Aangezien de bestaande
gebouwde omgeving ons uitgangspunt vormt, is (jammer
genoeg) geen aandacht meer geschonken aan wat er in het
(recente) verleden is verdwenen. Op een enkele opmerking in de inleiding per kern na, wordt ook geen expliciete aandacht besteed aan archeologische monumenten.

TEN GELEIDE

De afbeeldingen vormen een belangrijk onderdeel van
het boek. De keuze daarvan beoogt een representatieve
selectie van de objecten en structuren in de provincie te
geven. Daarbij kwamen in aanmerking hun ouderdom,
hun verspreiding over de provincie en de verdeling over
de verschillende soorten objecten. Gezien de hoeveelheid
besproken objecten en kernen is het onmogelijk om van
elk object of elke kern een afzonderlijke afbeelding op te
nemen. Wel weerspiegelen de foto's zo goed mogelijk het
karakter van de desbetreffende kern. Er is gekozen om
gebruik te maken van recente foto's, die ten hoogste 25
jaar oud mogen zijn. Dit leidde ertoe dat de meeste foto's
speciaal voor dit boek zijn gemaakt. Waar dit niet het
geval is, staat het jaartal van de foto in het bijschrift vermeld. Tevens is van een aantal belangrijke kerken, kastelen en andere objecten een plattegrond in het boek opgenomen. Daarbij is in de onderschriften gebruik gemaakt
van de verkorte architectuurhistorische dateringsmethode, waarbij romeinse cijfers eeuwen aangeven, gevolgd
door de hoofdletters A en B die staan voor halve eeuwen
of de kleine letters a, b, c, d voor kwart eeuwen en m voor
midden; bijvoorbeeld XVIIa betekent eerste kwart van de
17de eeuw.
Achter in het boek staat een beknopte literatuurlijst met
de voor de provincie belangrijkste publicaties op architectuurgebied. Verder zijn een verklarende woordenlijst,
een topografisch register en een index op (kunstenaars)namen toegevoegd.
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Voor hun hulp bij de totstandkoming van dit boek danken wij als auteurs onze opdrachtgever de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, zijn directie, de leden van de
projectgroep, de afdeling cultuurwaardenonderzoek en
de fotografen van deze dienst, alsmede de medewerkers
van de bibliotheek en van het foto- en tekeningenarchief
aldaar en ten slotte de uitgever. Voor de hulp die wij vanuit de provincie mochten ontvangen gaat onze dank in
eerste instantie uit naar de leden van het MSP-team
Noord-Brabant: Wies van Leeuwen, Joost Michiels,
Marianne Vaessen, Esther Wessel, Huub Ruiter en Hanneke van Wanrooy en tevens naar Ronald Glaudemans,
Ad van Drunen, Leo Dubbelaar, H.M.C.M. van Maarschalkerwaart, Andre Viersen, Dick Zweers, Jan Kamphuis, Karel Emmens, Guido Van den Eynde, Gerard van
Wezel, Toine Maas, Mathijs Burger en Leo Wevers. Voor
hun hulp bij het afwerken van het manuscript bedanken
wij Marieke Knuijt, Joos Leistra, Jeroen van Meerwijk en
Eric Strijbos.
Utrecht, maart 1997

Chris Kolman
Ben Olde Meierink
Ronald Stenvert
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HISTORIE

Boerderijen in het woud
In de Romeinse tijd speelde Noord-Brabant geen noemenswaardige rol in de geschiedenis. In het gebied lagen
noch stedelijke nederzettingen noch forten. Afgezien van
de weg langs de westelijke Maasoever die bij Katwijk (bij
Cuijk) de Maas kruiste, waren er geen verharde wegen.
Het westen van de huidige provincie was voor een groot
deel met veen bedekt en maar heel dun bevolkt. Op de
hoger gelegen zandgronden lagen nederzettingen, die
echter zelden meer dan tien boerderijen telden. Wel
heeft men enkele jaren geleden bij Empel de resten van
een belangrijk heiligdom gewijd aan de godheid Hercules
Magusanus blootgelegd.
In het midden van de 3 de eeuw braken Germaanse stammen door de Rijngrens. Veel nederzettingen werden verlaten. Na het herstel van de orde onder keizer Diocletianus (284-305) vestigden zich hier met de Romeinen
geallieerde Franken. In Cuijk werd een versterking
opgericht die een daar liggende nieuwe, vaste brug over
de Maas moest beveiligen. Na de instorting van het rijk
kort na 400 raakte Noord-Brabant zo goed als ontvolkt.
In de loop van de 6de eeuw trokken nieuwe bewoners
binnen vanuit drie richtingen: het zuiden, de Schelde en
Zeeland. Tussen circa 650 en circa 725 werd de bevolking
onder leiding van de Maastrichtse bisschop Lambertus
gekerstend. Vooral de Frankische edelen propageerden
de nieuwe religie. Zij waren het ook die delen van hun
bezit schonken aan ver buiten de streek geleden abdijen,
zoals die van Echternach (Luxemburg).
Na het uiteenvallen van het Karolingische Rijk kwam
deze streek in 925 bij het Duitse Rijk. Politiek gezien
duidde men de streek aan als `Taxandria'. De oude loop
van de Maas vormde de grens tussen deze gouw en de
gouw Teisterbant, ten noorden van deze rivier. De Maas
was tevens de grens tussen de bisdommen Utrecht en
Luik.

De middeleeuwse expansie
De periode 1000-1300 was er een van expansie. De
bevolking groeide en nieuwe landbouwtechnieken verhoogden de productiviteit. De boeren kapten het bos om
er akkers aan te leggen. Men stichtte veel nieuwe dorpen

en parochiekerken. De economische ontwikkeling leidde
tot meer sociale differentiatie. Lokale machthebbers
bouwden kastelen vanwaaruit zij omwonenden bescherming boden en tol hieven van het steeds drukkere vrachtverkeer. Sommige heren vergrootten hun macht door
zich op te werpen als voogd (`advocatus') van de oude
abdijen. De voogd moest de abt helpen bij het handhaven
van de openbare orde. In ruil voor deze dienstverlening
trok de voogd delen van het abdijbezit aan zich.
Deze opbloei trok de aandacht van naburige vorsten,
zoals de graven van Holland en Gelre en de hertog van
Brabant, die streefden naar de vorming van een territoriale staat. Het was hertog Hendrik I (1190-1235) die
erin slaagde om zijn mededingers uit te schakelen, zodat
bij zijn dood het noorden van de Kempen onder zijn
heerschappij viel. De lokale machthebbers werden militair verslagen of kozen partij voor de Brabantse hertog.
Daarvoor werden zij beloond met land of overheidsgezag.
In de eerste helft van de 12de eeuw werden veel nieuwe
abdijen opgericht. Zij behoorden tot de nieuwe orden
van de cistercienzers en de norbertijnen. Beide orden
organiseerden de intensivering van het landgebruik.
De norbertijnen, met de abdijen van Tongerlo, Postel en
Averbode, specialiseerden zich daarnaast in de zielzorg.
In het westen bouwden in het midden van de 12de eeuw
de heren van Breda-Schoten (bij Antwerpen) een burcht
op de plaats waar de rivieren de Mark en de Aa bijeenkwamen. Kort voor 1200 sloot Godfried II van Breda
met Hendrik I een verdrag, waarbij hij zich onderwierp
aan de hertog en in ruil daarvoor de vrije hand kreeg in
een gebied dat zich uitstrekte tot aan de rivieren de
Schelde en de Striene in het noorden en westen. Destijds
lagen daar nog uitgestrekte venen. De heren van Breda
exploiteerden het bruine goud door de `moeren' ter
afgraving uit te geven aan commerciele ondernemers.
De turf werd over speciaal daarvoor gegraven vaarten
met schuiten vervoerd naar havens als Steenbergen en
Oudenbosch. Het buitendijks gelegen veen was erg in
trek, omdat het zout bevatte. In de jaren 1245-1350
beleefde de moernering haar hoogtepunt. In 1287-'90
werd de heerlijkheid Breda door een erfdeling gesplitst in
de heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom.
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Grenzen hebben altijd een
belangrijke rol gespeeld in de
geschiedenis van Brabant.
Bij Maarheeze staan de
grenspalen van de oude
heerlijkheid Cranendonck en
de latere Rijksgrens van het
Koninkrijk been (1978)

Het noordelijk deel van het hertogdom Brabant mocht
zich dan sterk ontwikkelen, het zuiden met grote steden
als Leuven en Brussel en zijn veel vruchtbaardere leemen lossgronden bleef de kern van dit vorstendom.
In de 13 de eeuw kwam de streek te noorden van de Mark
onder het gezag van de graven van Holland. Geertruidenberg kreeg in 1213 van hen stadsrechten. De heren
van Altena erkenden de graaf in 1230 als hun leenheer
voor het gebied ten noorden van de Maas. Waalwijk, ten
zuiden ervan, verkochten zij aan de hertog van Brabant.
De heren van Strijen, die hun stamslot hadden in de huidige Hoekse Waard, kozen voor de graaf. Heusden werd
na een reeks van gewapende conflicten in 1357 voorgoed
Hollands en Ravenstein kwam na 1396 onder Kleefse
invloed. Grave, met het Land van Cuijk, bleef tot in de
16de eeuw een twistappel tussen Brabant en Gelre.
Steden en standen
De toegenomen productie van landbouwartikelen en
timmerhout vroeg om meer marktplaatsen. Omstreeks
het jaar 1000 moet er in de omgeving van Vught al zo'n
markt hebben bestaan. Aan het einde van de 12de eeuw
ontstond er bij Orthen een nieuwe nederzetting van

kooplieden en handwerkslieden. Deze boden tussen 1194
en 1196 hertog Hendrik I, die in Orthen een landgoed had
liggen, een door hen zelf opgesteld stadsrecht aan en lieten
hem dit bekrachtigen. De nieuwe stad kreeg al spoedig
de naam van 's-Hertogenbosch. In de jaren 1195-1235
ontstond een aantal steden (Oisterwijk, Eindhoven, SintOedenrode, Breda en Bergen op Zoom). Ook na 1235 ontstonden er in het hertogdom nog steden (Waalwijk, Oss,
Helmond), maar deze waren niet zo succesvol als de eerste lichting. Naast de steden ontstonden er vooral in
Kempenland vrijheden. De marktfunctie stond hier
voorop en meestal waren deze plaatsen niet ommuurd. De
belangrijkste vrijheden waren: Hilvarenbeek, Oirschot en
Eersel. Nederzettingen als Steenbergen, Zevenbergen,
Roosendaal, Oudenbosch en het omstreeks 1425 verdronken Niervaart hadden hun ontstaan te danken aan de
turfnering. De grote steden, Bergen op Zoom, Breda en
's-Hertogenbosch lagen op de rand van de zandgronden.
Verreweg de volkrijkste stad was 's-Hertogenbosch dat
omstreeks 1375 meer dan 10.000 en in 1526 ruim 21.000
.
mwoners telde.
Vanaf 1312 kregen de standen, in Brabant bestaande
uit de hoge geestelijken, de edelen en de burgers uit de

14

HISTORIE

NIEUWE ICAAWr
van het

Zum

009T El:VIES-1"E DEM
ran HOLLAND
beheizende tie Latntten Vail

HE US DVN,ALT ENA,a.,
A L B LA SSE RWAARD ,
KR I Mrt NE RWAARD,
Derr litEREN LANDEN.,..,,,,

.,.

to AMSTXRDAM 1,,,
ISAAIC TlYttON.otnecot.t.

B# de St.-Elisabethsvloed van 1421 ging de Grote Zuidhollandse
Waard verloren en ontstond de Biesbosch. De kaart toont het vroegere
Hollandse deel van Brabant en Biesbosch in het midden van de 18de
eeuw

grote steden, invloed op het bestuur. Na de dood van
hertog Jan III (1355) ontstond er een dynastieke crisis
doordat de hertog slechts Brie dochters naliet. Hertogin
Johanna en haar man Wenceslas van Luxemburg kregen
pas de steun van de standen nadat zij beloofd hadden een
aantal privileges to zullen eerbiedigen. Het document
waarin deze waren omschreven, kreeg de naam van Blij de
Inkomste . Dit stuk, dat door de opvolgers van Johanna
steeds weer werd bekrachtigd, vormde de grondslag van
een politiek systeem, waarin hertog en staten de macht
deelden en doorgaans samenwerkten. Van de NoordBrabantse steden was alleen 's-Hertogenbosch in de Staten van Brabant vertegenwoordigd. Wel hadden de heren

van Breda, Bergen op Zoom en Eindhoven-Cranendonck
als raadsheer van de hertog veel invloed.
Vanaf het midden van de 14de eeuw werd in Brabant
de laat-middeleeuwse depressie voelbaar. Symptomen
waren: frequente epidemieen, een afnemende bevolking
en dalende prijzen voor agrarische producten. Het
noordwesten werd vanaf de late 14de eeuw getroffen
door een reeks watersnoden. De Grote Zuidhollandse
Waard ging met de St.-Elisabethsvloed in 1421 voorgoed
ten onder.
Met de dood van hertogin Johanna (1406) stierf het huis
van Leuven uit en vererfde Brabant aan een zijtak van het
uit Frankrijk afkomstige Bourgondische huis. Toen deze
zijtak in 1430 ook weer uitstierf kon hertog Philips de
Goede (1430-'67) Brabant aan zijn rijk toevoegen. Drie
jaar later werd hij ook graaf van Holland. De Bourgondische hertogen introduceerden nieuwe uit Frankrijk
afkomstige vormen van bestuur en rechtspraak.
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De Brabantse gouden eeuw
Na de dood van hertog Karel de Stoute (1467-'77)
trouwde zijn enige dochter Maria met Maximiliaan van
Habsburg, zodat de rijke Bourgondische erfenis in handen kwam van dit Oostenrijkse geslacht. Na een woelige
periode hervatte de nieuwe dynastie het onder Karel de
Stoute ingezette beleid van centralisatie en uniformering.
Deze politiek leidde tot steeds hogere fiscale eisen. In
Brabant stuitten dit op taai verzet van de Staten van Brabant, die niet bereid waren om afstand te doen van hun
privileges. Het streven van Karel V (1515-'55) om Gelre
aan zijn rijk toe te voegen leidde tot een lange serie oorlogen waar het noordoosten van Brabant veel onder te lijden had.
De periode 1475-1525 mag niettemin gelden als de Brabantse Gouden Eeuw. De agrarische productie nam sterk
toe. De jaarmarkten in Bergen op Zoom en Antwerpen,
beide aan de Schelde gelegen, trokken kooplieden aan uit
heel Europa. Ook 's-Hertogenbosch beleefde een nieuwe
bloei. De beroemdste kunstenaar die de stad ooit heeft
voortgebracht, Jeroen Bosch (circa 1460-1516) leefde in
deze periode. Hij was lid van de Illustere Lieve Vrouwe
Broederschap, een religieuze broederschap waartoe de
elite van de stad behoorde, maar die ook duizenden
zogeheten buitenleden telde. De broederschap besteedde
veel geld aan culturele activiteiten, onder andere op het
gebied van de muziekbeoefening. In deze tijd werd ook
de laat-gotische St.-Janskerk voltooid.
De heren van Breda en Bergen op Zoom wisten hun
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positie te versterken doordat zij aan het hof belangrijke
functies bekleedden en door de inpoldering van gorzen
in het noordwesten van Brabant. In de nieuwe vruchtbare
polders behielden zij zich allerlei lucratieve rechten voor.
In de periode 1468-1509 kreeg de Bredase O.L. Vrouwekerk haar fraaie toren, die nog steeds het stadsbeeld
beheerst. Onder graaf Hendrik III van Nassau (1504-'38)
kwam een forse stadsuitbreiding tot stand, waardoor de
al bestaande voorsteden beveiligd konden worden. De
nieuwe verdedigingswerken bestonden uit aarden wallen
met uitspringende bastions. Deze wijze van versterken
had graaf Hendrik leren kennen in Italie, waar hij in
opdracht van keizer Karel V jaren lang verbleef. Voor
zichzelf bouwde deze energieke man in 1536-'38 een
nieuw paleis in de renaissancestijl. De heren van Glymes
bouwden tussen 1485 en 1514 midden in 'hun' stad Bergen op Zoom een nieuwe residentie, het Markiezenhof.
De St.-Gertrudiskerk, die al in het midden van de 15de
eeuw was vergroot, werd tussen 1504 en 1545 nogmaals
vergroot, maar dit ambitieuze plan werd niet voltooid.
In de Brabantse dorpen uitte de toegenomen welvaart
zich in de bouw van vele kerken die zijn uitgevoerd in de
stijl van de Kempische gotiek. Dit is nog goed te zien in
Oirschot en Hilvarenbeek, maar ook kleinere dorpen als
Sprang en Ginneken herbouwden hun kerken.
De schilderijen van Pieter Breugel de Oudere tonen ons
een samenleving waar goed gegeten en gedronken werd,
maar waar men ook de vrije loop gaf aan natuurlijke
driften. Al was er welvaart, deze werd steeds ongelijker
Het Markiezenhof was de
residentie van de Heren, en
vanaf 1533 de markiezen van
Bergen op Zoom
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verdeeld. In de steden merkten de arbeiders dat hun reele
loon werd uitgehold door de stijgende prijzen. Op het
platteland leidde de bevolkingsgroei tot een vergaande
versnippering van het grondbezit. In het midden van de
16de eeuw handen veel gandlieden' niet genoeg land
meer om van te kunnen bestaan. Veel van deze bijnalandlozen vonden een aanvulling op hun inkomen in
de textielindustrie. Al in de 15de eeuw was deze op het
Brabantse platteland ontstaan. Zij specialiseerde zich in
goedkope wollen en linnen stoffen, die via Antwerpen
werden geexporteerd.
Opstand en oorlog

Al vroeg kreeg de Reformatie in Brabant aanhang. Reeds
in oktober 1522 werden in Antwerpen twee boekbinders
die met de ideeen van Luther sympathiseerden aan de
kaak gesteld. Vanaf omstreeks 1560 kreeg het calvinisme
meer aanhang. De Beeldenstorm die in de zomer van
het jaar 1566 in West-Vlaanderen losbarstte, was ook
in Noord-Brabant bijzonder hevig. Op deze uitbarsting
reageerde de centrale overheid met repressie. Veel protestanten namen de wijk naar andere streken. De nieuwe
landvoogd, de hertog van Alva, trachtte in opdracht van
koning Philips II (1555-'98), vaste belastingen in te voeren.
Dat stuitte echter op hevig verzet van de gewestelijke
Staten, die van Brabant voorop. Door een tussen Rome
en Madrid gesloten concordaat werd 's-Hertogenbosch
in 1559 de zetel van een nieuw bisdom, dat een groot
deel van oostelijk Noord-Brabant omvatte. Het westen
viel onder het bisdom Antwerpen.

De Opstand leidde voor Brabant een `ijzeren eeuw' in.
De regio lag vrijwel voortdurend in een brede frontzone.
Kleine steden, zoals Eindhoven en Helmond, wisselden
regelmatig van bezetter. Voor het platteland waren de
gevolgen van de krijg nog dramatischer: veel dorpen
raakten ontvolkt en moesten met het aanbreken van het
Twaalfjarig Bestand (1609-'21) herbouwd worden. In de
steden werden de bakstenen muren vervangen door stelsels van garden wallen en natte grachten. De in militair
opzicht belangrijkste vestingen waren – van west naar oost
– Bergen op Zoom, Steenbergen, Willemstad, Klundert,
Breda, Geertruidenberg, Heusden, 's-Hertogenbosch en
Grave. Beroepssoldaten namen de verdediging van de
steden over van de schuttersgilden. De garnizoenen, vaak
duizenden manschappen sterk, bestonden grotendeels uit
buitenlandse soldaten. Aanvankelijk werden deze ingekwartierd bij de burgers. Vanaf het begin van de 17de
eeuw ging de landelijke overheid ertoe over houten
barakken of stenen kazernes te bouwen.
Bij het ingaan van het Twaafjarig Bestand waren het westen en noorden van de provincie en Grave in handen van
de Republiek der Verenigde Provincien, het oosten met
's-Hertogenbosch als bolwerk was Spaans. Omstreeks
1590 kwam de Contrareformatie op gang. In de gebieden
die onder Spaans gezag stonden, werd de kerk gereorganiseerd en de clerus aan een strakkere discipline onderworpen. 's-Hertogenbosch kreeg een jezuletencollege
dat tot 1629 duizenden leerlingen trok. De St.-Janskerk
voorzag men van een nieuw, vroeg-barok interieur.
Na de hervatting van de oorlog veroverde Frederik
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Hendrik 's-Hertogenbosch (1629) en Breda (1637). De
Republiek verwierf zo een strook land ten zuiden van de
grote rivieren die bij een aanval vanuit het zuiden de eerste klap op kon vangen. Bij de Vrede van Munster (1648)
stond de koning van Spanje de souvereiniteit over noordelijk Brabant of aan de Staten-Generaal. Om politieke
en militaire redenen besloten de Staten-Generaal dit
gebied geen zelfbestuur te geven. Ms `Staats-Brabant'
werd het tot 1794 rechtstreeks vanuit Den Haag
bestuurd.
Onder de Republiek (1648-1794)
De oude literatuur benadrukt veelal dat Staats-Brabant
als Generaliteitsland veel te lijden had onder een uit protestanten bestaand regime dat het katholicisme onderdrukte en met te zware belastingen de bevolking uitmergelde. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het
platteland weliswaar sterk verarmde, maar dat dit veel
meer te wijten was aan de chronische oorlogen die de
Republiek tussen 1672 en 1713 voerde tegen het machtige
Frankrijk. De intendanten van de Franse legers legden de
plattelandsbevolking zware schattingen op, de zogeheten
contributie. Een tweede factor was de neergaande conjunctuur die kort na 1660 inzette en omstreeks 1735
haar dieptepunt bereikte.
In de steden was de toestand gunstiger. 's-Hertogenbosch,
Heusden, Breda en Bergen Zoom profiteerden in de eerste helft van de 17de eeuw van de uitstraling van de toen
op zijn hoogtepunt staande Hollandse economie. Holland
was een grote afzetmarkt en de handel van Holland op
Duitsland en het huidige Oost-Belgie verliep via StaatsBrabant. Aan kleine steden als Steenbergen en Grave
ging dit alles voorbij. Hier dreef de gehele economie op
het garnizoen.
Ook de textielindustrie in Tilburg en de omgeving van
Eindhoven expandeerde. Toen de Hollandse economie
in de 18de eeuw over zijn hoogtepunt heen was, merkte
men dat in Staats-Brabant meteen. 's-Hertogenbosch kon
zich nog het beste handhaven, maar bijvoorbeeld Heusden was in 1794 een
stall.
Een na de Vrede van Munster ondernomen poging om
de gereformeerde religie in Staats-Brabant in te voeren
liep op het platteland op een mislukking uit. Alleen in de
steden vormden de protestanten soms een aanzienlijke
groep onder de bevolking. In de loop van de 18de eeuw
vestigden kleine groepen Joden zich in Staats-Brabant.
Op het platteland bleef de bevolking en masse katholiek.
De opgaande agrarische conjunctuur die omstreeks 1735
inzette, leidde tot nieuwe bevolkingsgroei op het platteland. Deze was echter bescheiden, omdat de schrale
zandgronden en de slechte infrastructuur een verdere
ontwikkeling blokkeerden. Toen de Franse revolutionaire
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legers in 1794 het gebied bezetten, was Staats-Brabant
een arm gebied met grote sociale problemen.
Modernisering
Na de val van de Republiek kreeg Staats-Brabant in 1795
een eigen gewestelijk bestuur. In 1796 werd het toegelaten tot de Nationale Vergadering, waar de Brabantse
afgevaardigden opvielen door hun politiek radicalisme
en hun ijveren voor overheidsinvesteringen in nieuwe
wegen en kanalen. De vele politieke veranderingen resulteerden ten slotte in 1815 in het ontstaan van de provincie Noord-Brabant met 's-Hertogenbosch als hoofdstad.
Deze bestond uit het oude Staats-Brabant met daaraan
toegevoegd een deel van Holland (de gebieden ten zuiden van het Hollands Diep en de Merwede) en de tot
1800 onafhankelijke heerlijkheden Ravenstein, Megen,
Boxmeer en Gemert.
De eenheidsstaat leidde tot de afschaffing van de oude
privileges en de autonomie van de stalls- en dorpsbesturen
werd sterk ingeperkt. Voortaan konden de katholieken
hun eredienst in het openbaar uitoefenen. Katholieke

Allegorie op de in 1795 verworven zelfstandigheid van het
Departement Brabant (ca. 1804)
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notabelen werden toegelaten tot de elite. In 1830, toen
Belgie zich onafhankelijk verklaarde, koos Noord-Brabant
zonder aarzeling voor aansluiting bij het noorden.
In de jaren veertig formeerde er zich een groep katholieke
politici die samenwerkten met de liberalen omdat zij
daarvan voordelen verwachtten voor hun achterban.
Tegenover hen ontstond een groep conservatieve katholieken, die aanvankelijk fel tegen alles waren wat neigde
naar democratie of verlichting. De gematigde katholieken werden Papo-Thorbeckianen, de behoudenden
ultramontanen genoemd. Vanaf de jaren zestig keerde de
katholieke kerk zich tegen het liberalisme. In Nederland
werd daaraan de eis gekoppeld van 'eche katholiek
onderwijs. Daaronder verstond men particulier onderwijs
dat echter wel door de staat diende te worden bekostigd.
De daaruit resulterende schoolstrijd vormde, ook in deze
regio, de motor voor de verzuiling. Omstreeks 1890
wonnen in Noord-Brabant de ultramontanen de strijd.
Hun doelstelling dat het geloof het gehele leven zou
doordringen, werd in de decennia daarop grotendeels
verwezenlijkt. Overal verrezen nieuwe parochiekerken en
kloosters. De vitaliteit van het katholicisme uitte zich ook
in de stichting van vele religieuze congregaties. Deze
richtten zich op het geven van onderwijs en de zorg voor
zieken en bejaarden. Na 1899 vestigden zich ook enkele
Franse kloostergenootschappen die hun eigen land moesten
verlaten om na 1921 weer naar Frankrijk terug te keren.
Een bijzondere ontwikkeling deed zich voor in het Land
van Altena en enkele streken in het vroegere HollandsBrabant (Klundert, Sprang-Capelle). Hier domineerde
vanouds het op de leer van Calvijn stoelende protestantisme. De Afscheiding begon in dit gebied al in 1834 en
leidde er tot een sterke religieuze verbrokkeling, waarbij
diverse kerken van orthodoxe signatuur de toon zetten.
In economisch opzicht bleef Noord-Brabant samen met
Limburg de gehele 19de eeuw door het armste gewest
van Nederland. De industrialisatie haalde het gebied uit
de put. Fabrieken verleenden aanzien aan steden als Tilburg, Eindhoven en Helmond. De voor die tijd hoge
fabrieksgebouwen met hun rokende schoorstenen en hun
strakke arbeidsdiscipline waren de doodsteek voor de
oude huisindustrie.
De modernisering liet ook de landbouw niet ongemoeid.
De motor was hier de in 1896 door pater G. van den
Elsen opgerichte Noordbrabantsche Christelijke (lees:
Katholieke) Boerenbond. Doelstelling was aanvankelijk
de zedelijke verheffing, maar al spoedig werd verbetering
van de materiele toestand het hoofddoel. Door toedoen
van de N.C.B. ontstond een netwerk van zuivelfabrieken,
inkoopcoOperaties en boerenleenbanken. Dankzij de
krachtig aangepakte ontginningen maakte de paarse
heide plaats voor bossen en moderne boerderijen.

Schade aan de Here. kerk van Eethen ten gevolge van beschietingen
tijdens de Tweede Wereldoorlog (1948)

De overheid droeg aan deze ontwikkeling bij door te
investeren in de infrastructuur. De opening van ZuidWillemsvaart (1826) die 's-Hertogenbosch met Maastricht verbond, betekende de verwerkelijking van een
lang gekoesterd plan. In 1844 begon de bouw van een
spoorwegnet, na 1880 aangevuld door een netwerk van
tramwegen. De provincie stichtte in 1914 een provinciaal
elektriciteitsbedrijf dat stall en platteland van goedkope
stroom voorzag. Openbare nutsbedrijven als gasfabrieken
zorgden voor een betere straatverlichting. De aanleg van
riolering en drinkwaterleiding bevorderde de openbare
hygiene, waardoor vanaf omstreeks 1900 de sterftecijfers
daalden. Wie toch ziek werd, kon zich met kans op succes
laten behandelen in de moderne ziekenhuizen die vanaf
1915 in de steden verrrezen. Dankzij de gelijkstelling van
het bijzonder en het openbaar onderwijs (1917) groeide
het aantal confessionele scholen sterk en steeg het opleidingspeil van de bevolking. Politiek gesproken was
Noord-Brabant conservatief. Het stemde in overgrote
meerderheid op de R.K.S.P. (Rooms Katholieke Staats
Partij), een partij die van 1918 tot 1940 participeerde in
alle kabinetten.
De Tweede Wereldoorlog zorgde voor veel materiele
schade. In Eindhoven werd het station en omgeving
gebombardeerd en in 's-Hertogenbosch ging het monumentale station tijdens de bevrijding in oktober 1944 in
vlammen op. De dorpen in de oostelijke Langstraat
waren door beschietingen grotendeels verwoest. Van de
kleine Joodse gemeenschap keerden de meeste leven niet
terug uit de vernietigingskampen. Voor Noord-Brabant
was de wederopbouw een noodzaak, niet alleen om de
oorlogsschade te herstellen, maar ook om te voorzien in
een door het hoge geboortecijfer veroorzaakte woningnood.
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Inleiding
In 1815 kreeg Noord-Brabant definitief zijn huidige
grenzen en kon zich ten zuiden van Maas en Moerdijk
(hernieuwd) een eigen culturele eenheid ontwikkelen.
VOOr 1815 stond het gebied eeuwenlang historisch noch
architectonisch op zichzelf - belangrijke delen ervan
behoorden tot ver in de 16de eeuw bij het grotere
hertogdom Brabant, dat ook de huidige Belgische
provincies Brabant, Antwerpen en Limburg omvatte.
De noordwestelijke delen van de huidige provincie, waaronder Geertruidenberg en het land van Heusden en
Altena, behoorden tot het graafschap Holland. In het
oosten beyond zich een aantal onafhankelijke Luikse en
Kleefse enclaves, waar zich ook Limburgse en Gelderse
invloeden deden gelden. In de Generaliteitsperiode voltrok zich een verwijdering van het zuidelijke gedeelte van
Brabant en werd de Hollandse invloed sterker. In de
katholieke enclaves kwam echter een eigen barokke
architectuur tot ontwikkeling.
Vanaf 1648 werden de grote dorpskerken, die vaak in
de Tachtigjarige Oorlog sterk te lijden hadden gehad,
in bezit genomen door kleine Hervormde gemeenten.
Vanaf 1674 werden katholieke schuurkerken (een schuilkerk ingericht in een schuur of boerderij) oogluikend
toegestaan. In 1798, na gelijkstelling van de godsdiensten, volgden restituties, maar toch bleken vele middeleeuwse kerken te klein of te slecht onderhouden, waardoor op de plaats van de schuurkerken nieuwe kerken
gebouwd moesten worden. Door de gunstige economische
ontwikkeling, gekoppeld aan de sterke demografische
ontwikkeling, werden omstreeks 1880 veel katholieke
kerken nogmaals vergroot en vernieuwd. Dit nieuwe
kerkelijke gewaad leidde ertoe dat tussen 1795 en 1913
130 oudere kerken werden gesloopt en er meer dan 400
nieuwe verrezen. Verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog hebben bijgedragen aan dit vernieuwingsproces.
In weinig provincies is de golfbeweging van de economie
zo goed aan het bouwkundig erfgoed afleesbaar als in
Noord-Brabant. Gebouwen die in een bloeiperiode tot
stand waren gekomen, werden vervolgens verwaarloosd
en daarna Of gerestaureerd Of afgebroken. Andere gebouwen – vaak industriele bouwwerken, maar ook kerken of

kloosters – gingen veelal zonder al te veel scrupules ten
onder in het proces van de hernieuwde binnenstedelijke
dynamiek.
Architectonische ontwikkeling
Elk gebouw heeft een eigen vorm, indeling en decoratie
en is op een bepaalde wijze geconstrueerd met de
beschikbare bouwmaterialen. Al die elementen zijn in de
loop der tijd aan verandering onderhevig. Ms vingerafdrukken van hun tijd tonen ze gezamenlijk een architectonische ontwikkeling, waarin smaak en functie, ofwel
stijl en verschijningsvorm bepalend zijn. In het navolgende wordt deze ontwikkeling beknopt geschetst, met
als bedoeling de belangrijkste in het boek gebruikte termen in een breder kader te plaatsen.
Het dateren en benoemen van een stijl is makkelijker dan
het verklaren van de achterliggende ontwikkeling. Over
de naamgeving van de stijlen valt op details te twisten.
Wij hebben gekozen voor een consistente naamgeving
conform Bouwstijlen in Nederland (1040-1940). Twee van
de drie daar genoemde begrippenparen verdienen hier
kort de aandacht. Intentie en v era) atering: vormen zijn zelden louter decoratie. Niet altijd kan achteraf de juiste
betekenis achterhaald worden, maar veel vormcombinaties zijn bewust met een bepaalde betekenis toegepast.
Verwatering treedt op als het beoogde uitdrukkingsmiddel sleets wordt. Parallel aan de rijkere bovenstroom met
toparchitectuur bestaat een soberder onderstroom. Het
verschil wordt veelal bepaald door de financiele middelen
die, indien ruim voorhanden, tot stijizuivere architectuur
leiden en antlers tot gebouwen met stilistische invloeden
of ontwerpen waarin slechts details in stijl aanwijsbaar
zijn. De trendsettende bovenstroom krijgt in dit boek
ruime aandacht, maar de trendvolgende onderstroom
wordt niet vergeten. Immers, het gros van de gebouwde
omgeving behoort daartoe.
Romaans en gotiek
Als gevolg van de gesignaleerde architectonische erosie
zijn romaanse gebouwen in Noord-Brabant zeldzaam.
Het gaafst overgebleven is het `Boterkerkje' (de Herv.
kerk) te Oirschot, een vroeg-12de-eeuwse zaalkerk met
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laat-13de-eeuwse kap. De geheel uit tufsteen opgetrokken kerk is aan de westgevel voorzien van vier, voor het
romaans kenmerkende, met rondboogfriezen afgesloten
spaarvelden. Het romaanse schip van de voorm. St.-Willibrorduskerk te Waalre (11de eeuw) werd bij restauratie
in 1940 gereconstrueerd. Ook te Dennenburg (11de eeuw),
Dieden (12de eeuw) en Velp (12de eeuw) zijn romaanse
resten bewaard gebleven. Van andere kerkjes resteren de
romaanse torens: Neerlangel (11de eeuw), Veen (13de
eeuw) en Neerloon (13de eeuw).
De toegenomen welvaart zorgde vanaf de 14de eeuw in
de steden van het hertogdom Brabant voor toenemende
bouwactiviteiten, die vooral gericht waren op het
(ver)bouwen van kerken in de stijl van de Brabantse gotiek.
Daarbij greep men terug op de Franse gotiek van het
eind van de 12de eeuw, maar de kerken werden soberder
van vorm, minder rijzig en hadden een kooromgang. Een
van de vroegste voorbeelden is de St.-Romboutskerk te
Mechelen (koor 1300-'43, toren 1452-1517). Naast de
algemene gotische elementen als spitsbogen, traceringen,
hogels en wimbergen, zijn de ronde zuilen met koolbladkapitelen kenmerkend. In plaats van een front met twee
torens kwam een enkele westtoren met een open architectuur en steunberen op de hoeken, die door hun versnijdingen de toren naar boven toe ranker maakten. De
Bossche St. Jan is het belangrijkste voorbeeld van de
gotiek. Tussen 1380 en 1529 vond grootscheepse nieuwbouw plaats, op een plattegrond met kooromgang en
straalkapellen die sterk is verwant aan die van Amiens.
Door de bundelpijlers maakt de op zichzelf niet zo hoge
kerk toch een rijzige indruk. De O.L. Vrouwekerk in
Breda en de St.-Geertrudiskerk te Bergen op Zoom
behoren ook tot de Brabantse gotiek. De invloed van die
stijl strekte zich uit tot Holland, onder meer naar de
Grote kerk van Dordrecht en in mindere mate die van
Alkmaar.
In de 15de eeuw kregen deze bouwactiviteiten navolging
in de kleinere steden en dorpen in kerken met eenvoudiger gotische vormen die doorgaans met de term Kempense
gotiek aangeduid worden. Deze kerken hebben vaak een
basilicale opbouw, ze zijn uitgevoerd in baksteen met
natuurstenen banden en hebben inwendig bakstenen
gewelven. De belangrijkste kerken, waaraan kapittels
verbonden waren, zijn die van Oirschot, Hilvarenbeek en
Oosterhout. Ook de kerk te Boxtel kan hiertoe gerekend
worden. Opvallend is de gelijkenis van de bovenste geleding van de Boxtelse toren met die van de Bossche
St. Jan. Kleinere dorpskerken kunnen in drie groepen
verdeeld worden. De eerste groep omvat eenbeukige
overwelfde dorpskerken (Sint Anthonis, Chaam), de
tweede driebeukige pseudobasilieken met houten tongewelven (Helvoirt, Middelbeers) en de derde groep beslaat

Het koor van de St.-janskathedraal te 's-Hertogenbosch, voorbeeld
van rijke Brabantse gotiek

driebeukige basilieken met houten dan wel stenen gewelven (Eersel, Oirschot). Hallenkerken komen zelden voor
– alleen die van Geertruidenberg en in oorsprong die van
Etten behoren daartoe.
Uit de 15de eeuw bleven meer torens dan kerken
bewaard en deze vormen dan ook letterlijk het hoogtepunt van de Kempense gotiek. De torens hebben veelal
een rijke geleding met spaarnissen, rondboogfriezen en
natuurstenen details in de vorm van hoekblokjes of driepassen en haaks op elkaar staande (Middelbeers, Vessem)
of anders overhoekse steunberen (Duizel, Luyksgestel),
dan wel een combinatie van beide (Lage en Hooge
Mierde, Bladel). Daarnaast bestaan er torens zonder
steunbeuren die daardoor romaans aandoen, maar die
toch uit de 14de of 15de eeuw stammen (Heesbeen,
Schijndel). Ook zijn er regionale invloeden te onderscheiden, zo vertoont de kerk van Leende in detaillering
van toren en interieur Limburgse (Maaslandse) invloeden.
Een wel zeer laat voorbeeld van kerkelijke gotiek is de in
1641 gebouwde Hervormde kerk van Ravenstein.
Meer nog dan de kerkelijke zijn de profane uitingen van
de gotiek verdwenen of bij latere verbouwingen verstopt
geraakt. Een belangrijke uitzondering vormt het laatgotische Markiezenhof te Bergen op Zoom, dat tussen
1485 en 1540 tot stand kwam. De bij dit project betrok-
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ken bouwmeesters, leden van de invloedrijke familie Keldermans, waren eveneens verantwoordelijk voor kerken
in Alkmaar (N.-H.), Veere (Z.) en Hoogstraten (Belgie).
Buiten de steden ontstonden (versterkte) gebouwen met
gotische elementen, zoals het klooster St.-Catharinadal
bij Oosterhout en het 15de-eeuwse gotische hoekpaviljoen van kasteel Gemert. Een ander fraai laat-gotisch
voorbeeld is de achtkante hoektoren van kasteel Croy
(Aarle-Rixtel).
Renaissance en manierisme
In het tweede kwart van 16de eeuw werden de eerste
renaissancevormen in ons land toegepast. Deze uit de
klassieke oudheid afgeleide vormen werden in de loop
der tijd geregeld herschikt en aangepast. Het belangrijkste Nederlandse voorbeeld van de vroege renaissance is het
kasteel van Breda. Naar plannen van de Italiaanse architect Tomaso Vincidor da Bologna ontstond een voor
Nederland uniek voorbeeld van een Italiaans palazzo'.
In 1 5 3 8-'44 kwamen drie vleugels gereed; het carre werd
overigens pas voltooid in 1684-'95. Kenmerkend zijn de
binnenplaats, omzoomd door een arcade met rondbogen
en medaillons in de zwikken, alsmede een stenen trappenhuis met bordestrappen en ionische zuilen. De zuidertranseptarm van de St.-Elisabethskerk te Grave uit
omstreeks 1535 is een ander voorbeeld van vroege
renaissance. Het ontwerp, met een superpositie van de
klassieke orden, wordt toegeschreven aan Alessandro
Pasqualini, die op dat moment ook aan het kasteel van
Grave werkzaam was.
Door de Gelderse oorlogen, gevolgd door Tachtigjarige
Oorlog kwamen vooralsnog de bouwactiviteiten in grote
delen van de provincie geheel tot stilstand. In de Hollandse
delen werden ze na 1580 hervat in een stijl die manierisme
heet vanwege haar assimilatie van Italiaanse renaissancevormen met de traditionele bouwwijze. Kenmerken van
deze stijl – afwisseling van baksteen met natuursteenlagen, trapgevels met klauwstukken en band- en rolwerk
of diamantkoppen – komen veel voor in Heusden,
Woudrichem, Willemstad, maar ook te Grave. De huizen
Hoogstraat 4 te Heusden en Hoogstraat 9 te Woudrichem
(1609) zijn hier goede voorbeelden van. Van de nieuwe
raadhuizen is het grote manieristische raadhuis met
trapgevels te Klundert (1621) het belangrijkst. In het
ontwerp van Melchior van Herbach is de invloed van de
voor die tijd belangrijke architectonische voorbeeldboeken van Vredeman de Vries herkenbaar. Van Herbach,
eveneens ontwerper van de Bredase Vleeshal (1614),
zou de hand hebben gehad in het Maurits- of Gouvernementshuis te Willemstad (1623-'25), waarvan de ingang
wordt gevormd door wat een `Spaansch deurken' of
`Rubenspoortje' genoemd wordt. Te Breda, Oosterhout

Het stadhuis van Klundert, gebouwd in manieristische stijl (1955)

en Waalwijk staan nog enkele van deze poortjes, die
gebaseerd zijn op het uit 1617 stammende boek over
poortjes van de Brusselse architect Jacques Francart.
Doordat Breda van 1625 tot 1637 en 's-Hertogenbosch
tot 1629 in Spaanse handen waren, was de architectuur
daar in die periode meer op het zuiden gericht, wat onder
andere te zien is aan de vroeg-barokke vormgeving van
het – zich nu in Londen bevindende – oksaal uit 1613 van
de Bossche St.-Jan. De gevel van het huis 'London' in
Bergen op Zoom dateert uit 1647 en vertoont in zijn
laat-manieristische vormen ook Vlaamse invloeden. Het
Boxmeerse oksaal (1634) en de zeer late, laat-manieristische orgelkast (1677) vertonen Noord-Duitse invloeden.
Op het platteland herrezen na 1600 op verscheidene
plaatsen kastelen en buitens in manieristische vormen,
waaronder kasteel Bouvigne bij Breda (rond 1615).
Tevens ontstonden er enkele protestantse kerken, waarvan die in Willemstad (1597-1607) de belangrijkste is en
tevens de eerste protestantse kerk met centraalbouw is. In
Besoyen (1610) en Leur (1614) bouwde men eenvoudige
protestantse kerken.
Barok en classicisme
Na de Vrede van Munster (1648) stagneerde de economische ontwikkeling in grote delen van Noord-Brabant
en liepen de bouwactiviteiten sterk terug. Waar werd
gebouwd, geschiedde dit in (Hollands)classicistische stijl,
met uitzondering van de onafhankelijke heerlijkheden
waar de vormen van de Zuid-Nederlandse barok prevaleerden. De Hervormde kerk van Hooge Zwaluwe (1639-'41),
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gebouwd naar plannen van Jacob van Campen, is een
vroeg voorbeeld van een centraalbouw in eenvoudige
classicistische vormen. Kasteel Heeze (1665), ontworpen
door Pieter Post, is het belangrijkste voorbeeld van deze
stiji waarin klassieke decoraties bijdragen aan gebouwen
in eenvoudige en harmonieuze vormgeving. In
's-Hertogenbosch kreeg ook een aantal woonhuizen een
(hals)gevel in dergelijke vormgeving, gekenmerkt door
kolossale pilasters. Voorbeelden van wat wel het Tingboonstype' wordt genoemd zijn: Hinthamerstraat 164,
Visstraat 6 (1661), Tweede Korenstraat 18 (1671), Vughterstraat 75 (1677). Ook de nieuwe statige voorgevel van
het Bossche stadhuis uit 1670-'79, naar ontwerp van Pieter Minne, met middenrisaliet en op de verdieping kolossale pilasters is een fraai voorbeeld van classicisme.
In de onafhankelijke heerlijkheden waar men het
katholicisme kon blijven belijden, ontstonden kloosters
van (contra-reformatorische) orden, zoals het kapucijnenklooster Emmaus (1645) te Velp, het franciscanenklooster (1648-'54) te Megen, het karmelietenklooster

(1652) en het karmelietessenklooster (1666) te Boxmeer,
het birgittinessenklooster (1714-'19) te Uden en het
augustinessenklooster (1732) te Deursen. In alle gevallen
gaat het daarbij om een op Zuid-Nederlandse of soms
Duits geInspireerde, maar steeds gematigd vormgegeven
barok, te zien aan de zwaardere decoratieve vormen
(Boxmeer) en inwendig tot een ruimtelijke eenheid gestileerde kapellen (Velp, Megen). Het rampjaar 1672 ging
in Brabant vrijwel onopgemerkt voorbij, enkel de herovering van Grave in 1674 had in de stad zware beschadigingen tot gevolg. Bij de verbetering van de verdedigingswerken kwam in 1688 de robuuste dorische Hampoort
tot stand, in classicistische vormen.

Lodewijkstijlen
Aan het eind van de 17de eeuw verschoof het culturele
zwaartepunt in Europa van Italie naar Frankrijk en het
Franse hof. In Nederland wordt daarom de architectuur
van de 18de eeuw ingedeeld in drie Lodewijkstijlen. Tot
1740 gaat het om de zware, maar symmetrische en deco-

De katholieke inrichting van de kerk van het kapucijnenklooster Emmaus te Velp
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Het Gouvernement te
's-Hertogenbosch, gebouwd
in Lodewijk XVI-stijl

Interieur in neoclassicistische
stij1 van de R.K
St.-Servatiuskerk te Erp

ratieve vormen van de Lodewijk XIV-stijl, gevolgd door de
Lodewijk XV-stijl of rococo met zijn zwierige, asymmetrische rocaille-motieven. En van 1775 tot 1815 kenmerkt
de vormgeving zich door de elegante, slanke en symmetrische vormen van de Lodewijk XVI-stijl, later overgaand
in empire. De kerk van Ravenstein, een centraalbouw met
uitgebouwd koor uit 1735, vormt hier al direct een uitzondering op met zijn Duitse (Kleefse), maar in details
verfijnde, barok. Het in 1740 opgetrokken nieuwe hoofdgebouw van de Duitse Orde te Gemert heeft ook barokke
elementen, maar volgt in details de Lodewijk XIV-stiji.
Voorbeelden van lijstgevels in Lodewijk XIV-stijl zijn
Veemarktstraat 23 (1723) te Breda en Hinthamerstraat
159 (1724) te 's-Hertogenbosch. Een van de mooiste
voorbeelden van een Lodewijk XV-gevel is Wijksestraat
38 te Heusden uit omstreeks 1750. Later, maar eveneens
fraai, is het woonhuis van de orgelbouwers Smits te Reek
uit 1789. Belangrijke woonhuizen met Lodewijk XVIgevels zijn Vismarktstraat 2 te Geertruidenberg, Peperstraat 15 (1774) te 's-Hertogenbosch en Boschstraat 35
(1791) te Breda. Tegen het eind van de 18de eeuw nemen
de bouwactiviteiten weer toe, vooral aan openbare
gebouwen. Voorbeelden zijn de verbouwingen van de
stadhuizen van Breda (1766-'68) en van Geertruidenberg
(1767-'69), de laatste in Lodewijk XV-stijl. Het raadhuis
te Etten (1776) kreeg een sobere Lodewijk XVI-gevel.
Alle Brie waren ze een ontwerp van P.W. Schonk die ook
zijn stempel drukte op de arsenalen te Geertruidenberg
(1770-'78) en Willemstad (1793).

Neoclassicisme
Met de vorming van de provincie in 1815 trok ook de
economie aan en dit resulteerde gaandeweg in steeds
grotere bouwactiviteiten, vooral kerkenbouw. Na de

wettelijke gelijkstelling van de godsdiensten in 1798
vonden kerkrestituties plaats en moesten vele hervormde
gemeenten naar een nieuwe behuizing omzien. Daarom
werd een aantal `Napoleonskerkjes' gebouwd, waarbij
de pastorie vaak groter is dan de kerk zelf: Sint-Michielsgestel (1808), Boxmeer (1822). Ook op andere plaatsen
ontstonden dergelijke kerken: Schijndel (1808), Oisterwijk (1810), Nuenen (1824). Die te Boxtel (1812) kwam
haast naast de middeleeuwse kerk te staan. Met het
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Aarle-Rixtel 1844-'46). Bij het raadhuis van Aarle-Rixtel
(1855) zijn de classicistische vormen gecombineerd met
rondbogen en wenkbrauwen in een stijl die wel romantisch classicisme wordt genoemd. Naarmate meer stijlinvloeden naast elkaar gebruikt worden, gecombineerd met
geprefabriceerde elementen als consoles en vensteromlijstingen, is het steeds moeilijker uit te maken of het nog
om neoclassicisme of om eclecticism gaat. Eclecticisme is
strikt genomen het op een originele wijze verwerken van
de beste elementen uit vroegere stijlen. Sprekende voorbeelden zijn de H.H. Agatha en Barbarakerk (1865-'92)
te Oudenbosch en de woonhuizen aan de Stationsstraat
te Bergen op Zoom.
Neogotiek

Interieur in neogotische stijl van de R.K kerk St.-Petrus' Banden
te Oisterwijk

Koninklijk Besluit van 1824 werd voor de bouw van kerken een subsidieregeling van kracht en toezicht van de
plannen door het Ministerie van Waterstaat verplicht.
Dit toezicht was echter organisatorisch en beleidsmatig
van aard en had geen invloed op de stijl; dit is de reden
waardoor we de gangbare term `waterstaatsstijr niet
gebruiken. De architectuur was in het begin van de 19de
eeuw nog doordesemd van het klassieke gedachtegoed.
In het verlengde van de empire-stijl ontstond een hernieuwde orientatie op de klassieke vormen, met name
de strengere Griekse, die leidde tot een stijl die we nu
neo-Grec noemen en omstreeks 1850 overging in het
neoclassicisme. De Hervormde kerk van 's-Hertogenbosch
(1819-'20) kan hiertoe gerekend worden, evenals Huize
Ravensdonck (1829-'30) en de arrondissementsrechtbank
(1840-'43) beide te Eindhoven. In Brabant ligt de scheiding tussen beide stijlen niet zo scherp, getuige het uit
1830 daterende herenhuis Bisschop Zwijsenstraat 5 te
Tilburg, in Italiaanse neoclassicistische vormen. Ook in
de kerkenbouw overheerste vooralsnog het neoclassicisme, zowel voor protestantse kerken (Steenbergen, 1832)
als voor katholieke kerken (Udenhout, 1840-'41 en

Omstreeks 1830 kwam uit Engeland een decoratieve,
sterk romantisch getinte neogotiek. Deze stijl werd gestimuleerd door koning Willem II, die in Engeland had
gestudeerd, en naar hem wel Willem II-gotiek wordt
genoemd. Zijn paleis te Tilburg (1847-'49) is hier een
voorbeeld van. De voorgevel van het Zwanenbroederhuis
(1846-'47) en Markt 39-40 (omstreeks 1845) beide te
's-Hertogenbosch, tonen evenwel beter de gotische vormen die in gietijzer of in stucwerk werden uitgevoerd en
daardoor wel als stucadoorsgotiek werden afgedaan. Ook
het raadhuis (1849-'50) te Udenhout en de protestantse
kerk (1847-'48) te Helmond, beide naar ontwerp van
A. van Veggel, behoren hiertoe. De middeleeuwse kastelen van Henkenshage (Sint-Oedenrode, omstreeks 1850),
Stapelen (Boxtel, 1857-'58) en Heeswijk (1871) kregen
een nieuw, romantisch neogotisch uiterlijk. Vooral de
vroege kerkgebouwen van H.J. van Tulder, zoals te
Gemert (1853-'55), Mierlo (1856-'58) en Oss (1857-'59),
hadden inwendig kruisribgewelven van stucwerk op latten.
Kort na 1850 verscheen de neogotiek, een Frans geinspireerde stijl waarbij men een `archeologisch' zo zuiver
mogelijk gebruik van gotische vormen nastreefde (waarbij stenen gewelven in plaats van stucgewelven toegepast
werden). De neogotiek werd de stijl bij uitstek voor
katholieke kerken, waarvan de bouw na het herstel van
de bisschoppelijke hierarchie (1853) – met J. Zwijsen als
eerste aartsbisschop – een hoge vlucht nam, vooral toen
na 1868 de eerdere overheidsbemoeienis werd losgelaten.
Dit leidde tot de opbouw van een eigen katholieke cultuur
die haar materiele neerslag kreeg in vele kloosters,
patronaatsgebouwen, pastorieen, seminaries, gestichten
en scholen.
Het is opvallend dat in de beide bisdommen waarin
katholiek Noord-Brabant was verdeeld – het grotere
bisdom 's-Hertogenbosch en het kleinere bisdom Breda –
verschillende architecten werkzaam waren: C.P. en
P.J. van Genk, J.J. van Langelaar en P. Soffers in het
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oosten en noorden. In het werk van de uit Keulen afkomstige, maar in Roermond werkzame C. Weber zijn twee
perioden te onderscheiden: zijn vroege kerken zoals te
Valkenswaard (1858-'60) en Zeelst (Veldhoven, 1871-'73)
zijn op de Franse gotiek geinspireerd en zijn latere kerken
hebben Rijnlands-romaanse vormelementen, zoals zijn
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koepelkerken te Vught (1881-'84), Geldrop (1889-'91) en
Raamsdonk (1889). Het hoofdwerk van de al genoemde
Van Tulder is de St.-Jozeficerk te Tilburg (1872-'89) met
dubbeltorenfront, waar hij in tegenstelling tot zijn oudere
werk wel stenen gewelven toepaste. De gebroeders Van
Genk lieten zich inspireren door de vroege Franse gotiek,
zoals te zien is bij hun kerken te Etten (1878), Leur
(1889) en Nieuw-Vossemeer (1873). De meest productieve kerkenbouwer was C. Franssen, die tussen 1891
en 1914 meer dan twintig kerken ontwierp, waarvan de
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17de eeuw. Trapgevels en speklagen gingen het beeld
weer bepalen. Voorbeelden zijn de arrondissementsrechtbank (1892-'93) te Breda, de Latijnse school (1887'91) te Gemert, de watertoren (1899) te Bergen op Zoom
en de militaire manege (1900) te 's-Hertogenbosch. Ook
grote villa's als Roucouleur (1884) te Vught en Markt 213
(1891) te Helmond werden in deze vormen gebouwd,
evenals rijkere burgermanswoningen aan de Stationsstraat te 's-Hertogenbosch. De chaletstijl met zijn op de
hout- en vakwerkbouw geinspireerde decoraties kan men
beschouwen als verwant met de neorenaissance. Voorbeelden zijn de Rijks HBS (1882) te Bergen op Zoom, de
in 1883 verbouwde dorpsschool te Den Dungen en het
Tilmanshof (omstreeks 1895) te 's-Hertogenbosch.

Het huis Prinsenkade 2 te Breda, voorbeeld van jugendstilarchitectuur

kerken te Budel (1904-'12) en Cuijk (1911-'13) tot zijn
beste werk behoren. Zijn kerktorens te Lith (1899-1900)
en Lithooijen (1900-'01) zijn identiek in ontwerp. Voor
landelijk werkzame architecten als P.J.H. Cuypers had
deze scheiding geen betekenis. Zijn belangrijkste werken
in de provincie zijn de St.-Lambertus (1858-'62) te Veghel,
de St.-Catharinakerk (1859-'67) te Eindhoven en de
St.-Petrus' Banden te Oisterwijk (1895-'97). Na 1910 lijkt
er een einde aan de scheiding te zijn gekomen, getuige de
spreiding van het werk van W. te Riele en de gebroeders
Van Groenendael.
Naast de vele andere dorpskerken werden ook diverse
grote kloosters tot het begin van de jaren twintig in neogotische vormen gebouwd, waaronder de trappistenabdij
Koningshoeven (1891-'94) te Berkel-Enschot, het franciscanessenklooster Marienburg (1897-'99) te 's-Hertogenbosch en het klooster van de Congregatie van de
Zusters van Liefde (1880-1920) te Tilburg.
Neorenaissance
Tegen 1875 ontstond de derde belangrijke neo-stijl, de
neorenaissance, die teruggreep op de architectuur van de
(Hollandse) Gouden Eeuw in de late 16de en vroege

Jugendstil, Rationalisme en
Herorientatie
Rond de eeuwwisseling maakten de neostijlen gaandeweg
plaats voor andere stromingen. Een toenemend geloof
in de vooruitgang stond aan de wieg van een nieuwe stijl,
met vormen gebaseerd op gestileerde plantaardige
motieven: de art nouveau of jugendstil. Art nouveau kent
een wat zwieriger en de jugendstil een meer geometrische vormgeving, die in Nederland beter aansloeg.
Harde en licht gekleurde bouwmaterialen spelen een
belangrijke rol. De stijl is vooral te vinden bij winkels en
nieuwe gebouwtypen als slagerijen, zuivelfabrieken en
verzekeringskantoren. Uitgesproken rijke voorbeelden
zijn in Noord-Brabant zeldzaam. De villa Kloosterstraat
12 (1902) te Goirle is een interessant voorbeeld, evenals
het winkelpand Haagdijk 71 (1909) te Breda. Het meest
karakteristiek is het werk van J. van der Valk voor het
kantoor van de Gelderse Credietvereniging (1903) te
Tilburg en dat van J. Donders voor de Melkinrichting
aan het Wilhelminapark (1913) aldaar. Dat het jugendstil-karakter veelal tot uiting komt in het materiaalgebruik tonen de houtvesterswoning met brandtoren op
het Landgoed De Utrecht (1905) en de woon- en winkelpanden te Ravenstein (1905) en Rijckevoort (1914). De
winkelpui van de slagerij Kerkstraat 48, te Helmond
heeft meer uitgesproken jugendstil-vormen. Op kerkelijk
gebied is de jugendstil-invloed te bespeuren in het werk
van J.H.H. van Groenendael bij het St.-Ursulaklooster
(1911) te Boxtel en dat van Jos.Th.J. Cuypers en J. Stuyt
bij het klooster Nazareth (1907-'10) te Oirschot. De
R.K. kerk O.L. Vrouwe Moeder van Goede Raad (191113) te Tilburg, gebouwd naar plannen van Van der Valk,
dient genoemd te worden als overgang van jugendstil
naar rationalisme.
Het rationalisme of de vernieuwing op persoonlijke grondslag
is de stijl waaraan vooral de naam van H.P. Berlage verbonden is. Rationele vormentaal en robuuste bakstenen
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Het kloosterinternaat Mariaoord te Vught, voorbeeld van
`Um 1800'-stijl of herorientatie

bouwvolumes zijn kenmerkend. Ook het werk van K.P.C.
de Bazel wordt tot deze stijl gerekend. Naar zijn ontwerp
zijn de landhuizen Julianaplein 10 (1908) te 's-Hertogenbosch en Parklaan 56 (1916) te Eindhoven gebouwd.
Als reactie op beide stijlen ontstond een stroming aangeduid met herorientatie, waarvan de vormgeving aansloot
op de internationale traditie van barok en classicisme.
Het kende vooral zijn toepassing bij kantoorpanden en
landhuizen en er zijn Amerikaanse, Engelse en Duitse
invloeden in te onderscheiden. De eerste invloed is
bekend als Americana (soms ook als 'old colonial') en
de laatste als 'Um 1800'. Een mooi voorbeeld van old
colonial met classicistische elementen is de villa De Laak
(1905-'07) te Eindhoven, gebouwd naar plannen van J.W.
Hanrath, die ook te Helmond de villa De Beemd (1919)
ontwierp. Villa Tilly (omstreeks 1905) te Helmond is een
voorbeeld van Engelse cottage-architectuur. Van de 'Um
1800'-stijl is het kantoorgebouw van de Grassofabriek
(1911) te 's-Hertogenbosch een goed voorbeeld, evenals
de Cooperatieve Centrale Boerenleenbank (1911) te
Eindhoven.
Expressionisme, het Nieuwe Bouwen
en Traditionalisme
Na de Eerste Wereldoorlog werd vooral in Amsterdam
volkswoningbouw opgetrokken in een expressieve baksteenarchitectuur, waarbij de structuur van de hoofdvorm
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voorop stond. De hieruit voortvloeiende stijl staat
bekend als expressionisme, maar wordt ook Amsterdamse
School genoemd. De woningbouwcomplexen Hemelrijk
(1922-'24) en Klaverhof (1927-'28) te Helmond zijn
hiervan voorbeelden. Interessant zijn ook de door J.
Hurks ontworpen villa's (1927-'30) aan de Ludwigstraat
te Roosendaal en de fabrikantenvilla Aarle-Rixtelseweg
63 (1921) te Helmond. Een bijzondere plaats nemen de
kerken in naar plannen van Dom. P. Bellot te Noordhoek
(1921), Eindhoven (1924-'25) en Besoyen (1927). Hij
ontwierp deze, al dan niet in samenwerking met H.C. van
de Leur, in een op Catalaanse baksteenbouw geinspireerd
Expressionisme. Ook sterk expressionistisch is de uit
1931 stammende St.-Jozefmulo te Tilburg. Andere
scholen werden wel ontworpen in een variant die onder
invloed van het werk van W.M. Dudok kubistisch expressionisme wordt genoemd. Het O.L. Vrouw-Lyceum
(1918-'19) te Breda en het Titus Brandsma Lyceum
(1926-'28) te Oss zijn hier voorbeelden van. Ook het
kantoor van de brouwerij 'De drie Hoefijzers' (1925-'26)
te Breda werd in deze stijl ontworpen.
Tussen 1920 en 1935 ontstond de internationale
moderne stijl, in Nederland bekend onder de naam het
Nieuwe Bouwen, ook wel Nieuwe Zakelijkheid of functionalisme genoemd. De fabrikantenvilla De Lange Akker (1921)
te Berkel-Enschot is direct geInspireerd door het Robiehuis van Frank Lloyd Wright te Chicago. G.Th. Rietveld
ontwierp de villa Klep (1931-'32) te Breda. De villa
Bolwerk Noord 71 te Bergen op Zoom naar ontwerp van
C. Meyvis dateert uit 1936. Ook het voorm. officiersca-
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De R.K kerk St. Jan de
Doper te Waalwijk is een
expressionistisch bouwwerk,
geinspireerd op de Byzantijnse
bouwkunst

Villa De Lange Akker te
Berkel Enschot is opgetrokken
in de stijl van de Nieuwe
Zakelijkheid

sino (1934) aldaar en het gemeentelijk bureau voor TBCcontrole (193 3) te 's-Hertogenbosch zijn in deze stijl
gebouwd. De broodbakkerij Vorselaars (1932) uit Tilburg
vertoont vormelementen van De Stijl.
Als tegenhanger van het modernisme ontstond eveneens
in de jaren twintig het traditionalisme, ook wel bekend als
de Delftse School. Niet de strakke lijnen en het platte dak,
maar de vaderlandse baksteenbouw en de hoogopgaande
kap stonden centraal, te zien in de woningbouw van
J. Bedaux te Bergen op Zoom (omstreeks 1939) en het
werk van C. en J. Roffelsen. De kerkarchitectuur werd
bovendien geinspireerd door romaanse, Byzantijnse of
vroeg-christelijke bouwkunst, zoals in het werk van

J. Stuyt te Weebosch (1907) en samen met Jos. Th.J.
Cuypers te 's-Hertogenbosch de St.-Jacobskerk (1906-'07)
en de St.-Catharinakerk (1919-'17). De meer traditionele
kerken van H.W. Valk met een bijzondere ruimtewerking
nemen een eigen plaats in. Zijn kerk te Waalwijk (1924'25) is nog een centraalbouw, bij latere kerken bereikte hij
bij basilicale kerken eveneens een centraliserende werking, kenmerkend voor de zogeheten Christocentrische
kerken te Eersel (verbouwing 1930-'31), Sint-Michielsgestel (1930-'31), Heeze (1932-'33) en Beek (1933-'35).
Van A.J. Kropholler moet het raadhuis te Waalwijk (1931'32) en het Van Abbe-Museum (1933-'36) te Eindhoven
genoemd worden, evenals zijn kerk te Vught (1933-'34).
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Zijn ideeen kregen navolging in het werk van A.J.M. Rats
te Stevensbeek (1935) en te Spoordonk (1935-'36). De
voorman van de Delftse School M.J. Granpre Moliere
ontwierp in 1936-'37 de nieuwe kapel van het seminarie
te Haaren. De in 1949 gereed gekomen vleugel van het
in 1938 ontworpen raadhuis voor Eindhoven naar plannen van J. van der Laan is een voorbeeld van de andere
traditionele stroming, de Bossche School.
Ook na de Tweede Wereldoorlog bepaalden het Nieuwe
Bouwen en het traditionalisme het gezicht van de architectuur, zij het dat het traditionalisme (van de Bossche
School) in Noord-Brabant in de wederopbouwperiode
de toon zette. Vooral bij de herbouw van de vele in de
oorlog verwoeste kerken en opgeblazen torens ging dit
tot in de jaren vijftig door. In Maren-Kessel leidde dit
tot de samenvoeging van twee parochies en de bouw van
een nieuwe kerk (1951) naar plannen van J. de Reus. De
kerken van Nuland (1951, J. Magis), Drunen (1952-'54,
H.C. van der Leur) en Nieuwkuijk (1953-'55, N. van der
Laan en W.A.J. Hansen) werden gebouwd in een aan de
Bossche School verwante stijl. De kerk te Oeffelt (1954,
N. van der Laan), geInspireerd door de vroeg-christelijke
architectuur, werd geheel in mergelsteen gebouwd. De
kerken van Neerkant (1950, J. Deltrap), Vinkel (1954,
J. de Reus) en Overloon (1955-'56, J. Strik) vertonen
modernistische trekken doordat men ze gedeeltelijk in
gewapend beton heeft uitgevoerd.
Streekeigen
Bij een begrip als Kempense gotiek doet zich de vraag
voor of er in Noord-Brabant sprake is van streekeigen
bouwen, of dat het gaat om een cirkelredenering. In de
woorden van Wies van Leeuwen: 'Onderzoek in de regio
een aantal torens, destilleer daaruit een aantal kenmerken
en pas deze daarna weer toe op de bouwwerken zelf. Dan
moet wel een beeld ontstaan van een groep met een aantal gemeenschappelijke kenmerken.' Een zelfde redenering gaat ook op voor 'Kempische dorpshuizen' of 'Kernpische verdiepingshuizen' en in belangrijke mate voor
langgevel- en hoekgevelboerderijen. Toch is het onmiskenbaar dat door de geringe mobiliteit in het verleden
plaatselijk licht afwijkende vormen voorkwamen in de
lokale `gebruiksarchitectuue (het 'Vernacular'). Deze zijn
niet altijd even eenvoudig te duiden en door de sterke
architectonische erosie ook niet altijd meer aanwezig.
Met het voorkomen, of juist ontbreken van bepaalde
groepen gebouwen in statistische zin, blijkt toch het
architectonische beeld per (deel van de) provincie te verschillen. Zo kent Noord-Brabant weinig buitenplaatsen
of kastelen, maar staat nog in vrijwel elk dorp een grote
neogotische kerk die zich soms zelfs op de Kempische
gotiek lieten inspireren (Oss, Best, Mill). Op detailniveau
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kan gewezen worden op de 'teutenhuizen' van reizende
kooplieden uit de 18de eeuw met hun in- en uitgezwenkte
topgevels (Budel, Maarheeze). Op zich stamt deze vorm
al uit de 17de eeuw (Vierlingsbeek). Hij komt met kleine
afwijkingen voor van Ameland tot Limburg, maar dan wel
met een lokale signatuur die daardoor weer een inspiratiebron vormt voor nieuwe regionaal getinte architectuur
(Museum De Wieger, Deurne 1922).
Tuinstijl en
Ook tuinaanleg is aan stijlverandering onderhevig. De
belangrijke nog bestaande, parken in de provincie stammen vrijwel alle van na het eind van de 18de eeuw. Aileen
het landgoed Luchtenburg (Ulvenhout) vertoonde oorspronkelijk geometrische elementen. De in aanleg geometrische geplande tuinen van kasteel Heeze werden in
1796-'98 naar ontwerp van J.B. van Wintershoven veranderd in een park in vroege landschapsstijl. Het is daarmee
een vroeg voorbeeld van een Engels beInvloede tuinstijl
die een geklealiseerd natuurlijk landschap nabootste.
Ongeveer vanaf 1820 ontstond de ripe landschapsstijl, met
hoogteverschillen, boomgroepen, slingerpaden, grote
open werden, serpentine-vijvers en zichtlijnen naar punten buiten het park. De parken rond Kasteel Maurick
(Vught), Hondsdonk (Ulvenhout, 1842) en Mattenburgh
(Woensdrecht, omstreeks 1878) kunnen hiertoe gerekend worden. De late landschapsstijl (1870-1940) werd
veel toegepast bij openbaar groen met sportvelden en
ligweiden. Daarmee was het uitermate geschikt voor het
omvormen van oude vestingwerken. In 's-Hertogenbosch
ontwierp J.M. Marechal een dergelijk plantsoen. We
komen zijn werk ook tegen bij het Veldersbos (Liempde,
omstreeks 1880) en Hondsberg (Oisterwijk, omstreeks
1910). In Bergen op Zoom (1887) en Breda (1887)
geschiedde het veranderen van de stadsparken naar
plannen van de Leuvense tuinarchitect L. Rosseels, die
ook de parken van Wolfslaar (Breda, omstreeks 1880)
en Anneville (Ulvenhout, 1885) voor zijn rekening nam.
Te Roosendaal ontwierpen de Gebr. Heerma van Voss in
1883 het latere Emile van Loonpark. Met de late landschapsstijl ontstond de gemengde tuinstijl, met een regelmatige aanleg direct rondom het huis en landschappelijke
elementen verderop. De belangrijkste ontwerper was
L.A. Springer; voorbeelden van zijn werk zijn de Wilhelminaparken te Breda (1892-'94) en Tilburg (1898) en de
Grote Slink te Oploo (1910-'17). Eveneens in dezelfde
periode kwamen neo-tuinstijlen voor, waarin men terugkeerde tot meer formele aanleg zoals te zien bij het in
1904-'23 omgevormde park van kasteel Heeze naar plannen van H. Poortman. Na de eeuwwisseling kwam daar
de nieuwe architectonische tuinstijl bij, met binnen een geometrische aanleg elementen die gezien kunnen worden
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Buitenplaats de Mattenburgh bij Woensdrecht met parkaanleg
in landschapsstijl

als `buitenkamers' van het huis. Voorbeelden zijn het
park van de fabrikantenvilla van J.A. Carp (Helmond,
1921) en de wijziging van stadwandelpark Den Elzent
(Eindhoven, 1928), beide naar plannen van D.F. Tersteeg.
In deze stijl ontwierp J.T.P. Bijhouwer het Burgemeester
Coenenpark (Roosendaal, 1923-'33). In de jaren twintig
kwamen daar de natuurlijk landschappelijke benadering en,
in het verlengde daarvan, de wilde tuinstijl bij. Een fraai
voorbeeld hiervan is de tuinaanleg rondom de Weverij
De Ploeg (Bergeijk) uit 1957 naar plannen van Mien Ruys.
Kenmerkend voor Noord-Brabant zijn de processieparken, veelal aangelegd in late landschapstijl, zoals te Katwijk (omstreeks 1880), Handel (1902), Ommel (1905),
Spoordonk (1906) en Tilburg (1924).

Gebouwtypen
Naast een onderscheid in bouwstijlen, bestaat er ook een
functionele differentiatie in gebouwtypen. Gebouwen
met een godsdienstige of woonfunctie zijn van alle tijden
en kwamen al aan de orde. De bouwkundige weerslag van
de agrarische functie is dermate streekgebonden dat ze
bij de regio's behandeld wordt. Hetzelfde geldt voor de
verdedigingslinies. Wat blijft is de functionele differentiatie bij openbare gebouwen, bijzondere bouwsels en

bedrijfsgebouwen. Elke oude stall kende sinds de late
middeleeuwen haar bestuurlijk centrum in de vorm van
een raadhuis annex rechthuis. Kleinere steden en dorpen
kregen vanaf het einde van de 18de eeuw eenvoudige
raadhuizen annex een veldwachterswoning met cachot.
Vroege voorbeelden zijn Budel (1771), Helvoirt (1792)
en Sint-Michielsgestel (1792). Klassieke dorpsraadhuizen
zijn die te Berlicum (1843), Lithoijen (1906) en Beers
(1915). Meer expressiviteit vertonen die van Dommelen
(1918), Bergeijk (1923) en Luyksgestel (1931-'32).
Na de wet van 1806 kreeg ook het onderwijs zijn eerste
eigen gebouwen, bijvoorbeeld de Openbare Lagere
Scholen te Lieshout (1844), Drimmelen (1846) en
's-Gravenmoer (1872). Het Schoolbesluit van 1880, de
Leerplichtwet van 1901 en de Schoolwet van 1920 leidden tot impulsen in de scholenbouw. De scholen te Bergen op Zoom (1882-'83), Oss (1883) en Deursen (1884)
zijn nog goed herkenbaar. Een goed voorbeeld van een
grote openbare lagere school annex FrObelschool staat
te Eindhoven (1914), van een bijzondere lagere school te
Heusden bij Asten (1918-'19). Vanouds vond daarnaast in
Latijnse scholen onderwijs plaats. Die van Oirschot
(1629) is als gebouw goed bewaard gebleven. Andere
invloedrijke Latijnse scholen werden later vernieuwd,
zoals te Megen (1884) en Gemert (1887-'91), terwijl die
in 's-Hertogenbosch in (1854-'55) als Gymnasium vorm
kreeg. Na invoering van de wet op het hoger onderwijs in
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Het raadhuis te Berlicum

1863 kwamen de eerste openbare Hogere Burgerscholen
te Helmond (1867), Breda (1867), Bergen op Zoom
(1882), gevolgd door bijzondere HBS-en in 's-Hertogenbosch (1905), Eindhoven (1912) en lycea te Breda (1918'19), Bergen op Zoom (1926-'28) en Oss (1926-'28). Specifiek beroepsgericht waren onder meer de textielschool
te Tilburg (1878), de landbouwschool te Boxtel (1914) en
de rijksvakschool voor leerlooiers te Waalwijk (1914). De
katholieke elite werd gevormd in internaten, waarvan er
een aantal grote bekendheid hadden: te Oudenbosch
St-Louis (1865-'66) en St-Anna (1837), de internaten
te Etten-Leur (1823), Oirschot (1907-'10) en te Vught de
internaten Regina Coeli (1903-'05) en Mariaoord (1910).
Opleiding tot priester vond plaats in de seminaries van
Hoeven (1903-'07), Haaren (1836-'39) en Velp (1862-'65).
Nieuwe gebouwtypen ontstonden vooral vanaf de tweede
helft van de 19de eeuw. Voorbeelden zijn: ziekenhuizen
('s-Hertogenbosch 1914, Breda 1922-'23), arrondissementsrechtbanken (Eindhoven 1841-'43, Breda 1892'93), kantongerechten (Boxmeer 1863, Helmond 1906,
Oirschot 1907-'08) en gevangenissen (Breda 1883-'86).
Belangrijk voor Noord-Brabant zijn naast de vele kloosters ook de grote katholieke instituten en gestichten,
zoals het Doveninstituut te Sint-Michielsgestel en de
Psychiatrische Inrichtingen te Rosmalen (Coudewater),
Haaren (Huize Assisie), Boekel (Huize Padua) en het
Rijks Krankzinnigeninstituut De Grote Beek te Eindhoven.

De Hogere Burger School te Helmond (1989)

Ook mogen de Brabantse kunstenaarsateliers niet onvermeld blijven. De ateliers, waar het leeuwendeel van de
neogotische kerkinterieurs werden vervaardigd, werden
vaak door de kunstenaars zelf ontworpen: H. van der Geld
(1888, 's-Hertogenbosch), H. van Tielraden (1888,
Tilburg), J.P. van der Mark (1890, Eindhoven) en
J. Custers (1899, Eindhoven).
Bij vervoer en bedrijf trail eveneens een functionele differentiatie op. Bij de voor rekening van de Staat aanbestede
stationsgebouwen bestond oorspronkelijk een systeem
van vijf klassen. Hoewel alle grotere Brabantse stationsgebouwen eerste klasse later zijn vernieuwd, bleven van
de oorspronkelijke vierde klasse wel enkele bewaard:
Oisterwijk (1863) en Vught (1868). De halteplaats te
Boxtel (1863) werd in 1872 verlengd tot station tweede
klasse. De stations van Boxmeer en Cuijk stammen beide
uit 1882.
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De Vandwijkse Molen' te Almkerk

Oorspronkelijk waren in elke stad en elk dorp wel een
of meer korenmolens te vinden. Op het platteland waren
zowel water- als windmolens doorgaans als banmolen in
bezit van een beer of abdij en moesten de boeren uit de
omgeving daar verplicht hun graan laten malen. De
watermolens, vooral te vinden op de Dommel en de
Kleine Dommel, bestonden veelal uit een combinatie van
korenmolen met een olie- en/of houtzaagmolen. Windmolens waren vanouds standerdmolens. Te Oploo is een
standerdmolen gecombineerd met een watermolen die
alleen 's winters over voldoende water beschikte. Veel
standerdmolens werden in de tweede helft 19de eeuw
door stenen windmolens vervangen. AI naar gelang ze
op een kunstmatige berg staan of een houten stelling
hebben, heten ze beltkorenmolens of stellingkorenmolens.
Een bijzondere beltkorenmolen is de zeskantige te Haps.
Een enkele keer werden ook Hollandse poldermolens als
korenmolen hergebruikt (Deurne, Zeeland). In het
noordwesten (Almkerk, Babylonienbroek) bevinden zich
enkele als poldermolens gebouwde wipwatermolens. Met
ruim over de honderd molens is Noord-Brabant nog een
van de molenrijkste provincies van Nederland.
Van de toch zo sterke industrialisatie in Noord-Brabant
zijn bedroevend weinig gebouwen overgebleven. Mede

door een proces van negatieve connotatie zijn vrijwel alle
textielfabrieken in Tilburg, Helmond en Eindhoven verdwenen, met als belangrijke uitzondering het Nederlands
Textielmuseum te Tilburg. De nog bestaande fabrieken
van Philips te Eindhoven en Vlisco te Helmond geven
wel een beeld van de industrialisatie. Een industrielandschap van fabrieken met schoorstenen die over de akkers
aan de horizon oprijzen is enkel nog te Goirle zichtbaar.
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Inleiding
Naast stijl en verschijningsvorm krijgt elk gebouw
gestalte door de gebruikte materialen en constructies.
Hieronder zal worden ingegaan op de samenstellende
delen van een bouwwerk, om de belangrijkste in het boek
gebruikte termen in een breder kader te plaatsen.
Achter de direct zichtbare buitenkant van een gebouw,
die het meest aan verandering onderhevig is, blijkt meer
aanwezig dan vaak wordt aangenomen. Achterliggende
muren, balklagen, kappen en kelders bieden inzicht in de
vaak complexe geschiedenis van een pand. Het is goed
om te beseffen dat gebouwen in het dagelijks leven tot de
meest bestendige gebruiksvoorwerpen behoren. Ze belichamen een versteende geschiedenis; een bouwkundig
archief in weer en wind, waar nog veel aan afgelezen kan
worden, maar dat zelden al zijn geheimen prijs zal geven.
Beschutting tegen water en wind en bescherming tegen
ongewenst bezoek zijn de primaire taken van elk gebouw.
Dit resulteert in ruimteomsluitende omhullingen waarbinnen mensen leven, wonen, werken en geloven. Bij rijkere omhullingen spelen stijl en vorm een belangrijkere
rol en spreekt men over architectuur; bij eenvoudiger
gebouwen gaat de aandacht vooral uit naar de gebruikte
materialen en constructies. In beide gevallen zorgen de
gebruikte materialen en constructies ervoor dat het
gebouw overeind blijft en niet onverhoopt instort.
Stapelbouw en skeletbouw
Het eigen gewicht van de constructie leidt tot verticale
krachten die naar de fundering afgevoerd moeten wonden. De twee belangrijkste constructieprincipes, stapelbouw en skeletbouw, doen dit elk op hun eigen wijze.
Zoals de naam al zegt, worden bij de stapelbouw materialen op elkaar gestapeld. Bij deze uit de steenbouw afkomstige constructiewijze, die al bij de klassieke tempelbouw
werd toegepast, gaat het om een gelijkmatige krachtenafdracht, waarin drukkrachten een hoofdrol spelen. Stapelbouw is ook een kenmerk van de romaanse architectuur.
Deze heeft een zwaar karakter en rondboogopeningen
die niet erg breed kunnen zijn, omdat anders de druk
van de bovengelegen muurdelen te groot zou worden.
Geconcentreerde krachtenafdracht is het principe achter de

Houten tongewelf van de Herr. kerk te Helvoirt vOOr restauratie.
Door het ontbreken van de beplankingzijn de dragende onderdelen
goed zichtbaar (1969)

skeletbouw. Bogen en houten balken zorgen ervoor dat de
door het eigen gewicht veroorzaakte krachten op regelmatige afstanden worden geconcentreerd en via pijlers
of jukken naar beneden worden afgevoerd. De tussenliggende afstand wordt de traveemaat genoemd. Een
belangrijk voordeel van deze bouwwijze is dat er zo een
onderscheid ontstaat tussen scheidende en dragende constructiedelen. Voor de gotische architectuur is dit wezenlijk. De krachten van de gewelven worden via gewelfribben op onderliggende hoek- of muurpijlers afgedragen.
Hierdoor kunnen in de muren grotere openingen aangebracht worden, voorzien van (gebrandschilderd) glas.
In een constructie met bogen of gewelven komen behalve

34

MATERIAAL EN CONSTRUCTIE

deze zowel op druk- als op trekkrachten gebaseerde skeletbouw gebruik gemaakt. De dakbedekking wordt daarbij gedragen door een kapconstructie en/of houtskelet, die
de krachten op geconcentreerde wijze afdragen.

Constructie

Kapconstructie kasteel Dussen, waarin vanwege tekort aan goed
bouwhout gebruik is gemaakt van inferieur materiaal (1935)

verticale ook horizontale krachten voor, de zogeheten
spatkrachten. Urn te zorgen dat gewelven en bogen niet
door hun eigen gewicht uit elkaar worden gedrukt, zijn
tegenkrachten nodig (als een soort boekensteunen). Bij
gebouwen dienen steunberen als drukschoren of tegengewichten aan de buitenzijde. Bij driebeukige kerken kunnen de gewelven van het middenschip niet direct door
steunberen worden geschoord. De spatkrachten worden
dan via luchtbogen overgebracht op de verhoogde steunberen van de zijbeuken. Aan het koor van de St. Jan te
's-Hertogenbosch zijn de, daar zelfs dubbele, luchtbogen
nog goed zichtbaar. Bij eenvoudiger uitgevoerde dorpskerken werden de luchtbogen achterwege gelaten,
vooral wanneer de gewelven in hout uitgevoerd zijn.
In 17de-eeuwse kerken werden spatkrachten door
smeedijzeren trekankers opgevangen. Smeedijzer is,
net als hout, een materiaal dat goed trekkrachten op kan
nemen. Natuur- of baksteen kan dat niet. Bij buiging van
een horizontale balk treden aan de bovenzijde drukkrachten op en aan de onderzijde trekkrachten. Houten balken
nemen deze trekkrachten goed op en via houtverbindingen kunnen ze ook op andere onderdelen worden overgebracht. Bij middeleeuwse woonhuizen heeft men van

Naast sterkte moet een gebouw ook stabiliteit bezitten.
Om niet bij storm om te waaien worden in de houtconstructie van het gebouw onvervormbare driehoeken aangebracht. Bij de jukken van de kapconstructie gebeurt dit
door het bevestigen van een korbeel tussen jukbeen en
juk(dek)balk. Voor de langsstabiliteit brengt men in de
richting haaks daarop windschoren aan. De oudste kapconstructies kenden Been jukken. De dakbedekking werd
daar gedragen door een groot aantal sporenparen, die voor
de dwarsstabiliteit met elkaar verbonden waren door
haanhouten. In twee oude Brabantse kappen, die van de
Hervormde kerk te Oirschot (eind 13 de eeuw) en die van
de ridderzaal van kasteel Stapelen bij Boxtel (14de eeuw)
wordt de langsstabiliteit verwezenlijkt door het tegen de
sporenparen gespijkerde houten tongewelf.
Toen men stro en riet als dakbedekking ging vervangen
door de zwaardere onder- en bovenpannen of daktegels,
bleek de langsstabiliteit onvoldoende en zocht men naar
een andere wijze van langsondersteuning. In de kap van
de Moriaan (omstreeks 1310) te 's-Hertogenbosch werd
de oplossing gevonden in wat we nu een (dubbel) langsgebint noemen; een door windschoren in beide richtingen
op zichzelf staande stabiele constructie, die de sporenparen dragen. In het begin van de 14de eeuw ontstonden
hieruit de eerste jukkenkappen, waarbij gewicht op geconcentreerde wijze werd afgeleid naar de op een regelmatige traveemaat dwars geplaatste jukken. De sporen werden opgevangen door horizontaal gelegen langsbalken,
de zogeheten wormen offlieringen. De hierop gelegen
vloer heet dan ook vliering. Voor de verdere stabiliteit
liep het houtskelet doorgaans door tot de ondergelegen
verdieping. Het bestond daar uit een moerbalk met aan
beide uiteinden sleutelstukken, gedragen door muurstijlen
en versterkt door korbelen. De moerbalken lagen te ver
van elkaar om direct een vloer te dragen en daarom
bracht men eerst haaks op de moerbalken kinderbalken
aan met daarop de vloer.
Veel Brabantse stadshuizen bezaten tot ver in de 18de
eeuw nog de bij het houtskelet behorende houten gevels
met uitkragende verdiepingen op korbelen. Bijzonder
voor 's-Hertogenbosch was daarbij dat niet alleen de
(kap)verdieping uitkraagde, maar ook de vliering. De
laatste houten gevel werd in 's-Hertogenbosch in 1911
afgebroken. Interessant is eveneens dat in Den Bosch
(maar ook in Ravenstein en Grave) een regionale variant
van het kapspant voorkomt: het tussenbalkjuk. Hierbij ste-
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ken de jukbenen door en is de jukbalk ertussen bevestigd,
terwiji bij het gebruikelijke dekbalkjuk de jukbalk op de
jukbenen ligt. Dit laatste is goed te zien aan de kap van
het raadhuis te Oirschot (kort na 1513). Bijzonder is het
uit 1641 stammende `ziende' tongewelf van de Hervormde
kerk te Ravenstein, waarvan ook het bestek bewaard is
gebleven. In sommige Brabantse dorpen komen (tweebeukige) woonhuizen voor met inwendig een volledig
dan wel een half gebint (Eersel, Moergestel) en een
verdieping (Aarle-Rixtel, Budel, Baarle-Nassau) die
als Kempisch dorpshuis of Kempisch verdiepingshuis
bekend staan.
Vanaf het eind van de 15de eeuw kwamen in ons land ook
spaarzaam gordingenkappen voor, waarbij de langsbalken
licht zijn gekanteld (het kenmerk van gordingen) om het
direct aanbrengen van verticaal dakbeschot mogelijk te
maken. Bij `normale' kappen op woonhuizen was beschot
tot ver in de 19de eeuw ongebruikelijk en hingen de dakpannen aan op de sporen gespijkerde panlatten. Aileen
met leien gedekte kappen kunnen niet zonder dakbeschot.
Zowel jukken- als gordingenkappen kwamen verder
naast elkaar voor. In de loop van de 16de eeuw werden
de kapconstructies eenvoudiger uitgevoerd en na 1800
verschenen gaandeweg ook andere kapconstructies.

Structuur
Het overgrote deel van de gebouwde omgeving bestaat
uit woonhuizen (stadshuizen, kastelen, landhuizen en
villa's), die alle in de loop der tijd een eigen ontwikkeling
hebben doorgemaakt. Het zou te ver voeren om op de
ontwikkeling van het woonhuis in te gaan, trouwens het
typisch Nederlandse woonhuis bestaat ook niet. Wel
moeten enkele principes worden besproken. Karakteristiek voor ons land zijn de panden op een smalle en langwerpige plattegrond met hoog opgaande daken. De
breedte werd bepaald door de maximale lengte van de
verkrijgbare balken die van bouwmuur tot bouwmuur
gelegd werden; doorgaans een afstand van zes tot acht
meter. Daken dienen alleen om het onderliggende huis
water- en winddicht te houden. Een behoorlijke dakhelling is nodig om te voorkomen dat regenwater of stuifsneeuw de onbeschoten kap in waait.
Al naar gelang de plaatsing van het huis ten opzichte van
de straat spreekt men over diepe huizen of dwarse huizen. Wanneer de nokrichting haaks op de straat staat en
het pand met zijn gevel naar de straat is gekeerd, spreekt
men van diepe huizen; wanneer de nok evenwijdig aan de
straat loopt van dwarse huizen. De ingang bevindt zich in
het eerste geval in de korte, in het andere geval in de
lange zijde. Diepe huizen hadden doorgaans een hoge
begane grond met hoge vensters voor zoveel mogelijk
licht in huis.
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Opzet van het gangbare laat-middeleeuwse woonhuis te
's-Hertogenbosch met indeling in voor- en achterhuis. Tot in de
18de eeuw waren huizen met houten gevel een gewoon verschijnsel
in het Bossche straatbeeld

Het karakteristieke burgerhuis was vanaf de 14de eeuw
een diep huis dat iets voorbij het midden door een stenen
brandmuur was verdeeld in een voorhuis en een achterhuis.
Het voorhuis was in gebruik voor ambacht of handel en
kende een om de schouw gebouwd vertrek, de binnenhaard, met een eigen lage zoldering – de insteek – om de
warmte binnen te houden. Onder het stenen achterhuis
beyond zich de vaak niet geheel verzonken kelder, waarboven de iets hoger gelegen, als representatief woonvertrek ingerichte opkamer. Had het huis een verdieping dan
waren daar representatieve ruimten en slaapkamers. Het
is goed te bedenken dat, behalve de was ophangen of
wintervoorraden bewaren, in de kap niet veel werd
gedaan.
Net als Utrecht kent 's-Hertogenbosch een aantal grote
13 de- en 14de-eeuwse stenen zaalhuizen, gebouwd door
de stadsadel. Deze huizen lagen vooral aan de Markt; de
Moriaan en de Leeuwenburg zijn daar voorbeelden van.
Op een aantal plaatsen kwamen daarnaast woonhuizen
met een afwijkende plattegrond voor, de hofhuizen met
vleugels rondom een binnenplaats, zoals huis Ocrum te
Breda en huis Zevenbergen te 's-Hertogenbosch, of op
een L-vormi ge plattegrond met veelhoekige traptoren in
de binnenhoek, zoals het refugiehuis Marienhage te
's-Hertogenbosch. Ook rondom 's-Hertogenbosch verschenen in die tijd een aantal kleine kastelen met een dergelijke plattegrond zoals Nieuw-Herlaer (Sint-Michiels-
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B# de Hampoort te Grave zijn de architecturale elementen

B ouwm a t e ri al en

uitgevoerd in zandsteen en in geslepen baksteen in twee kleuren

Hout is het oudste en misschien wel belangrijkste historische bouwmateriaal. Bij middeleeuwse gebouwen paste
men doorgaans eikenhout toe, dat in schepen en als vlotten over de Rijn en Waal uit Westfalen en het Rijnland
werd aangevoerd en uit het zuiden over de Maas. Het
grote voordeel van eiken was dat men het krom kon laten
groeien en dat men het vervolgens als gekromde jukbenen
of korbelen kon toepassen. Vanaf het begin van de 17de
eeuw werd het schaars geworden eikenhout vervangen
door grenenhout uit Scandinavia en de Baltische staten.
In Nederland is, op de Zuid-Limburgse mergel na, geen
natuursteen voorhanden. Alle natuursteen moest daardoor van elders komen. Voor de bouw van de romaanse
kerken verwerkte men in de 11 de en 12de eeuw tufsteen.
Deze lichtbruin-beige gekleurde steep van vulkanische
oorsprong werd via de Rijn uit de Eifel aangevoerd. Voor
belangrijker onderdelen gebruikte men ook het eveneens
uit die streek afkomstige trachiet. De grotere Brabantse
kerken bleven in de late middeleeuwen in natuursteen
uitgevoerd worden. Bij de bouw werd vooral (Belgische)
kalksteen toegepast uit groeven ten zuiden van de lijn
Maastricht, Mechelen, Gent. De witte arduin, te verdelen in de hardere Gobertange uit Brabant en de zachtere
Ledesteen uit Vlaanderen, werd vooral te Bergen op
Zoom (Grote Kerk, O.L. Vrouwepoort en Markiezenhoe
en Breda (Grote kerk) toegepast. Van de Brie bestaande

gestel) of de abdij van Berne (Heeswijk-Dinther) met
jaartalcartouche 1546. In het midden van de 17de eeuw
ontstond het vierkante huis, dat constructief vaak uit twee
naast elkaar gelegen dwarse of diepe huizen bestaat, maar
dat door zijn omgaand schilddak een in beide richtingen
gelijkwaardig aanzicht biedt.
De bebouwde kom van elke stedelijke kern – en ook van
vele dorpen – kent zijn eigen structuur. In detail blijken
percelering en bebouwing een eigen karakteristiek op te
roepen. De verhouding tussen diepe en dwarse huizen
speelt daarin een rol. In Heusden overheersen de diepe
huizen, in Grave en Megen zijn dwarse huizen kenmerkend. Ook kan de invulling per perceel een gevolg zijn
van lokale tradities. Naast elkaar staande huizen kunnen
een gemene (gemeenschappelijke) muur hebben, maar
ook vlak naast elkaar gebouwde afzonderlijke bouwmuren. Wanneer deze bij diepe huizen iets van elkaar staan,
is er sprake van een osendrop of soye, een `watersteeg'
waarlangs het water weg kan lopen. Aan de hoofdstraat
van Ravenstein, de Marktstraat, hebben de huizen wel
osendroppen en aan de in het begin van de 17de eeuw
aangelegde Nieuwstraat niet. Is de afstand tussen de
bouwmuren nog groter, dan ontstaat een steeg die in de
loop der tijd overbouwd kan worden.
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hardere en weervastere donkere kalksteen met een zilvergrijze verweringskleur werd de Doornikse steen na 1400
voornamelijk nog gebruikt voor grafzerken en vloertegels. De Lieve Vrouwe Broederschapskapel van de St.Jan te 's-Hertogenbosch kreeg in 1494 een vloer van deze
steen. Namense steen komt eveneens aan de St-Jan voor.
Te Grave en in Willemstad (Herv. kerk, 1597-1607) werd
die steen geleverd door het Maaslandse steenhouwersgeslacht Van Norenburg. Dat laatste zou het voorkomen
van typisch Maaslandse kruisvensters in de torenvormige
aanbouw van de kerk te Willemstad verklaren. Veruit de
belangrijkste kalksteen was de Ecosijnse steen, tegenwoordig hardsteen genoemd, die sedert de 15de eeuw
nabij Nijvel in Henegouwen werd gewonnen. Het steenhouwersgeslacht De Prince leverde veel steen voor het
Markiezenhof te Bergen op Zoom, het kasteel te Breda
en de Bossche St.-Jan. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog kwam deze steenhandel tot stilstand, waarna vanaf de
18de eeuw vooral hardsteen weer werd toegepast, bijvoorbeeld voor stoepen en stoeppalen. Een andere
belangrijke natuursteensoort was de Bentheimer zandsteen, die net over de grens bij Twente werd gewonnen
en vanaf 1480 via de Overijsselse Vecht en de Zuiderzee
onder meer naar Mechelen werd gebracht. Het bouwmeestergeslacht Keldermans verwerkte daar deze, ten op
zichte van hardsteen beter bewerkbare, steen en paste ze
vervolgens bij de grote Brabantse kerken toe. Dankzij de
spoorwegen werden vanaf 1840 ook meer `exotische'
natuursteensoorten aangevoerd, waaronder Franse kalksteen en graniet uit Scandinavia.
Hoewel de Romeinen baksteen kenden en ook in onze
streken toepasten, duurde het tot het eind van de 12de
eeuw voordat er weer steen werd gebakken. De oudste
baksteen, zoals in de kelder van de Moriaan (begin 13de
eeuw), heeft een lengte van ongeveer 30 centimeter.
Vanaf de 13 de eeuw werden de bakstenen geleidelijk kleiner. In de praktijk blijkt dat er in de steden naast elkaar
vaak meer formaten voorkwamen. Ook was de vindplaats
van goede klei van invloed. De klei in de omgeving van
Oosterhout werd al in de middeleeuwen om haar kwaliteit geroemd. De veldovens op de Brabantse zandgronden produceerden alleen voor eigen gebruik. Fraaie
voorbeelden van siermetselwerk, uitgevoerd in zachte
geslepen baksteen, zijn te vinden aan de poorten van het
Karmelietenklooster (1653) te Boxmeer en de Hampoort
te Grave (1688). Karakteristiek voor oostelijk Brabant is
ook de kwartronde bakstenen gootlijst die in de 18de
eeuw werd toegepast, zoals aan de pastorie (1764) te
Nuenen en het dwarshuis Mgr. Borretstraat 5 te Reek.
Opvallend is ook dat in het zuidelijk gebied van de Maaskant, ingeklemd tussen Maas en Peel, het gebruik van
klezoren (1/4 steen) in het metselwerk bij hoeken en
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vensteropeningen doorgaat tot het begin van de 19de
eeuw, terwijl dit in de meeste delen van Nederland na
omstreeks 1730 niet meer voorkomt. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Asten en Deurne, maar de meest
complete toepassingen levert de Hervormde kerk van
Cuijk uit 1809.
In de late middeleeuwen maakten de met riet en stro
gedekte daken in de steden gaandeweg plaats voor minder brandgevaarlijke daken. -Stadsbesturen hadden er
zelfs subsidie voor over. Naast daktegels paste men eerst
ook dakpannen toe die bestonden uit een losse onder- en
bovenpan. Aan het eind van de 15de eeuw kwam een
gegolfde pan in gebruik die uiteindelijk in de 16de en
17de eeuw bekend werd als de Hollandse pan. Afhankelijk
van de wijze van bakken kunnen deze pannen rood of
blauw van kleur zijn. Op het platteland, in gehuchten als
Giersbergen en Loon, maar ook in agrarische dorpen als
Liempde, bepalen de gedeeltelijk met riet bedekte langhuisboerderijen echter nog steeds het beeld.
J onger e bouwrnaterialen
In het midden van de 19de eeuw geraakte de bouwmaterialenontwikkeling in een stroomversnelling en werden
mechanisatie, standaardisering en prefabricage sleutelwoorden. Dit leidde tot meer maatvaste en beter
gemaakte, maar niet altijd bij een ieder in de smaak vallende producten. Ornamenten werden machinaal geproduceerd van cement en terracotta. Vanaf 1840 kwam daar
zink bij, veelal afkomstig van de 'Societe anonyme des
mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne' te
Luik, waar niet alleen dakbedekkingen maar ook dakornamenten werden vervaardigd. In 1875 leverde deze
fabriek aanzienlijke hoeveelheden zinken dakbedekking
voor de koepel van de kerk te Oudenbosch. Vanwege de
vele (Nederlandse) opdrachten werd in 1892 vanuit Luik
te Budel een zinkfabriek opgericht. Een voorbeeld van
decoratief zinkgebruik zijn de ovale dakramen te Heusden (Hoogstraat 24). Vanaf 1890 kwamen de eerste bitumineuze platte daken, die niet al te duurzaam waren,
maar wel goedkoop en daarom erg populair.
Ook de baksteen maakte een sterke ontwikkeling door.
Door de ringoven, moderniseerde vanaf 1870 het bakproces en ook het mengen en vormen van klei werd
gemechaniseerd, waarbij vanaf 1880 de strengpers in
gebruik kwam. Gelijktijdig kwamen – voor neogotische
kerken belangrijke – profielstenen op de markt en kon
omstreeks 1895 ook in Nederland de gladde verblendsteen worden gemaakt. Met name C. Franssen paste in
zijn kerken verblendsteen toe rond vensters en bij hoeken, zoals bij de kerk te Budel (1904-'12). In de
St.-Rochuskerk te Rijckevoort (1887-'88) heeft J. Kayser
waarschijnlijk nog uit Duitsland afkomstige verblend-
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steen en machinaal vervaardigde profielsteen toegepast.
Mechanisatie zorgde er ook voor dat de dakpan maatvaster en waterdichter werd. Diverse nieuwe soorten kwamen op de markt, waaronder de opnieuw verbeterde
Hollandse pan, maar ook de kruispan en de muldenpan.
Gietijzer, dat vanaf 1830 in Nederland werd toegepast,
ontwikkelde zich tot een belangrijk bouwmateriaal. In
eerste instantie lag de nadruk op decoratieve ornamenten. Daarvan getuigen de gietijzeren pompen te Heusden
(omstreeks 1850) en Ravenstein (omstreeks 1885); ook
grafkruisen (Boxmeer, Sambeek), wegwijzers (Schaik) en
rijksgrenspalen (1843) werden ervan gemaakt. Het mooiste voorbeeld van toepassing van gietijzer is de opengewerkte gietijzeren spits van de St.-Antonius Abt te Overlangel bij Ravenstein uit 1854-'55. Ook de flankerende
torentjes, de traceringen van de wimbergen en de vensterharnassen zijn van gietijzer.
Door nabewerking werd het brosse gietijzer verwerkt tot
gewalst ijzer. Dat was taaier en kon bovendien trekspanningen opnemen, zodat men er bruggen en kapconstructies mee kon bouwen. De in 1868-'71 tot stand gekomen
De uit circa 1906 daterende gevel van het huffs Waterpoort 18 te
Heusden is uitgevoerd in kalkzandsteen

De stalen spoorwegbrug bij Geldrop
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spoorbrug bij Moerdijk over het Hollands Diep, met
veertien overspanningen van elk 103 meter, was een
belangrijke ingenieursprestatie, evenals de bruggen te
Hedel (bij 's-Hertogenbosch, 1867-'70), Ravenstein
(1872-'75) en Katwijk (bij Cuijk, 1879-'83). Goede voorbeelden van kapconstructies van gietijzer gecombineerd
met gewalst ijzer zijn de beide perronoverkappingen van
het station te 's-Hertogenbosch uit 1895-'96.
Kort na de eeuwwisseling nam de kwaliteit van het
gewalste ijzer zo toe dat het staal ging heten. In die tijd
verschenen ook de eerste constructies in gewapend beton
waarin wapeningsstaal was verwerkt om de trekkrachten
op te nemen. Vanaf 1907 kwamen bij fabrieksgebouwen
de eerste gewapend-betonconstructies tot stand. In 1909'10 werden naar plannen van A. Beltman voor Philips te
Eindhoven twee van dergelijke fabrieken gebouwd, waarvan die uit 1910 aan de Mathildelaan nog bestaat. In
1911 ontwierp Beltman een fabriek van Brie verdiepingen
voor de Vlisco te Helmond. Mogelijk werd het betonskelet uitgevoerd door de N.V. Industriele Maatschappij J.F.
Stulemeyer & Co. te Breda. Deze in 1898 opgerichte
firma legde zich vanaf 1908 toe op de betonskeletbouw.
Na 1918 bouwde de firma als N.V. Internationale Gewapend Betonbouw onder meer diverse betonwoningen te
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Betonskeletbouw uit 1909-'10 bij het Phifipsgebouw te Eindhoven

's-Hertogenbosch. Aan de Dageraadsweg aldaar verrezen
in 1923 (inmiddels verdwenen) betonwoningen. De huizen rond het Eikendonkplein te 's-Hertogenbosch, van
de concurrerende firma Bredero uit Utrecht, zijn in
sterk gerenoveerde vorm bewaard gebleven. Ook in Oss
(Floraliastraat, 1921) en Breda (Leistraat, 1922) kwamen
betonwoningen tot stand.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog nam de betonskeletbouw een grote vlucht. Gekoppeld aan schaalvergroting
en toename van productiviteit, waarbij arbeidslonen
hoger werden dan materiaalkosten, ontstond gaandeweg
een schier onoverbrugbare kloof tussen de hedendaagse
bouw en die uit het verleden.
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INLEIDING
Op grond van zijn fysisch-geografische gesteldheid kan
Noord-Brabant in drieen worden verdeeld; zeekleigronden in het noordwesten, rivierkleigronden in een smalle
strook langs de Maas en pleistocene dekzanden in het
overige, grootste deel van de provincie. Door beweging
van de aardlagen zijn in dit dekzandgebied twee belangrijke, van zuidoost naar noordwest lopende, breuken
ontstaan: de Peelrandbreuk tussen Deurne en Oss en de
trapvormige breuk van Valkenswaard via Tilburg naar
Geertruidenberg. De gebieden ten oosten en ten westen
van beide breuken werden iets opgelicht waardoor aan de
oostzijde de Peelhorst en aan de westzijde de rug GoirleOosterhout ontstond. Tussen beide breuken vormde zich
een geologische depressie, de Centrale Slenk. Aan de
westzijde van het Brabantse zandplateau, op de rand met
de zeeklei, vormde zich het stroomgebied van de Mark
en de Donge. Tussen de beide zandruggen, in de Centrale Slenk, ontstond het stroomgebied van Dommel,
Keersop en Aa. Tijdens de ijstijd verslechterde de waterafvoer en kon zich in de dooiwaterkommen veen ontwikkelen. Op de hogere delen overheersten uitgestrekte
heidevelden, afgewisseld door stuifzandvlakten. Langs
de Maas was het land vruchtbaarder en hier ontstonden
akkergronden met bewoning op de stroomruggen, terwijl
op de lager gelegen komgronden het gras welig tierde.
De regelmatige terugkerende wateroverlast van de Maas
werd daarbij voor lief genomen. In het nog vruchtbaarder zeekleigebied bevocht men het zeewater actief en
daar laat de ontwikkeling zich aflezen als een winst- en
verliesrekening ten opzichte van de zee.
Bodemgesteldheid en menselijk ingrijpen hebben in
Noord-Brabant een grote variatie in cultuurlandschappen opgeleverd. Die variatie komt hieronder aan de orde.
Ten behoeve van de Cultuurhistorische Inventarisatie
Noord-Brabant/Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is
een indeling gemaakt in acht regio's: het Brabants Kleigebied, Zuidwest Brabant, Regio Tilburg, Kempenland,
Regio 's-Hertogenbosch, Regio Eindhoven, Maaskant en

het Brabants Peelgebied. Met enkele aanpassingen is dit
ook voor ons Joel een bruikbare indeling.
We beginnen met de regio 's-Hertogenbosch, als aloude
kern van de Meierij van 's-Hertogenbosch. Hier komen
tevens enkele, ook voor andere regio's geldende, ontginnings- en ontwikkelingskarakteristieken aan de orde, alsmede de hoofdlijnen van de agrarische en infrastructurele
ontwikkeling. Als tweede wordt het Kempenland behandeld, dat oorspronkelijk ook deel uitmaakte van de Meierij. Door dit gebied te koppelen met de regio Tilburg en
de regio Eindhoven, kan aandacht worden geschonken
aan de Brabantse industrialisatie. Bij Zuidwest Brabant,
bestaande uit de kern van de Baronie van Breda en het
Markiezaat van Bergen op Zoom, worden onder meer de
middeleeuwse veenontginningen behandeld. Bij het, oorspronkelijk voor een belangrijk deel Hollandse, Kleigebied
staan de inpolderingen centraal en wordt ingegaan op de
verdedigingslinies. Maaskant en Peelland zijn samengevoegd tot de vijfde, en laatste, regio, waarin de waterhuishouding van de Maas, de Peelontginningen en de PeelRaamstelling aan de orde komen.

MEIERIJ
Met uitzondering van enkele onafhankelijke heerlijkheden,
behoorde voor 1795 vrijwel het gehele oostelijke deel van
de provincie tot de Meierij van 's-Hertogenbosch. Het
gebied ten oosten van de lijn Tilburg-Waalwijk was
onderverdeeld in vier kwartieren: Maasland, Peelland,
Kempenland en Oisterwijk. De kern bestond uit het
gebied direct rondom 's-Hertogenbosch, dat men nu ook
nog wel als de Meierij aanduidt. Dit gebied dient als basis
om de historisch-geografische ontwikkeling op de
Brabantse zandgronden te schetsen.
Grondgebruik
Vanuit de beekdalen nam men in de vroege middeleeuwen
de meest vruchtbare plekken in de omliggende bossen
in gebruik. Aanwezige open plekken of `laren' dienden
daarbij als uitgangspunt. Deze oude bosgronden waren

REGIO'S

relatief makkelijk te bewerken en hadden een redelijk
watervasthoudend vermogen. Geleidelijk werd dit bouwland uitgebreid door het kappen van meer bos en het
aanleggen van essen, in Noord-Brabant akkers genoemd.
De op deze wijze ontstane kampen met omwalde akkers
boden plaats aan het traditioneel kleinschalig, gemengd
boerenbedrijf, gericht op het verbouwen van voedselgewassen, voornamelijk graan maar later ook aardappelen,
groenten en peulvruchten. De veestapel leverde mest
voor de akkerbouw en langs de beken leverde hooiland
(beemden) wintervoer voor het vee.
Door intensiever grondgebruik in de late middeleeuwen
nam de bodemvruchtbaarheid of en was extra bemesting
noodzakelijk. Op de oude akkers werd daartoe een mengsel van mest en heideplaggen opgebracht. Gaandeweg
verdween het oorspronkelijke relief onder plaggendekken en groeiden de afzonderlijke akkers aan elkaar. Bij
Erp, Gemonde en vooral Liempde zijn deze aaneengegroeide akkercomplexen nog goed te zien. Daarnaast
werd tot ver in de 19de eeuw ongeveer een derde van de
zandgronden ingenomen door zeer extensief gebruikte
woeste gronden, voornamelijk heidegebieden, die
gemeenschappelijk werden benut voor het weiden van
vee, het kappen van geriefhout, het steken van plaggen
en turven en de bijenteelt.
Pas toen omstreeks 1880 de natuurlijke bodemvruchtbaarheid werd aangevuld met kunstmest kon men heideontginningen ter hand nemen voor de aanleg van akkeren vooral weiland. De ontginning rond Mariaheide bij
Veghel is bier een goed voorbeeld van. Schaalvergroting en
ruilverkaveling na 1940 en de opkomst van de agro-industrie, waarbij snijmais gras als veevoeder verving, hebben
het landschapsbeeld in recente tijden sterk veranderd.
Dorpen en gehuchten
Op de zandgronden ontstonden verscheidene soorten
nederzettingen. Het akkerdorp of akkergehucht komt het
meest voor en wordt gekenmerkt door een driehoekige
openbare ruimte, de brink of `plaatse', ook laar of tip
genoemd – veelal voorzien van bomen en een drinkkuil –
waaromheen de boerderijen zijn gegroepeerd. Voorbeel-
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Het dorp Asten. Straatbeeld waarin de kerk domineert

den van dergelijke gehuchten zijn Loon (bij Waalre),
Straten (bij Oirschot), Strabrecht (bij Heeze) en Riel
(bij Eindhoven).
Gehuchten kwamen veelal in een krans rondom de
akkers te liggen en onderhielden gezamenlijk een
parochiekerk in een van de gehuchten, dat daardoor tot
hoofddorp uitgroeide. Dergelijke dorpen worden kransakkerdorpen of tiendakkerdorpen genoemd. Een voorbeeld
is het in oorsprong uit zes gehuchten bestaande Liempde.
Een variant hierop is het zogeheten domeinakkerdorp, een
groep boerenhoeven rondom een centraal gelegen
herenhoeve of Troonhof en omgeven door een schildvormig omwald terrein. Dit is nog te zien aan de structuur van het dorp Tongelre (bij Eindhoven).
Een Andere belangrijke groep vormden de beekdalnederzettingen. Deze kwamen in de late middeleeuwen tot
ontwikkeling door de ontginning van beekdalgronden
tot weilanden, waarbij parallel aan de beken wegen
ontstonden met agrarische lintbebouwing. Voorbeelden
van dergelijke straat- of wegdorpen zijn Berlicum, Heeswijk, Dinther en Veldhoven.
Andere middeleeuwse nederzettingsvormen zijn boshoevennederzettingen, zoals Udenhout en Huijbergen, met
een lineaire opzet, ontstaan bij ontginning van bos onder
leiding van een klooster en de kampgehuchten, bestaande
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By het domeinakkerdorp Nederwetten is de dorpsbebouwing
verplaatst naar de rand van de es, waardoor de toren alleen is komen
te staan. De toren van de 19de-eeuwse kerk is zichtbaar door de oude
torendoorgang been (1993)

uit kleine omwalde akkers met boerenbedriA es, zoals te
Hoog-Heukelom (bij Berkel-Enschot). Het hoeve-akkergehucht ontstond door opsplitsing van een grote losstaande
boerderij of `Einzelhof, in Brie of vier keuterboerderijen.
Dit is nog te zien in Giersbergen (bij Drunen). Een latere
ontwikkeling is het heidegehucht ontstaan door illegale
ontginning van heide. Dergelijke gehuchten heten vaak
Heikant (bij Volkel, Moergestel, Hoogeloon e.a.). Late
voorbeelden zijn Mariaheide en Someren-Heide.

Vlekken
Kenmerkend voor Noord-Brabant is het voorkomen van
een groot aantal fors uitgegroeide dorpen, die soms wel
delen van stedelijke rechten verkregen, maar zich niet tot
stad ontwikkelden, zoals Sint-Oedenrode en Oisterwijk.
Oss, waarvan de stadsrechten in de 14de eeuw werden
bevestigd, had wel stadspoorten. Een aantal van dergelijke
nederzettingen groeide op stedelijke wijze uit en ontwik-

kelde zich tot baandorpen, met een door een wegverbreding
gevormd marktplein, zoals Sint-Oedenrode, Veghel,
Boxtel, Oirschot en Eersel. De allergrootste vlekken – half
verstedelijkte dorpen – waaronder Tilburg, Roosendaal
en Oosterhout, verkregen in 1809 alsnog stadsrechten.
Een interessante ruimtelijke ontwikkeling in deze vlekken is de `kerkverplaatsing'. De middeleeuwse kerken
kwamen in 1648 in protestantse handen. Na 1674 ontstonden aan de rand van elk dorp een schuurkerk. Bij de
restitutie na 1798 werd de middeleeuwse kerk toegewezen aan het kerkgenootschap met het grootste aantal
leden, doorgaans de katholieken. De protestanten bouwden in de nabijheid van de oude kerk (Boxtel) of juist ver
verwijderd (Nuenen) hun eigen `Napoleonskerkjes'.
Soms werd de nieuwe katholieke kerk gebouwd ter
plekke van de oude schuurkerk aan de dorpsrand, waaromheen zich dan het nieuwe dorpscentrum ontwikkelde.
In Sint-Michielsgestel leidde dit proces uiteindelijk tot
een eenzame middeleeuwse toren op het marktplein, met
daartegenover de protestantse kerk en op enige afstand
een nieuwere katholieke kerk. Opvallend in dit verband is
dat ook veel synagoges nabij de belangrijkste kerk werden
gebouwd (Oss, Veghel, Geertruidenberg).
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Boerderij en
Het overgrote deel van de Brabantse dorpen en gehuchten bestond en bestaat nog steeds uit boerderijen, die al
naar gelang hun ouderdom of gebied van herkomst in
uiterlijk kunnen verschillen. Een boerderij is bij uitstek
een functioneel gebouw, waarin woon-, bedrijfs- en
opslagfunctie zijn verenigd. Ook de bijgebouwen op het
boerenerf, zoals schuren, wagenbergingen (karschoppen)
en kapbergen, zijn in eerste instantie functioneel bepaald.
Het is nagenoeg onmogelijk om een sluitende indeling in
boerderijtypen te geven, omdat deze zowel kan geschieden op functionele en op uiterlijke kenmerken als op een
combinatie van beide.
Aanvankelijk moet in de gehele provincie een boerderijtype zijn voorgekomen dat gekenmerkt werd door een
driebeukige opzet, het hallenhuis. Een gebintconstructie
zorgde voor een onderverdeling in een brede middenbeuk en twee smallere zijbeuken. Al in de 15de eeuw werden het woon- en bedrijfsgedeelte gescheiden door een
tussenmuur, of brandmuur, met stookplaats. Binnen de
driebeukige boerderijvorm zijn twee hoofdtypen te
onderscheiden, afhankelijk van de plaats van de deel
(de dors- en werkvloer). In het noordelijke gedeelte van
Brabant deed de middenbeuk dienst als deel. De beide
lage zijbeuken waren smalle potstallen - min of meer
diepe kuilen waarin het vee op zijn eigen mest stond. Dit
type heet hallenhuis met middenlangsdeel. Op de zandgronden werd de middenbeuk in gebruik genomen als stalruimte, waardoor een grote potstal ontstond en er meer
mest geproduceerd kon worden. Dit was hard nodig voor
de bemesting van de schrale akkers. Om het vee te kunnen
voeren, ontstond direct achter de brandmuur een dwarsgelegen deel, waardoor dit type een hallenhuis met dwarsdeel heet.
In beide gevallen bleef de toegang tot het woongedeelte
aan de kopse gevel van het hallenhuis. Al naar gelang de
vorm van het woongedeelte en zijn relatie tot het bedrijfsgedeelte wordt hierbij een onderscheid gemaakt. Liggen
woon- en bedrijfsgedeelte in elkaars verlengde dan is
sprake van een langhuisboerderij, maar omdat deze term
in Brabant veel aanleiding tot verwarring geeft, wordt
normaliter van kortgevelboerderij gesproken. Staat het
woongedeelte dwars op het bedrijfsgedeelte dan spreekt
men van een dwarshuisboerderij of liever, naar de vorm
van de nok, van een T-boerderij. Dit type is vooral in de
Maaskant te vinden. Is het boerderijgedeelte slechts aan
een zijde in dwarse richting uitgebouwd, dan heet de
boerderij een krukhuisboerderij. Specifiek voor het gebied
rond 's-Hertogenbosch zijn de boerderijen waarbij aan de
voorzijde tegen het woongedeelte een smallere aanbouw
is gezet. Vanwege de binnenhoek tussen voorgevel en
aanbouw noemt men dit een hoekgevelboerderij.
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Haarsteegsestraat 2 te Haarsteeg, voorbeeld van een
kortgevelboerderij

Latere varianten zijn de boerderijen waarbij het woongedeelte in zijn geheel smaller is dan het bedrijfsgedeelte.
Deze kop-romp boerderij komt vooral in de vroeg-20steeeuwse Peelontginningen voor. Ook kan het woongedeelte geheel losstaan van het bedrijfsgedeelte, zoals
dat in West-Brabant het geval is.
In het noorden en westen werd de oogst al vanaf de 17de
eeuw opgeborgen in losstaande schuren: de zogeheten
Vlaamse schuren. In het Land van Heusden en Altena nam
men de oogstberging gaandeweg weer op in het bedrijfsgedeelte, in een tasruimte die zowel de middenbeuk als
een van de zijbeuken besloeg. Om de door de tas ingenomen ruimte te compenseren werd aan de langszijde een
extra (vierde) zijbeuk aangebouwd. In de Langstraat ontstond een boerderijtype met midden in het bedrijfsgedeelte een dwarsdeel en aan de korte achtergevel een
potstal. Kenmerkend is dat met doorstekende gebintbal-

Nonnenbos 5 te Schijndel, voorbeeld van een hoekgevelboerderij
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Rucphenseweg 35 te Zundert,
voorbeeld van een langgevelboerderij

Kasteel Henkenshage te
Sint-Oedenrode

ken het dak aan een kant werd opgelicht om in de hoger
opgaande gevel ruimte te scheppen voor de inrijdeuren.
Omstreeks 1800 ontstond op de zandgronden uit het
driebeukige hallenhuis met dwarsdeel de langgevelboerderij , waarbij zowel de woonhuisdeur als de voornaamste
bedrijfstoegangen in de lange zijgevel werden geplaatst.
Aanvankelijk waren de langgevelboerderijen nog driebeukig, maar vanaf het midden van de 19de eeuw bouwde
men vele tweebeukige langgevelboerderijen, waarbij men
een van de zijbeuken verving door een hoger opgetrok-

ken gevel met alle toegangsdeuren. In de brede hoofdbeuk bevonden zich de pronkkamer, de woonkeuken of
`heercP, terwijl in het bedrijfsgedeelte de stal en de oogstberging waren ondergebracht. In de lage smalle zijbeuk
lagen de kelder met opkamer en een spoelruimte of
`geue.
Kastelen en buitenplaatsen
Veel Brabantse steden en grotere dorpen zijn ontstaan in
de nabijheid van een kasteel. Dit geldt zowel voor Breda,
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Heusden en Helmond, als voor Gemert, Boxtel en SintOedenrode. Afgezien van kasteel Heeswijk ontstonden
in de late middeleeuwen in Brabant opvallend weinig
omgrachte adellijke huizen op het land. Kasteel Croy is
een voorbeeld van een dergelijk laat-15de-eeuws adellijk
huis met verdedigbare trekken. In de 16de eeuw liet de
Bossche stadsadel in de beekdalen rondom 's-Hertogenbosch een aantal kleine kastelen bouwen, zoals NieuwHerlaar, Ruwenberg en kasteel Maurick bij Vught.
Gedurende de Tachtigjarige -Oorlog hebben deze 'slotjes'
vaak veel te lijden gehad en hoewel sommige, zoals Bouvigne (bij Breda), werden herbouwd, verkoos de adel haar
kastelen in de Zuidelijke Nederlanden. Na 1648 bleef ze
daar veelal definitief woven. De belangrijkste 17deeeuwse ontwikkeling is kasteel Heeze, waar het middeleeuwse huis werd uitgebouwd tot de allure van een slot
met de bijbehorende geplande tuinaanleg met lanenstelsel. Met de herwaardering voor de gotiek in het midden
van de 19de eeuw kwamen ook de middeleeuwse kastelen
als Heeswijk, Stapelen en Henkenshage opnieuw in de
belangstelling en kregen ze een neogotische saus, terwijl
in Tilburg zelfs een geheel nieuw paleis in vroege neogotische vormen verrees. Met de toename van de welvaart
lieten de nieuwe rijken buitenhuizen bouwen en landschappelijk parken aanleggen, met name in de omgeving
van Vught (Voorburg, Wargershuize) en Breda (Wolfslaar, Anneville).
Infrastructuur
Het vervoer in Brabant moest vanouds vooral over land
geschieden. De belangrijkste rivier, de Maas, was als
regenrivier slechts zeven maanden per jaar bevaarbaar. In
het westen waren de riviertjes de Mark, Dintel en Vliet
beperkt bevaarbaar. In het oosten leenden de Dommel en
de Aa zich door hun meanderende loop nauwelijks voor
scheepvaartverkeer.
Vervoer vond plaats langs landwegen – in de zomer stoffig en mul, in de winter nat en modderig – waarvan de
loop werd bepaald door de zandruggen en beekdalen die
ze volgden. De in oorsprong Romeinse weg tussen Venlo
en Cuijk splitste zich bij Katwijk in een weg richting Nijmegen en een weg over de kruin van de Maasdijk naar
's-Hertogenbosch. De doorgaande wegen van Holland
naar Luik en van Holland naar Antwerpen waren de
belangrijkste landverbindingen. Van de steenweg 's-Hertogenbosch-Eindhoven-Luik, was het deel tussen Best en
's-Hertogenbosch al in 1742 ten dele verhard. Bij Vught
is hiervan, ter hoogte van Huize Voorburg, een stuk
gereconstrueerd. De andere belangrijke verbinding leidde
van Antwerpen via Breda naar het veer bij Moerdijk. In
1811 werd in opdracht van Napoleon een net van hoofdwegen aangelegd waarvan de belangrijkste de oost-west-
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Keiweg in de Noordbrabantse Kempen

verbinding uit 1819-'40 is, die van Bergen op Zoom over
Breda, Tilburg en 's-Hertogenbosch naar Grave leidde.
Belangrijk zijn de als uitvloeisel van het Rijkswegenplan
uit 1927 aangelegde verkeersbruggen te Grave (1927-'29),
Hedel (1937) en Moerdijk (1936).
Voor het vervoer van bulkgoederen werd in 1822-'26
de Zuid-Willemsvaart gegraven die via het Aadal van

Brug over de Zuid-Willemsvaart bij Someren. Deze in 1822-'26
aangelegde vaart was belangrijk voor de ontwikkeling van OostBrabant
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KEMPENLAND
Wat voor de Meierij van toepassing is, geldt ook voor het
Kempenland. De schrale akkers op de dekzanden leidden
tot een hard en armoedig bestaan. Het bekende schilderij
`De Aardappeleters' van Vincent van Gogh herinnert
hieraan, als ook volkse gezegden als: Wat luiden de klokken van Duizel? Erremoei, erremoei ...'. Het armoedige
boerenbestaan zorgde voor een grote uitstoot van
arbeidskrachten en de permanente noodzaak tot huisnijverheid. Door de goedkope arbeidskrachten ontstonden
in de loop van de 19de eeuw vestigingen van arbeidsintensieve nijverheid als sigarenmakerijen en leerlooierijen.
Hieruit groeide een sterke industrialisatie, zowel geconcentreerd in de snelgroeiende steden Tilburg, Eindhoven
en Helmond, als verspreid in omliggende industriele kernen als Goirle en Geldrop.

Tramwegmaatschappij 'De Meer j' liet voor de in 1897 aangelegde
tramlijn Eindhoven-Hasselt deze houten tramremise bouwen te Reusel

's-Hertogenbosch naar Maastricht liep. In 1843 -'46
volgde een veertien kilometer lang verbindingskanaal
naar Eindhoven. Naar plannen uit 1890 werd in 1910
begonnen met de aanleg van het Wilhelminakanaal tussen de Zuid-Willemsvaart bij Aarle-Rixtel en de Donge
onder Geertruidenberg, dat in 1923 gereed kwam. Het
Beatrixkanaal, gegraven tussen 1930 en 1939, zorgde bij
Best voor aansluiting van het Wilhelminakanaal met
Eindhoven.
De komst van de trein leidde tot een aanzienlijke vergroting van de mobiliteit. De oudste Brabantse spoorlijn was
de 1844-'45 aangelegde lijn Antwerpen-Rotterdam via
Roosendaal. In 1855 kwam de zijlijn van Roosendaal naar
Breda tot stand, in 1863 gevolgd door de verbinding naar
Tilburg. In 1866 werd deze verbinding via Boxtel, Eindhoven en Helmond als Zuiderstaatsspoorlijn doorgetrokken naar Venlo. Pas in 1868 kwam de verbinding Boxtel's-Hertogenbosch tot gereed, die na aanleg van de brug
bij Hedel in 1870 naar Utrecht werd doorgetrokken. In
1873-'78 werd de lijn Boxtel-Gennep aangelegd, in 1881
gevolgd door de lijn van Tilburg via 's-Hertogenbosch
naar Nijmegen. In 1883 voltooide men de lijn NijmegenVenlo via Cuijk, in 1886-'90 de lijn 's-HertogenboschLage Zwaluwe, het 'Halve Zolenlijntje', en in 1913 de
spoorlijn Eindhoven-Weert. Er ontstonden verder nog
diverse lokale lijnen en buurtspoorwegen, die als gevolg
van de betere wegen en meer efficiente busdiensten vanaf
1920 uiteindelijk slechts nog voortleven in de naam van
de belangrijkste busmaatschappij: de Brabantse Buurtspoorwegen en Autodiensten (BBA).

Textiel, sigaren en leer
De beschikbaarheid van wol en vlas vormde de basis van
een huisnijverheid waaruit zich een imposante textielnijverheid ontwikkelde in Eindhoven (vooral katoen en linnen) en Helmond (vooral katoen). In Tilburg, het
Nederiandse Leeds', werd vrijwel uitsluitend wol verwerkt. Van de 60 wollenstoffen-fabrieken in Nederland
in 1906 bevonden er zich 45 te Tilburg, Brie te Eindhoven
en vier te Geldrop. Helmond kende toen negen katoenweverijen en een (nog bestaande) katoenververij, terwijl
ook Goirle, Gemert en Geldrop textielnijverheid hadden.
Toen omstreeks 1965 de textielindustrie ineenstortte,
verdwenen, op een enkele uitzondering na, in korte tijd
vrijwel alle fabrieken.
Sigarenfabrieken verrezen in Breda en 's-Hertogenbosch
en vooral in de Kempische dorpen rondom Eindhoven.
Tussen 1849 en 1890 nam het aantal arbeiders in deze
nijverheid toe van 321 tot 4000. De oude fabriek van
Goulmy & Baar in 's-Hertogenbosch is bewaard gebleven, maar alle fabrieken in Eindhoven en Valkenswaard
zijn verdwenen. In Eersel (Henri Wintermans) en Duizel
(Agio) heeft de sigarenfabricage zich in moderne omstandigheden weten te handhaven.
Al in de 15de eeuw ontstonden op het platteland leerlooierijen, zoals te Alphen en Gilze. Deze vestigden zich
vooral aan riviertjes als de Donge en Dommel. Na eerst
als seizoensarbeid te zijn beoefend, ontstond er na 1815
gaandeweg een concentratie in Tilburg, Oisterwijk en
vooral de Langstraat. De komst rond 1880 van verbeterde looimiddelen en machinaal ronddraaiende looivaten leidde tot grotere bedrijven. De schoenmakerij werd
als nevenactiviteit beoefend en deze concentreerde zich
eveneens vooral in de Langstraat. Daarnaast verrezen
schoenfabrieken in 's-Hertogenbosch, Waalwijk en
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Arbeidsomstandigheden in de si garenfabriek Goulmy en Baar
te 's-Hertogenbosch (circa 1900). De fabriek werd in 1897-'98
gebouwd met een voor die tijd moderne stalen draagconstructie

Tilburg, terwijl te Best in 1936 de Batafabriek werd
gevestigd.
Geconcentreerde en verspreide
industrialisatie
Door de komst van de trein steeg de welvaart en werd
de concentratie van industrieen in Tilburg, Eindhoven
en Helmond in de hand gewerkt. Woonden er in 1800
ongeveer 9000 inwoners in Tilburg, omstreeks 1900
was de wolstad met 40.000 inwoners de grootste stad van
Noord-Brabant. Door de vestiging van Philips te Eindhoven in 1891 begon daar een van de meest spectaculaire
industriele ontwikkelingen van ons land. In 1907 werkten
er 500 mensen bij Philips, in 1920 was dat aantal al gestegen tot 6725. Uiteindelijk werd de lichtstad dan ook de
grootste stad van Zuid-Nederland. Ook in Helmond
domineerden omstreeks 1900 de fabrieken, vooral textiel-

fabrieken, maar er ontwikkelde zich tevens een niet
onaanzienlijke metaalnijverheid met de machinefabriek
van Begemann als belangrijkste exponent.
Ook in de diverse dorpen van het Brabantse Zandgebied
verschenen fabrieken: textielbewerking in Someren,
Geldrop, Gemert, Aarle, Goirle; leder- en schoenindustrie in Oosterhout, Waalwijk, Dongen, Gilze-Rijen, Best,
Oisterwijk en Alphen; metaalindustrie in Geldrop, Beek
en Donk, Budel; margarine in Oosterhout en Asten;
sigarenindustrie in Valkenswaard, Reusel, Bladel, Eersel,
Bergeijk; vleesindustrie in Boxmeer, Oss, Boxtel;
kunstmest in Uden en Veghel; turfstrooisel in Deurne
en Asten; houtindustrie in Veghel, Mill, Schijndel,
Oosterhout en Oirschot en veevoeder in Veghel.
Fabrieksdorpen
De fabrieksarbeiders konden in het begin veelal in
bestaande bebouwing worden ondergebracht. Daar veel
arbeiders van buiten kwamen (Tilburg, Eindhoven), verrezen al snel goedkoop gebouwde arbeiderswoningen van
matige kwaliteit. Geplande ontwikkelingen volgden, met
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als mooiste voorbeeld het fabrieksdorp Budel-Dorplein.
Nabij de in 1892 gestichte fabriek kwamen verschillende
complexen arbeiderswoningen tot stand. Het Batadorp te
Best uit 1934-'39 is een later voorbeeld van een fabrieksdorp. De grens tussen fabrieksdorp, arbeiderswijk en
tuindorp blijkt in de praktijk niet scherp te trekken,
gezien het Philipsdorp (1910) te Eindhoven, de arbeiderswijken Hemelrijk (1922-'24) en Klaverhof (1927-'28)
te Helmond en het tuindorp Hoogstraat e.o. (1938) te
Vught.

ZUIDWEST BRABANT
Het grootste deel van West-Brabant behoorde tot het
land van Breda. In 1287-'90 werd deze heerlijkheid opgesplitst in de Baronie van Breda en de heerlijkheid (vanaf
1533 het Markiezaat) Bergen op Zoom. In 1403 kwam de
Baronie aan het huis van Oranje. De heren van Breda en
Bergen op Zoom droegen in belangrijke mate bij aan de

inpolderingen in het westen en noordwesten van de provincie. Breda profiteerde van de scheepvaart over Mark
en Dintel. Dat verkeer werd in 1913-'15 sterk werd verbeterd door de aanleg van het Markkanaal tussen de
Mark bij Terheijden en het Wilhelminakanaal.
Verdwenen veen
Tot ver in de middeleeuwen was een belangrijk deel
van West-Brabant met veen overdekt. In de periode
1250-1350 werden deze veengebieden afgegraven en ze
vormden daarmee een van de belangrijkste centra van
turfproductie in de Nederlanden. Na uitgifte van de
veenconcessies werd vrij snel begonnen met het graven
van turfvaarten voor de afvoer van turf. Deze werden
steeds dieper het land in gegraven en voorzien van zijvaarten. Ten noorden van Achtmaal is nog een restant
van een dergelijk turfvaartenstelsel zichtbaar. De turf
werd vervoerd naar uitvoerhavens waar de vracht overgeladen kon worden op grotere schepen. Dergelijke havens
zijn nog te vinden in Roosendaal en Oudenbosch. In
Leur ontstond een haven op de plaats waar de Brandse
Vaart (1332) door een smalle stroomrug liep. Gaandeweg
kwamen de meer zuidelijk gelegen venen aan snee, waar-
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Karakteristiek voor ZuidwestBrabant zijn de turfvaarten.
Langs deze vaart bij Leur
kwamen fabrieken tot
ontwikkeling, zoals de bier
zichtbare zeepfabriek De Ster

De Wouwse Plantage met zijn
stervormige lanenstructuur
vanuit de lucbt gezien. De
aanleg dateert uit de 16de
eeuw; in het centrum van bet
bos werd in de 19de eeuw een
buitenplaats aangelegd

onder de Zundertse Moeren, waarvan de blokvormige
perceelsindeling van de uitgegeven veenconcessies zichtbaar is gebleven. Uiteindelijk bleef er geen veen meer
over en kwamen de pleistocene dekzanden aan de oppervlakte. Hier ontstonden zogeheten veenhoevennederzettingen. Dit waren dorpen met een onregelmatige structuur
zoals Wouw, Heerle en Moerstraten.
Buitenplaatsen en boscomplexen
Door haar staatkundige structuur kende West-Brabant
weinig kastelen. De heren van Bergen op Zoom bezaten

een kasteel te Wouw, maar resideerden voornamelijk op
de Markiezenhof. Ook het kasteel van Breda had het
karakter van een stadsresidentie. Rond Breda ontstonden
al vroeg buitenhuizen, vooral aan de rand van de grote
boscomplexen, die als jachtgebied voor de heren van
Breda fungeerden. Andere leden van de burgerlijke elite
stichtten heerschapskamers aan boerderijen, waarvan er
in Teteringen nog enkele te zien zijn. Daarnaast ontstonden in de 18de en 19de eeuw buitenplaatsen rond Ulvenhout (Hondsdonk, Luchtenburg), Gilze (Valkenberg) en
langs de wegen naar Ginneken en Princenhage (Weilust).
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Vroeg-19de-eeuwse landgoederen, waarbij de omliggende bebossingen een belangrijke rol spelen, zijn Wallsteyn en De Moeren nabij Zundert.
Op de hoger gelegen zandgronden ontkwamen enkele
bossen in de middeleeuwen aan de ontginning tot landbouwgrond omdat ze eigendom waren van de landsheer.
Het Liesbosch ten westen van Breda, dat al in 1268
wordt genoemd, is daarom nooit geheel verdwenen. Pas
in de 17de eeuw is er sprake van systematische aanplant
waardoor de geometrische lanenstructuur tot stand
kwam. Het Ulvenhoutse Bosch ten zuidoosten van Breda
had in 1575 een oppervlakte van 90 hectare en werd dat
jaar uitgebreid met het St-Anna-bosch en in de 19de
eeuw nog met het Prinsenbosch. Hendrik III liet in
1514-'20 het Mastbosch ten zuiden van Breda aanplanten
met grove dennen, waarvan goede scheepsmasten
gemaakt konden worden. Het oudste planmatig aangelegde bos is de Wouwse Plantage, gesticht door de heer
van Bergen op Zoom en aangeplant tussen 1504 en 1540.
Na een periode van verwaarlozing werd het bos in 1759
hersteld naar plannen van Henri Adam en aan de noordzijde uitgebreid (Nieuwe Plantage). In de 19de eeuw
kwam het in bezit van baron P.J. de Caters en diens zoon
C.P. de Caters. Binnen de hoofdstructuur werden nieuwe
bossen en akkers aangelegd, ontstonden in Plantage Centrum pachtboerderijen en werd in 1869 een steenfabriek
opgericht.

Handel
De handel met Antwerpen verliep na de middeleeuwen
voor een belangrijk deel over land, omdat de Schelde van
1585 tot 1792 was afgesloten en pas vanaf 1863 tolvrij
werd. In de tweede helft van de 18de eeuw nam de handel
van vooral koloniale waren sterk toe. Kooplieden uit
Breda en 's-Hertogenbosch kochten koffie, thee en specerijen in Amsterdam, Rotterdam of Middelburg en verkochten deze weer in Brabant, maar ook in de zuidelijke
Nederlanden. Mede doordat na 1750 de landbouwprijzen
steden, namen in West-Brabant investeringen en consumptie toe. De accijnsen die op deze consumptiegoederen werden geheven, zorgden ervoor dat er in Breda
(1766-'68), Geertruidenberg (1767-'69) en Etten (1776)
stadhuizen konden worden gebouwd of verbouwd.

KLEIGEBIED
Het noordwestelijk gedeelte van Brabant is geologisch
gezien misschien wel het jongste deel van de provincie.
Waar vroeger veengebieden waren, overheerst nu de klei;
zeeklei in het westen en rivierklei in het noorden. Door
veenontginning, gevolgd door inpoldering en soms her-

inpoldering, ontstond het huidige landschap dat vanouds
voor het grootste deel tot het gewest Holland hoorde.
Heusden, Woudrichem, Geertruidenberg, Klundert en
Willemstad waren lange tijd Hollandse steden. Op Geertruidenberg na is dat in de architectuur van deze steden
ook nog te zien. Ook in de verdediging van de zuidflank
van dit gewest speelden deze steden een belangrijke rol,
als onderdeel van de Zuiderwaterlinie en van de
(Nieuwe) Hollandse Waterlinie.

Nieuwe zeepolders
Het veen werd in de periode 1250-1350 geexploiteerd
voor de turf- en zoutwinning. Voor dat laatste, de moernering, verbrandde men het zoute veen waarna uit de as
zout werd gewonnen. Door turfwinning en landbouw
daalde de bodem dermate dat de aanleg van dijken noodzakelijk werd. De grote Zonzeelse polder (bij Zevenbergschen Hoek) werd in 1358-'59 bedijkt. Bij de grote overstromingen, waarvan de St.-Elisabethsvloed uit 1421 en
de St.-Felixvloed uit 1530 de bekendste zijn, ging een
belangrijk deel van het noordwestelijke deel van de provincie verloren. Opeenvolgende stormvloeden zorgden
voor steeds diepere geulen, waardoor meer en meer oud
veenland veranderde in een landschap waarin de getijden
vrij spel hadden. Dit is nu nog zichtbaar in de Biesbosch.
Daarnaast ontstond ook natuurlijke aanwas. In de loop
van de 15de eeuw vond herbedijking plaats nadat de gorzen voldoende waren opgeslibt. Aanvankelijk geschiedde
dit nog op beperkte schaal, maar na 1500 vonden grootschalige inpolderingen plaats. De stijgende graanprijzen
gedurende de 16de eeuw maakten dergelijke investeringen aantrekkelijk. De nieuwe polders, met een bodem
van voornamelijk zeeklei, werden geheel voor de akkerbouw ingericht. Aanvankelijk werd graan verbouwd, later
ook handelsgewassen als vlas, meekrap (voor de winning
van rode kleurstof) en suikerbieten. Op de natte stroken
langs de kreken ontstond grasland, nodig voor het weiden van de voor de akkerbouw onontbeerlijke paarden.
De inrichting van de polders geschiedde door de aanleg
van een centrale weg met haaks daarop zijwegen, waardoor de polder in vierkanten werd verdeeld. Deze werden weer vervolgens in rechthoekige kavels opgesplitst.
De nieuwe boerderijen kwamen op de kavel te liggen,
waardoor een verspreide bewoning ontstond.
In de 17de eeuw ging de inpoldering aan de zeezijde verder, hoewel deze polders relatief klein waren. Door
afsluiting van de Dintel, Mark, Roosendaalse en Steenbergse Vliet door sluizen in de loop van de 19de eeuw
werden de onbedijkte landen langs de rivieren alsnog
ontgonnen. Bij Woensdrecht werden nog in die tijd gorzen bedijkt. Na de watersnood van 1953, waarbij ook
grote delen van West-Brabant onder water kwamen te
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Kaart uit het midden van de 18de eeuw van de Baronie van Breda
en het Markiezaat van Bergen op Zoom. In de loop van de eeuw werd
het aangeslibde land telkens ingepolderd en verkaveld. In deze polders
werden voorstraatdorpen gesticht

staan, zorgde het Deltaplan voor een verbeterde waterhuishouding.

Nederzettingen
De nederzettingen in het rivierkleigebied, het Land van
Altena en een deel van het Land van Heusden, zijn ontstaan langs dijken, op oeverwallen of donken - zandopduikingen in klei of veen met een kenmerkende ovale
vorm. Goede voorbeelden van donkdorpen zijn Meeuwen,
Eethen en Uitwijk. Op de rand van de donken lagen de
boerderijen en in het midden de kerk. Dichter bij de
rivier ontstonden oeverwaldorpen met een sterke lineaire
structuur bestaande uit een voorstraat op de dijk en land-

inwaarts een lager gelegen achterstraat die aan de uiteinden van het dorp weer naar de dijk afbuigen, zoals to
Rijswijk en Wijk en Aalburg. Nieuwendijk en Hank zijn
dijkdorpen ontstaan bij na-middeleeuwse inpolderingen
van de Biesbosch. Ook oostelijk van de lijn MoerdijkTerheijden bevinden zich dijkdorpen, zoals Hoge en
Lage Zwaluwe, gelegen op de 13de-eeuwse ringdijk van
de Grote Waard.
In de nieuwe zeepolders verrezen geplande dorpen, de
voorstraatdorpen. Ze liggen vrijwel steeds bij een afgedamde
kreek, waardoor de bebouwing kon worden geplaatst op
de oeverwallen en het buitendijkse deel van de kreek als
haven kon worden ingericht. Loodrecht op de dijk werd
een brede voorstraat uitgezet die eindigt op een kerkring,
waarbinnen de kerk werd gesitueerd. Parallel aan beide
zijden werden achterstraten aangelegd ter ontsluiting van
de achtererven. Het in 1614 gestichte dorp De Heen is
een voorbeeld van de meest eenvoudige vorm, met een
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De karakteristieke planmatige
aanleg van een voorstraatdorp
is duidelijk herkenbaar in
Willemstad, zoals bier in de
Voorstraat

Stoomzuivelfabriek
St.-Isidorus te Bladel

bebouwing langs een weg. Terheijden en Made zijn hier
voorbeelden van, evenals dorpen in de Langstraat als
Loon op Zand en Vlijmen. Wanneer de akkers op het
zand liggen en de weilanden op de klei, dan spreekt men
van randhoevendorpen (Oud-Gastel, Hoeven en Drunen).
Vooral in de Langstraat is een aantal streekdorpen te vinden, uitgerekte straatdorpen zonder komvorming, met
haaks op de weg staande kavels en daarop aan de weg
overwegend agrarische bebouwing. Goede voorbeelden
zijn Sprang, Capelle, Vrijhoeve-Capelle en Raamsdonk.
CiPSTOOMZUINIELFABRiEr.
15IDORU5

Suikerfabrieken
Door een vrijstelling van accijns in 1858 werd de teelt
van suikerbieten aantrekkelijk. Amsterdamse suikerraffinaderijen, die zich tot dan toe op rietsuiker hadden
gericht, stichtten te Zevenbergen en daarna te Steenbergen en Dinteloord suikerraffinaderijen op plaatsen waar
de bieten over water konden worden aangevoerd. Vooral
na de landbouwcrisis van 1880, het verdwijnen van de
meekrapcultuur tussen 1870 en 1890, en het verminderen
van de koolzaadteelt werden er veel beetwortelen verbouwd. In 1906 waren er in West-Brabant twaalf suikerfabrieken waar bieten verwerkt konden worden. Die van
Zevenbergen is daarvan nog het best bewaard gebleven.

Verdedigingswerken
voorstraat haaks op de dijk. Als schoolvoorbeeld geldt het
in 1565 gestichte Ruigenhil dat in zijn omwalde vorm na
1583 Willemstad ging heten. Ms meest ontwikkelde
vorm kunnen het eveneens later versterkte Klundert
(omstreeks 1550) en het dorp Dinteloord (omstreeks
1605) gelden.
In de smalle randzones tussen zeeklei en dekzand en tussen rivierklei en dekzand ontstonden weg- en straatdorpen,
bestaande uit een langgerekte, overwegend agrarische

Tot de late middeleeuwen was de verdediging van Brabant beperkt tot versterkte steden en kastelen. Verbeteringen van het geschut leidden tot grote veranderingen
in de oorlogsvoering. Zware stadsmuren maakten plaats
voor omvangrijke aarden bastions. Na het begin van de
Tachtigjarige Oorlog gingen de versterkte steden in Brabant dienen als `frontiersteden' voor de bescherming van
het kerngebied van de Republiek (Holland, Zeeland en
Utrecht). De inpolderingen in het noordwesten maakten
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het daarnaast noodzakelijk om aan de zuidgrens van Holland nieuwe vestingen te stichten: Willemstad (1583) en
Klundert (1588).
Gaandeweg verlegde het accent zich van afzonderlijke
vestingsteden naar verdedigingslinies waarbij water een
belangrijke rol speelde. Het inunderen van laaggelegen
terreinen werd een belangrijk verdedigingsmiddel.
Slechts enkele decimeters water waren nodig om een
gebied nat en dras te leggen en daarmee ontoegankelijk
te maken voor troepen en materieel, terwijl het water
voor vaartuigen te ondiep was. Hoger gelegen wegen
en dijken (de accessen), maar ook waterwegen, vormden
zwakke schakels in de linie en dienden extra beschermd
te worden.
Aan het eind van de 16de eeuw begon men met de aanleg
van verdedigingslinies als de Stelling van Willemstad, de
Positie van Geertruidenberg, de Linie van Mark en Dintel en
de Linie van Bergen op Zoom naar Steenbergen. De meeste
zijn in later tijden ingrijpend gemoderniseerd of geheel
verdwenen. Van de laatstgenoemde linie, die in 1628-'29
gereedkwam, resteren nog de in 1747 veranderde aarden
forten De Roovere en Prinsen. Het waren niet enkel Staatse
troepen die vestingwerken lieten aanleggen. De nog
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De Spinolaschans te Terheijden werd aangelegd tijdens de
Tachtigjarige Oorlog

bestaande Schans Spinola bij Terheijden is op Spaans initiatief ontstaan tijdens het beleg van Breda in 1624-'25.
Na 1648 werden veel vestingwerken verwaarloosd, maar
na de bezetting door de Fransen in 1672-'74 volgde
herbezinning. Vanaf 1695 legde men naar plannen van
Menno van Coehoorn langs de rivieren de Zuiderwaterlinie aan van Bergen op Zoom naar Grave. Een aantal vestingen van deze linie werd na de Franse inname van
Bergen op Zoom in 1747 ingrijpend gemoderniseerd.
Uit die tijd stammen de forten De Hel en Bovensluis bij
Willemstad. In de winter van 1794 bleken de bevroren
inundaties waardeloos en in de daaropvolgende BataafsFranse tijd, toen de kustverdediging centraal stond, werd
onder meer de stelling van Willemstad opnieuw verbeterd.
In 1811 legde men fort Sabina Henrica aan (dat toen fort
De Ruyter heette).
Tijdens de samenvoeging van Nederland en Belgie was
de verdediging geconcentreerd langs de Franse grens.
Desondanks verbeterde men de Hollandse Waterlinie,
waartoe sinds 1673 ook de stall Woudrichem behoorde.
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Op het schilderij 'Het distrikt
PeeWand' uit 1804-'05 is het
kasteel van Helmond
afgebeeld; de op de voorgrond
afgebeelde tuilhoop en
turfdragers wizen op het
belang van de turfwinning
in het Peelland

Vanaf 1816 ging het gebied deel uitmaken van de te inunderen zuidflank van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Op het belangrijkste acces, de weg Gorinchem-Breda,
verrees het Fort aan de Uppelse dijk (1847). Na de FransDuitse Oorlog kwam in 1874 de Vestingwet tot stand, die
bepaalde dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie moest
worden verbeterd. Dat gold ook voor een aantal vestingsteden van de Zuiderwaterlinie (Willemstad, Geertruidenberg, Heusden en 's-Hertogenbosch). In dat kader
verrezen in de jaren 1877-'82 bomvrije gebouwen in de
forten Steurgat, Bakkershil en bij Giessen, terwijl het Fort
aan de Uppelsedijk werd gemoderniseerd. Na nog in
1914-'18 en in 1940 in staat van verdediging te zijn
gebracht, werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 1951
opgeheven.

MAASKANT EN PEELLAND
Het oosten van Brabant werd vanouds gekenmerkt door
bestuurlijke en geografische enclaves, waarbinnen op
verschillende manieren met het water werd geworsteld.
In het natte milieu tussen Grave en Weert lag de Grote
Peel, een nagenoeg ondoordringbaar heide- en hoogveencomplex, dat vanaf 1875 langzaam in cultuur werd
gebracht. Aan de noord- en oostrand lag een strook
rivierklei waarvan de waterhuishouding door de onvoorspelbare Maas werd bepaald.
Nederzettingen langs de Maas
In de 13de eeuw legde men langs de zuidoever van de
sterk meanderende Maas vanaf 's-Hertogenbosch tot
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De stow bij Lith is van groot
belang voor de waterhuishouding van de Maas

Ravenstein een bandijk aan. Door de verbrokkelde staatkundige situatie kwam een volledige bedijking moeizaam
tot stand. Ook bleek deze niet goed te handhaven, omdat
na flinke regenval het Maaswater door opstuwing in de
benedenloop niet weg kon, met dijkdoorbraken als
gevolg. Vanaf het midden van de 16de eeuw was men
genoodzaakt om voor hoge waterstanden een verlaagd
dijkvlak aan te leggen. Via deze zogeheten Beerse Overlaat volgde de Maas bij hoog water een tweede rivierbedding, de Beerse Maas, die boven Cuijk begon en bij
's-Hertogenbosch eindigde. Na verbeteringen aan het
eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw vond in
1931-'39 in het kader van de werkverschaffing kanalisatie
plaats, waarbij de lengte van de Maas tussen Grave en
Lith van 58 naar 37 kilometer werd teruggebracht. Door
de Maasafsnijding bij Alem in 1935 ging dit dorp tot
Gelderland behoren. In 1942 werd als gevolg van de
kanalisatie de overbodig geworden Beerse Overlaat
buiten werking gesteld.
De nederzettingen langs de Maas zijn alle ontstaan op
oeverwallen of donken. Goede voorbeelden van donkdorpen zijn Huisseling, Herpen, maar vooral DeursenDennenburg. De dichter bij de rivier gelegen dorpen
ontstonden op de oeverwallen van de Maas en hebben een
sterke lineaire structuur, zoals Lith, Kessel en Neerloon.

Problemen met de waterhuishouding belemmerden de
vestingsteden Grave, Megen en Ravenstein in hun groei.
Als gevolg van de waterhuishouding en bodemgesteldheid bestond vrijwel het hele gebied in de 19de eeuw uit
grasland en dit verklaart het ontstaan van de slagerijen,
margarine- en vleeswarenindustrie in Oss, vanouds de
hoofdplaats van Maaskant.
Veenontginningen en
ontginningsdorpen
In de middeleeuwen werden aan de randen van het Peelgebied kleine stukken heide ontgonnen en op beperkte
schaal veenputten gegraven. In het midden van de 19de
eeuw kwamen de eerste grootschalige ontginningen op
gang en die vergden de nodige investeringen in infrastructuur. In 1853 brachten de gebroeders Van de Griendt
nabij Helenaveen grote stukken hoogveen in exploitatie.
Daartoe lieten ze eerst de Helenavaart graven, die via
de Noordervaart op de Zuid-Willemsvaart uitkwam.
Via deze vaart kon turf afgevoerd worden. Tevens waren
ze betrokken bij de aanleg van de spoorlijn HelmondVenlo en de goederenhalte Helenaveen. Na aanleg van
het Kanaal van Deurne tussen deze goederenhalte en de
Noordervaart in 1874-'78 begon de gemeente Deurne
ook zelf met de profijtelijke veenontginningen. Deze
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gingen tot 1915 door, toen het gebruik van turf als
brandstof door dat van de Limburgse steenkolen werd
overvleugeld.
Na de veenwinning ging men over op ontginning van het
gebied tot landbouwgrond en daarmee was eveneens veel
kapitaal gemoeid. Een goed voorbeeld is het landgoed de
Groote Slink-Bunthorst te Oploo, dat in 1907 door de
gebroeders Roelvink werd aangekocht om gedeeltelijk te
bebossen en gedeeltelijk in landbouwgrond te veranderen. Ook op andere plaatsen ontstonden dergelijke particuliere ontginningen. Door ondersteuning uit het
Koning Willem III-fonds werden tussen 1908 en 1913
een vijftal zeer grote `koningshoeven' (Wilhelminahoeve
e.a.) langs de Helenavaart gebouwd.
Naast Helenaveen kwamen in het begin van de 20ste
eeuw ook elders aan de randen van de Peel ontginningsdorpen tot stand, gesticht vanuit een nabijgelegen ouder
dorp. Vooral na de oprichting in 1913 van de N.V. Landbouwmaatschappij De Peel werd de Peelontginning
voortvarend aangepakt en ontstonden aan de oostzijde
Wilbertoort bij Mill, Landhorst bij Wanroij, Stevensbeek
en Westerbeek bij Oploo. Aan de westzijde verrezen
Odiliapeel bij Uden, Venhorst bij Boekel, Elsendorp bij
Gemert en De Rips bij Bakel. Elsendorp werd genoemd
naar de oprichter van de N.C.B., pater G. van der Elsen.

De Peel-Raamstelling bij Mill werd aangelegd in 1939-'40. Het
Defensie- of Peelkanaal loopt dwars door Mill

Peel-Raamstelling
Gezien de dreiging uit het oosten werd in 1934 begonnen met de bouw van de Peel-Raamstelling; een linie
door het gebied van de Groote Peel van Grave naar
Budel-Dorplein. De noordelijkste veertig kilometer
bestond uit een lange, door betonnen stuwen verdeelde,
tankgracht (het Defensiekanaal) met op de westelijke
oever een zandwal. Tussen beide lag gemiddeld om de
tweehonderd meter een betonnen kazemat (S-Kazemat)
in de rug ondersteund door enkele grotere kazematten
(B-kazematten) voor flankerend vuur. Ten zuiden van de
spoorlijn Helmond-Venlo diende de nog bestaande Peel
als ondoordringbare verdediging. Ter aanvulling van
de stelling werd in 1936-'39 de Maaslinie aangelegd en
bouwde men bij de belangrijkste spoorwegbruggen brugkazematten. Het doel van beide stellingen was de vijand
of te stoppen of te vertragen. Maar blijkens de onverwachte doorbraak op 10 mei 1940 van een Duitse pantsertrein op de spoorlijn Boxtel-Wesel door de stelling bij
Mill kwam hier niet veel van terecht. Na een kort maar
zwaar gevecht bleek in de praktijk dat het gebruik van
statische verdedigingslinies was achterhaald.
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AARLE-RIXTEL
(gemeente Laarbeek)

waarvan de kapel is gesticht. Achter in de
kapel hangt een drieluik uit 1518, toegeschreven aan Jacob Cornelisz. van
Oostzanen. Afgebeeld zijn Maria met
de spelende Jezus en Johannes, en op de
zijluiken de schenkers: Joris Sampsons
en zijn vrouw Engele. De neogotische
interieurbeschildering werd in 1856 aangebracht: toen verbond men de kapel
met het destijds ernaast opgetrokken
klooster Mariengaarde. De diepe aanbouw aan de zuidwestzijde dateert uit
1893.
DeR.K. kerk O.L. Vrouwe'
Presentatie (Dorpsstraat 5), een
eenbeukige, neoclassicistische kerk met
toren, is een van de mooiste waterstaatskerken van Nederland. Ze verrees in
1844-'46, mogelijk naar plannen van
A. van Veggel, onder toezicht van rijkswaterstaatsingenieur E.C.B. Ridder van
Rappard. De kerk werd in 1896-'97 verbouwd onder toezicht van J.Th.J. Cuypers. Hij verving onder meer de peervormige spits boven de westtoren door de
huidige koepelvormige bekroning. In
1928 voorzag men de oorspronkelijke
zaalkerk van twee lage zijbeuken naar
plannen van H.W. Valk. De door een
balustrade bekroonde voorgevel wordt
door een horizontale lijst in tweeen
gedeeld. Het middenrisaliet heeft een
portiek met dorische zuilen en een
bekronend fronton. De beelden van
Maria, Johannes de Doper en Johannes
de Evangelist in de rondboognissen van
de voorgevel komen uit het atelier van
Cuypers en Stolzenberg. De tegeltableaus

Dorp ontstaan in de middeleeuwen in
het stroomgebied van de Aa en enkele
kleinere stroompjes. Aarle en Rixtel
vormden aanvankelijk twee afzonderlijke
kernen, maar ze zijn geleidelijk tot een
geheel uitgegroeid. Aarle was een bedevaartsoord met kerk, gasthuis, klooster
en herberg. Rixtel had tot 1648 een eigen
kerk gewijd aan St.-Margaretha. De huidige dorpskern bestaat uit een tweetal
brink- of `plaatse'-achtige pleinen, Kouwenberg en `Dorp' op de splitsing
Dorpsstraat, Sengersweg en Wilhelminalaan. In 1822-'26 werd ten oosten van
het dorp de Zuid-Willemsvaart aangelegd.
De R.K. kapel van O.L.
Vrouw in 't Zand (Bosscheweg
16-20, Aarle) is een eenbeukige bedevaartskapel, gesticht rond 1500 en herbouwd in 1597 met smaller en lager,
driezijdig gesloten koor. Het koor werd
in 1608 (gevelsteen) uitgebreid met een
zuidelijke dwarsarm. Deze afsluitende
gevel heeft een in- en uitgezwenkte top.
In 1846 richtte men de kapel tot raadhuis
in, maar in 1853 herkreeg ze haar oorspronkelijke functie. Tijdens de restauratie in 1969 kreeg het koor een noordelijke dwarsarm in dezelfde vorm als die
aan de zuidzijde. In de kapel bevindt zich
het kleine, 16de-eeuwse pijpaarden mirakelbeeldje van Onze Lieve Vrouw, ter ere
Aarle-Rixtel, R.K. kapel van O.L. Vrouw
in 't Zand (1973)

met voorstellingen van Willibrordus en
Servatius aan weerszijden van de ingang
zijn eveneens toevoegingen van Cuypers.
De kerk heeft een verrassend welds interieur. De graatgewelven van stucwerk op
latten worden gedragen door, voor de
zijmuren geplaatste, corinthische zuilen.
Het smallere koor wordt op een bijzondere wijze verlicht door vensters die vanuit het schip niet zichtbaar zijn. Ten
behoeve van de later gebouwde zijbeuken heeft men de muurvlakken onder de
vensters van het schip doorbroken met
spitse scheibogen, welke rusten op
zwarte granieten kolommetjes. Hoogaltaar en biechtstoelen zijn uitgevoerd in
neobarokke trant, evenals de preekstoel
met klankbord. De preekstoel is voorzien
van gesneden draperieen, medaillons en
een kroon; de kuip wordt gedragen door
bijna levensgrote beelden van Christus
en de Samaritaanse vrouw bij de put.
F.C. Smits bouwde in 1853-'54 het orgel;
het snijwerk en de heiligenbeelden zijn
van J. Buijssen.
Op het kerkhof achter de kerk liggen
onder meer graven van de klokkengietersfamilies Petit en Fritsen. De
voorm. pastorie (Dorpsstraat 7),
gebouwd 1896-'97, client nu als ursulinenklooster 'Huize Angela'.
De voorm. H erv. kerk (Kouwenberg
29), nu Nieuw-Apostolische kerk, is een
gepleisterde zaalkerk met zadeldak tussen tuitgevels. Het pand, met dakruiter
aan de voorzijde, verrees in 1847 naar
ontwerp van A. van Veggel. Men heeft
het in 1874 aan de achterzijde uitgebreid
met een consistoriekamer. Inwendig
bevinden zich een gestucadoord houten
tongewelf en een midden-17de-eeuwse,
zeskantige preekstoel met boogpanelen,
knorrenlijst en leeuwenkoppen. De kerkbanken en de orgelkast met neogotisch
snijwerk dateren uit de bouwtijd.
Het raadhuis (Dorpsstraat 1)
is in 1855 gebouwd in romantisch classicistische stijl naar ontwerp van H.J. van
Tulder. Het pand bestaat uit drie blokken, omdat het raadhuis oorspronkelijk
was gecombineerd met een school
(rechts) en een onderwijzerswoning
(links). Het raadhuis in het hogere middendeel is voorzien van een hoog souterrain en een bordes. In 1923 verrees aan
de achterzijde een raadzaal, die in 1940'41 werd uitgebreid. Toen vernieuwde
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men ook het bordes. In 1982 volgde nog
een uitbreiding aan de achterzijde naar
plannen van H. Gruyters.
Woonhuizen. Twee woonhuizen
hebben mogelijk nog een 17de- of 18deeeuwse kern: Wilhelminalaan 2-4
en Ha v e n w eg 1- 3 . Het laatstgenoemde pand wordt wel als Kempisch
verdiepinghuis aangeduid; door het
asymmetrische zadeldak is aan de voorzijde van het pand een verdieping ontstaan. D o rpsstraa t 1 6, een dwarshuis met bedrijfsgedeelte (voorheen
brouwerij), stamt uit 1856 en heeft aan
de voorzijde hardstenen stoeppalen.
D o rpsstraat 28 is een dwarshuis met
winkel uit 1861. De bakstenen dakerker
is versierd met leeuwenkopjes en een
gevelsteen met de tekst Tv]) Boogaard
1861'. De winkelpui stamt uit omstreeks
1920. De uit rond 1910 daterende grote
villa Chalet Lohengrin (Dorpsstraat
92) heeft voor die tijd kenmerkende,
gepleisterde Bevels. De vensters hebben
luiken en bovenlichten met vrij zware
roeden. D e Klok (Kapellaan 1) is een
woonhuis annex bedrijf uit 1926. Op de
voorgevel met loggia staat het opschrift
`De Klok AD 1782', hetgeen verwijst
naar de oorspronkelijke functie als uurwerkfabriekje. Het in rusticavorm
gepleisterde bedrijfsgedeelte bevindt
zich om de hoek in de Klokstraat.
Deklokkengieterij Petit &
Fritsen (Klokkengietersstraat 1-3),
een in sobere baksteenarchitectuur opgetrokken fabrieksgebouw uit 1906, is een
ontwerp van J. van Groenendael. Het
bestaat uit een dwars geplaatste hal met

houten ontluchtingskap, een lagere voorbouw onder lessenaarsdak en hoekhuizen
aan beide zijden. Een tegeltableau boven
de ingang toont het bedrijfswapen van
dit in 1660 opgerichte bedrijf, dat zich in
1782 in Aarle-Rixtel vestigde vanwege de
vele leemputten ter plaatse. Leem was
nodig voor de gietvormen.
Het Hagelkruis (Hooge Akkers
ong.), staande ten zuidwesten van de
Herv. begraafplaats aan de Laarweg, is
het enige bewaarde hagelkruis in Brabant. Hagelkruisen plaatste men sedert
de vroege middeleeuwen op kruispunten
van landwegen, ter afwering van hagel en
onweer. Zij dienden vaak tevens als
grenssteen. Het vermoedelijk 16deeeuwse kruis heeft een Christusfiguur in
laag relief. Rond 1910 zette men er een
hek omheen.

Aarle-Rixtel, Hagelkruis
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De d o r p s p o m p (Heuvelpleintje hoek
Sengersweg) is een eenvoudige gietijzeren pomp uit het einde van de 19de
eeuw. Ze staat op een hardstenen voetstuk, met achtkantige, ingezwenkte voet
en zuilvormig bovengedeelte. Een vergulde bol bekroont het geheel.
Hetklooster van het Kostbaar Bloed (Kloosterdreef 7), ten
noordoosten van het dorp, is een gebouw
in eenvoudige neogotische vormen op
T-vormige plattegrond. Volgens een
gevelsteen met Duitse tekst dateert het
uit 1902-'03. Verder is er een gevelsteen
met het Lam Gods boven de ingang en
een beeld van Maria met Kind aan het
koor. De aangebouwde vleugel dateert
uit de jaren dertig.
Kasteel Croy (Croylaan 14),
ten zuidwesten van het dorp, is een
omgracht, in baksteen opgetrokken kasteel dat waarschijnlijk nooit echt als verdedigingswerk heeft gediend. Het oudste
deel is de noordwestvleugel met ronde
hoektoren, die in aanleg ongeveer uit
1468 kan dateren. Omstreeks 1500 werd
haaks daarop de zuidwestvleugel met
achtkantige hoektoren opgetrokken,
vermoedelijk op oudere fundamenten.
Voorts verrees aan de noordoostzijde een
poortgebouw met twee torens. Tussen
dit poortgebouw en de beide vleugels lag
oorspronkelijk een binnenplaats, maar
deze heeft men in de 17de eeuw overkapt
en bij het woongedeelte getrokken. Zo
kreeg het kasteel een rechthoekige plattegrond.
De oudste vleugel heeft onder de daklijst
een rondboogfries dat om de toren en
onder de topgevels doorloopt. De
zuidwestvleugel eindigt in een gekanteelde trapgevel, evenals de overkapping
van de binnenplaats. Het rondboogfries
van het oudste gedeelte zet zich hier als
spitsboogfries voort. Het karakter van dit
laat-gotische gedeelte is ongewoon voor
Brabant en vertoont trekken van de
Nederrijnse baksteenarchitectuur. De
zuidelijke toren heeft eigenaardige hoge
spitsboognissen met eenvoudige bakstenen traceringen. Hij werd oorspronkelijk
bekroond door een hoge stenen spits.
Zoals blijkt uit nu op een zolder verborgen jaartalankers is de zuidvleugel mogelijk verbouwd in 1599. De twee poorttorens hebben een ronde onderbouw die in
een uitgekraagd achtkant overgaat. De
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westelijke poorttoren is in de 17de eeuw
verhoogd en kreeg een spits met forse ui.
Bij een verbouwing in 1772 heeft men
aan de zuidoostzijde van de overdekte
binnenplaats een nieuwe trapgevel aangebracht, in dezelfde trant als de reeds
bestaande. Voorts wijzigde men
de ingang en verving men de houten toegangsbrug door een bakstenen brug.
Inwendig bleef uit deze periode de
inrichting van de jachtkamer bewaard,
een ronde ruimte voorzien van Lodewijk
XVI-betimmering en stucwerk met
jachtattributen. De vensters zijn alle
in de 18de eeuw gewijzigd.
Ten oosten van het hoofdgebouw
staat de uit omstreeks 1500 stammende
voorpoort. Deze heeft een rechthoekige
plattegrond, een zadeldak tussen trapgevels en een achthoekige traptoren.
Na restauratie in 1977 is het kasteel
als kantoor in gebruik genomen.

ALMKERK
(gemeente Woudrichem)
Aarle-Rixtel, Kasteel Croy
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Aarle-Rixtel, Kasteel Croy, plattegrond
begane grond

IM1 ca 1500
EM 1772

Donkdorp gelegen op oeverwallen van
de Alm en in zijn huidige vorm ontstaan
na de St.-Elisabethsvloed van 1421. De
langgerekte Bonk werd aan de oostzijde
werd beheerst door het verdwenen kasteel Altena. De Herv. kerk maakte
na verwoesting in 1945 plaats voor een
moderne kerk.
Het voorm. rechthuis (Kruisstraat 17)
dateert in zijn huidige verschijningsvorm
uit de eerste helft van de 19de eeuw,
maar gaat in de kern mogelijk terug
tot de 17de eeuw.
Hetkasteelterrein (Altena's laantje 3) van het waarschijnlijk 12de-eeuwse
kasteel Altena toont in zijn ronde, enigszins heuvelachtig vorm de afgevlakte
motte waarop in 17de eeuw nog een
woontoren stond. Op het terrein staat
een monumentale 18de-eeuwse dwarsdeelboerderij.
Boerderijen. In en bij Almkerk
en het gehucht Uppel staat een aantal
waardevolle l8de- en 19de-eeuwse boerderijen van verschillende typen.
De dwarsdeelboerderijen zijn goed vertegenwoordigd; ze zijn relatief breed en
hoog en hebben veelal rieten daken en
een bedrijfsgedeelte met gepotdekselde
houten wanden. Een goed voorbeeld is

ANDEL

Almkerk, Boerderij Uppelse Hoek 15 (Uppel)
Provincialeweg Noord 18, die

blijkens de jaartalankers uit 1784 dateert.
Op het erf staan een bakhuis en een houten schuur, mogelijk uit dezelfde
tijd. Andere voorbeelden zijn de Klootwijkhoeve (Woudrichemseweg 38), uit
het eind van de 18de of het begin van de
19de eeuw, en boerderij Ganswijk
(Provincialeweg Zuid 51) uit omstreeks
1840. Een aantal dwarsdeelboerderijen
heeft een woongedeelte met monumentale voorgevel aan de korte zijde, namelijk D ijk - en Wielzicht (Provincialeweg Zuid 60), deels daterend uit de
18de eeuw, met een brede klokvormige
eindgevel met daklijst, en Provincialeweg Noord 22, blijkens de jaartalankers daterend uit 1869. Een ander voorbeeld van een dwarsdeelboerderij is
Provincialeweg Zuid 15; het
woongedeelte draagt de jaartalankers
`1787'. Voorstraat 24, met rieten
zadeldak, behoort tot hetzelfde type en
dateert uit de 19de eeuw. De op een
vliedberg gelegen dwarsdeelboerderij
Almkerk, De `Uppelse molen' en de
Vandwijkse molen'

Zanddijk 6 heeft een dwars geplaatst
woongedeelte en bij het bedrijfsgedeelte
een langgevel met kapel, waarin deeldeuren zijn aangebracht. Provincialeweg
Noord 19 is een kortgevelboerderij uit
de eerste helft van de 19de eeuw.
Uppelse Hoek 15 is een boerderij
bestaande uit een waarschijnlijk 18deeeuws, tweelaags woongedeelte en een
19de-eeuws aangebouwd bedrijfsgedeelte. Op het erf staat een gedeeltelijk uit
hout opgetrokken schuur.
Poldermolens. Ten noorden van
het dorp staan drie poldermolens. De
Zandwijkse molen (Bloemweg ong.)
is een houten wipwatermolen uit 1699 op
lage stenen voet en met open buitenscheprad. Van hetzelfde type is de
Uppelse molen (Bloemweg ong.) uit
omstreeks 1700. De 0 ude D o o rn se
molen (Oude Doom 1) is een vroeg18de-eeuwse achtkante houten grondzeiler op stenen voet en met scheprad.
De watertoren (Uppelse Hoek
ong.), bij het gehucht Uppel ten noorden
van Almkerk, is een rond bakstenen
bouwwerk met laag tentdak en hardstenen ingangsomlijsting. De toren werd in
1949 opgetrokken naar plannen van
C.H. de Bever.

ALPHEN
(gemeente Chaam/Alphen)

Dorp dat al vroeg in de middeleeuwen
moet zijn ontstaan. Aanvankelijk bestond
het uit een aantal kleine gehuchten,
waarvan de bebouwing aaneengroeide en
zich verdichtte rondom de centraal
staande kerk.
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DeR.K. St.-Willibrorduskerk
(Heuvelstraat 3) is een driebeukige bakstenen kruisbasiliek uit 1954, ontworpen
door H.W. en G.H.F. Valk. Ze verving
een in 1944 verwoeste kerk uit 1909-'10.
De 16de-eeuwse kerk ter plaatse werd
in 1909 gesloopt, uitgezonderd de, waarschijnlijk in 1559 voltooide, toren. Dit
bakstenen bouwwerk met rijke natuurstenen details valt te rekenen tot de laatste fase van de Kempische gotiek. Overhoeks geplaatste pinakeltjes
verlevendigen de haakse, veelvuldig versneden steunberen. In 1944 werden
grote delen van de bovenste geleding
weggeschoten. Na provisorisch herstel
volgde een restauratie in 1966-'68. Nabij
de kerk staat nog de tussen 1945 en 1954
gebruikte noodkerk (Heuvelstraat 5),
opgericht in historiserende stijl.
De H e rv. Ke rk (Baarleseweg 1) is
een eenbeukig, wit gepleisterd kerkje uit
1820, met rondboogvensters en klokkentorentje.
Woonhuizen. Het huis Molenstraat 8 dateert uit 1614-'19 en heeft
een trapgevel en uitgekraagde vensterbogen in manieristische trant. Aan de linkerzijde ligt een omstreeks 1700 als
brouwerij aangebouwde zijvleugel. Bij de
restauratie in 1965-'66 plaatste men een
nieuwe pui. He u v e Is tra a t 2, een
eenlaags onderkelderd gebouw met
boerderijgedeelte, stamt oorspronkelijk
eveneens uit de eerste helft van de 17de
eeuw.
Langgevelboerderij `Sleutelhoeve' (Looneind 3b) uit 1632 heeft een
kelder en opkamer en een rieten wolfdak.
Bij de boerderij horen een bakhuis met
uitgebouwde oven en een schuur onder
een schilddak.

ANDEL
(gemeente Woudrichem)

Dorp ontstaan in de middeleeuwen op
een oeverwal van de (Afgedamde) Maas.
Het vroegere onderscheid in Op-Andel
en Neer-Andel is thans niet meer te herkennen.
Dekerktoren en -ruine

(Hoofdgraaf 6) zijn restanten van de
voorm. Herv. kerk van Neer-Andel. De
toren van drie geledingen heeft spitsboognissen en een slanke, achtkante bak-
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Andel, Herv. kerk (Neer-Andel), kerktoren
en ruine

stenen spits. Het bouwwerk dateert uit
de tweede helft van de 14de eeuw. De
bijbehorende laat-gotische kerk – na
1648 in gebruik als Herv. kerk – is grotendeels gesloopt; bewaard bleven de
zuidelijke dwarskapel en enkele muurfragmenten van het schip. Toren en
kerkrufne zijn gerestaureerd in 1954.
De H erv. k e r k (Kerkstraat 2) van
het vroegere Op-Andel dateert oorspronkelijk uit de 16e eeuw. Het dwars
geplaatste, achterste gedeelte is het
oudst. Dat gebouw kreeg in 1852 een
brede uitbouw aan de voorzijde, waarna
nog een uitbreiding plaatsvond omstreeks
1950. Tot de inventaris behoren een
17de-eeuwse preekstoel en een 18deeeuwse herenbank.

Andel, Woonhuis julianastraat 1

Hetwoonhuisjulianastraat 1

is een eclectisch eenlaags herenhuis uit
omstreeks 1870 met mansardedak en rijk
gedecoreerde houten kroonlijst. Bij het
huis staat een koetshuis uit dezelfde tijd,
met ver overstekend rieten zadeldak.
Boerderijen. De boerderij Hoofdgr a a f 7 dateert volgens de jaartalankers uit 1603, maar is in zijn huidige verschijningsvorm 19de-eeuws. De in gele
baksteen opgetrokken voorm. dwarsdeelboerderij Burg. van der Schansstraat 21 dateert uit 1821. Voorbeelden van midden- l9de-eeuwse brede
dwarsdeelboerderijen met woon- en
bedrijfsgedeelte onder een, hoog dak en
met gedeeltelijk gepotdekselde wanden
zijn D e Ko r sh of (Burg. van der
Schansstraat 80), Hoge Maasdijk
62-64 enKammetweg 2 (1846).
De midden-l9de-eeuwse boerderij
Hoge Ma a s d ij k 8 heeft door het dwars
geplaatste woongedeelte een T-vormige
plattegrond.
Grenspalen. Aan de Hoge Maasdijk
tussen Andel en Veen staan twee hardstenen grenspalen uit 1786, de ene met het
wapen van Altena (twee zalmen), de
andere met het wapen van Heusden (een
rad). Deze palen gaven vroeger de scheiding aan tussen de heemraadschappen
`Oudland van Altena' en 'Den Hoogen
Maasdijk van de Stad en Land van Heusden'.

Dorp ontstaan op een zandrug tussen de
Astensche Aa en de Aa, waar de oude weg
die Helmond met de Peel verbond de
weg van Someren naar Deurne kruist.
Het dorp, voor het eerst vermeld in 1212,
ontwikkelde zich tot een baandorp,
plaatselijk verbreed bij Koningsplein
en Markt. Het Koningsplein kreeg zijn
huidige grootte aan het einde van de
19de eeuw als gevolg van de afbraak
van de middeleeuwse kerk.
De H e rv. kerk (Lindestraat 1) is
een eenvoudige zaalkerk uit 1810 met
gepleisterde topgevel, dakruiter en vensters met gietijzeren traceringen.
DeR.K. kerk O.L.Vrouwe
Presentatie (Wilhelminastraat 3)
is een hoogopgaande driebeukige,
neogotische kruisbasiliek uit 1896-'98.
Het ontwerp van C. Franssen is geinspireerd door de 13de-eeuwse Franse gotiek.
De kerk heeft een kooromgang met
straalkapellen, luchtbogen, een dakruiter
en een rijzige toren met achtkante naaldspits en flankerende hoektorentjes.
Inwendig bevinden zich kruisribgewelven in schoon metselwerk en bundelpijlers met natuurstenen koolbladkapitelen.
De neobarokke preekstoel uit 1859 werd
gemaakt door de Gebr. Goossens; de
voet bestaat uit een beeldengroep die de
verblinding van Saulus voorstelt. Het
moderne astronomische uurwerk is ver-

Asten, R.K. kerk 0 .L.Vrouz ve Presentatie,
interieur
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gebouwd in traditionele, door Kropholler beInvloede, vormen.

Asten, Woonhuizen Burgemeester
Frenckenstraat 45-47

vaardigd door de aan de overkant gelegen klokken- en torenuurwerkenfabriek
Koninklijke Eijsbouts. Op het kerkhof
met calvarieberg zijn een aantal belangrijke graven to vinden, waaronder die van
Bluijssen (t 1901), naar ontwerp van J.
Bolsius, en Franken (t 1902) door DJ.
Hanique.
Hetklooster van de Filles de
Notre Dame (Wilhelminastraat 27)
werd in 1910 gevestigd in het rond 1870
voor de fabrikantenfamilie Bluijssen
gebouwde neoclassicistische herenhuis
`Semper Virens'. In 1910 kwam ook de
kamer met straatkapel met beeld van
St.-Franciscus tot stand.
Hetklooster van de Paters
van het H. Hart (Wilhelminastraat 24) verrees in 1928-'29 in traditionele stijl op een U-vormige plattegrond.
Boven de ingang staat een H. Hartbeeld
onder baldakijn.
Huize Bartholomeus (Koningsplein ong.) is een verpleegtehuis, ontstaan uit een in 1841 in bestaande gebouwen gestichte vestiging van de Zusters
van Liefde uit Tilburg. In 1867 kwam
een nieuwe klooster tot stand en in 1933
volgde de bouw van een vleugel naar een
ontwerp met expressionistische elementen van G.L. de Vries.
Postkantoren. Het voorm. postkantoor Koningsplein 10 werd omstreeks 1880 in neoclassicistische vormen
gebouwd. Het huidige postkantoor met
dienstwoning Markt 16 kwam in
1919-'21 tot stand in 'Um 1800'-vormen
naar plannen van M.Th. Elout van het
bureau Rijksbouwmeester. Boven het
ingangsportiek zit een gestileerd, in
natuurstenen uitgevoerd Rijkswapen.
Het raadhuis (Markt 1) werd in 1930

Woonhuizen.Lindestraat 7
heeft aan de zijkant de jaartalankers
`175.' en verder een voordeur met
empire-bovenlicht en vensters met zwikken. De dwarse huizen Bu rg. Frenckenstraat 45-47 hebben de jaartalankers `A.O. 1788 FE' en een
geprofileerde stenen kroonlijst. Burg.
Wijnenstraat 25-27 is een uit
omstreeks 1890 stammend neoclassicistisch woonhuis met koetshuis. De omstreeks 1850 door de familie Bluijssen –
eigenaar van een keten van kruidenierswinkels – gebouwde villa St.-jozef
(Julianastraat 2) kreeg in 1904 een aanbouw in neorenaissance-stijl, voorzien
van fraaie tegels in jugendstil-vormen.
De in 1919-'20 voor woningbouwvereniging St.-Jozef gebouwde woonhuizen
St.-jozefplein 1- 20 hebben expressionistische details.
Windmolen. De gesloten-standerdkorenmolen (Molenstraat ong.) is een
voormalige heerlijke molen. De spil
draagt de inscriptie 1506, maar de
molenkast stamt uit de 18de eeuw. Na
een brand in 1970 werd de molen hersteld en op een belt geplaatst.
Hetkasteel van Asten (Kasteellaan ong.), gelegen ten zuiden van het
dorp, was de zetel van de heren van
Asten. Het oorspronkelijk uit de 16de
eeuw daterende kasteel – dat in 1938-'41
nog was gerestaureerd – werd in 1944
door oorlogshandelingen vrijwel volledig
verwoest. Bewaard bleef alleen de voorpoort. Dit torenvormige gebouw heeft
een ingezwenkt tentdak en een korf-
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boogvormige doorgang. Aan weerszijden
staan lage aanbouwen, die met de haaks
daarop aansluitende vleugels een binnenplein omsluiten.
Boerderijen. Rondom Asten liggen
enkele interessante 20ste-eeuwse boerderijen. De Maria Helena Hoeve
(Smientweg 1) werd in 1927 gebouwd als
ontginningsboerderij. De langgevelboerderijen B e rgw eg 61, Bergweg 63
en Me ij e ls e w e g 88 stammen alle drie
uit 1947 en dragen een jaartalsteen met
het opschrift 'Nederland Herrijst'.
Heusden.Dit dorp ten zuiden van
Asten bestond tot 1900 uit een groep
verspreid liggende boerderijen. De
R.K. kerk St.-Anthonius (Vorstermansplein 14) is een uit 1921-'22
stammende neogotische kruiskerk met
dakruiter, luifel en twee flankerende
kapellen naar plannen van G. Vorstermans. De voorm. R.K. school
St.-Anthonius (Vorstermansplein
10-12) is een gaaf voorbeeld van een
dorpsschool met drie klassen en een
onderwijzerswoning, gebouwd in 1918'19 in neorenaissance-vormen.

BAARLE-NASSAU/
BAARLE-HERTOG
Dorp gevormd door het Nederlandse
Baarle-Nassau met daarin een aantal
Belgische enclaves, aangeduid als BaarleHertog. De grenzen tussen beide gedeelten verlopen zeer grillig, soms dwars
door de huizen heen. De tweedeling
Heusden bij Asten, R.K. school
St.-Anthonius met onderwijzerswoning
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trappen nog verschillende oorspronkelijke
geveldetails. Het pand bezit een kelder
en een opkamer.

BABYLONIENBROEK
(gemeente Aalburg)

Baarle-Nassau, Singel

komt voort uit het felt dat de hertog van
Brabant omstreeks 1200 gedeelten van
dit gebied in leen gaf aan de heren van
Breda (vanaf 1403 graven van Nassau).
Bij de vrede van Munster (1648) kwamen
de delen van de Baronie van Breda
(Nassau) bij de Generaliteitslanden. Het
overige gebied, dat tot de Baronie van
Turnhout (Hertog) behoorde, werd bij
de Zuidelijke Nederlanden gevoegd.
DeR.K. St.-Remigiuskerk

(Kerkplein ong., Baarle-Hertog) is een
driebeukige bakstenen kruiskerk, oorspronkelijk omstreeks 1640 gebouwd
in sobere, gotiserende stijl. Van een romaanse voorgangster ter plaatse bleef de
toren uit omstreeks 1100 gedeeltelijk
behouden; hij werd later verhoogd. Tot
1860 was het gebouw parochiekerk van
beide Baarles, daarna alleen van BaarleHertog. De kerk brandde in 1944 nagenoeg geheel uit en werd in 1952 in oude
stiji herbouwd. Tot de inventaris behoren
onder meer een 15de-eeuws kruisbeeld,
een laat-l7de-eeuws Mariabeeld, een
18de-eeuws Jozefbeeld en een vroeg18de-eeuwse barokke preekstoel met
voorstellingen uit het leven van
St.-Franciscus en allegorische figuren.
De R.K. kerk O.L.Vrouwe
van Altijddurende bijstand

(Nieuwstraat 10, Baarle-Nassau) is een
driebeukige kruiskerk zonder toren,
gebouwd in 1877-'79 naar ontwerp van
P. Soffers. In 1932 werden transept en
koor vervangen door een groter transept
en rechtgesloten koor ontworpen door

J. van Groenendael en J. Hurks. In 1957-

'58 werd de in 1944 zwaar beschadigde
kerk naar plannen van W.J. Bunnink verbouwd, waarbij een nieuw schip met
toren tegen het bestaande transept en
koor verrees.
Het voorm. station (Stationsstraat 4)
werd in 1867 gebouwd aan de spoorlijn
Tilburg-Turnhout. Het eenlaags gebouw,
onder een flauw hellend zadeldak, heeft
een gegroefde bakstenen gevel, voorzien
van natuurstenen banden en rondboogvensters.
Woonhuizen. Het tweelaags woonhuis Singel 13, met in de muurankers
het jaartal 1639, is een belangrijk voorbeeld van het Kempisch verdiepingshuis.
Het was tot 1905 raadhuis van BaarleNassau. D e Gaarshof (Bredaseweg
39) is een villa op vrije plattegrond uit
omstreeks 1890. Ze heeft aanbouwen uit
omstreeks 1950. De kasteelachtige villa
Pastoor de Katerstraat 3 (BaarleHertog) verrees omstreeks 1900 in neorenaissance-stiji en heeft een traptorentje
in de inwendige hoek van de twee
gebouwvleugels. De gevarieerd vorm
gegeven woningen Grensweg 2, 6-8,
10-12, 18, 20-22 en 24 in de
buurtschap Baarle-Nassau-Grens zijn in
1905 als dienstwoningen voor het spoorweg- en douanepersoneel gebouwd.
De hardstenen pomp op het Singel, het
marktplein van Baarle-Nassau, dateert
uit 1809. De waterspuwer heeft de vorm
van een mannenkop.
Boerderij Boschoven 8 draagt
het jaartal 1636. Ze heeft behalve de
geveltoppen met in- en uitgezwenkte

Langgerekt dorp in een broekontginning,
ontstaan op smalle oeverwallen van een
natuurlijke – nu verdwenen – waterloop.
Het dorp worth voor het eerst in 1131
vermeld als 'villa' Babylonienbroek.
De H erv. kerk (Broeksestraat 7)
is een kleine zaalkerk met een recht
gesloten en met riet gedekt koor. Het
koor is waarschijnlijk lode-eeuws. Met
gebruikmaking van delen van het middeleeuws muurwerk heeft men het schip
in 1664 herbouwd; een gedenksteen
boven de ingang herinnert daaraan. De
westgevel toont nog de aanzet van een
toren. Schip en koor zijn beide overdekt
met een houten tongewelf, dat werd vernieuwd tijdens een restauratie omstreeks
1975. De kerk bevat een eiken kansel uit
1631 en een memoriebord uit 1806.
Hetslotje Babylonienbroek

(Broeksestraat 13) is een rechthoekig,
onderkelderd eenlaags gebouw met
zadeldak tussen tuitgevels. De onderste
helft van het gebouw, met de door een
tongewelf overkluisde kelder met lampnissen, dateert waarschijnlijk uit de 15de
eeuw. Het bovenste deel is later herbouwd en heeft de jaartalankers `..09',
waarmee 1609 zal zijn bedoeld. Het interieur herbergt nog een laat-gotische
schouw. Het gebouw is in 1975 gerestaureerd.
Boerderijen. In het dorp staan
voornamelijk boerderijen met breed
bedrijfsgedeelte, veelal gelegen op huisterpen. Vroeg-19de-eeuwse voorbeelden
zijn Eben-Haezer (Hillestraat 46) en

Babylonienbroek, Slotje Babilonienbroek

BEEK EN DONK

B r o e k s e w e g 75, waarvan het hoge
wolfdak van het schuurgedeelte met riet
is gedekt. Hillsestraat 2 en 6 zijn
voorbeelden uit de tweede helft van de
19de eeuw. Broeksestraat 77 is een
18de- of 19de-eeuwse boerderij van het
middenlangsdeeltype. Het voorhuis heeft
een lage verdieping en een met riet gedekt
wolfdak. Boerderij Broeksestraat 1
heeft een bedrijfsgedeelte op L-vormige
plattegrond en dateert uit de eerste helft
van de 19de eeuw. Hillsestraat 4 is
een 19de-eeuwse kortgevelboerderij.

BAKEL
(gemeente Gemert-Bakel)
Dorp van middeleeuwse oorsprong, ontstaan binnen een kring van omliggende
gehuchten. Die centrale ligging komt in
het radiale wegenpatroon tot uitdrukking.
DeR.K. St.-Willibrorduskerk
(St.-Wilbertsplein 12) is een driebeukige
basilicale kerk. Schip en toren stammen
uit het begin van de 16de eeuw, maar zijn
beide grotendeels herbouwd in 1721 na
een brand in 1708. Het oude koor werd
in 1908 gesloopt en in 1911 vervangen
door een wat rijziger koor in neogotische
vormen. Men heeft toen tevens het schip
verlengd en een laag transept toegevoegd.
In de lichtbeuk van het schip zitten per
travee drie kleine spitsboogvensters,
waarvan de buitenste twee oorspronkelijk nissen waren, zoals bij de kerken
van Geffen en Rosmalen. De toren van
drie geledingen heeft spaarvelden met
natuurstenen driepassen, rijk versneden
overhoekse steunberen en een ingesnoerde spits.
Inwendig heeft de kerk houten tongewelven met trekbalken en ronde kolommen met lijstkapitelen. Een van de twee
nissen met natuurstenen omlijsting in
het koor bevat een 15de-eeuws ijzeren
tabernakelkastje. De preekstoel en de
twee biechtstoelen zijn 18de-eeuws. De
pastorie (Dorpsstraat 1), met empiredetails, stamt vermoedelijk nit 1818. Op
het kerkhof staan een Calvariegroep uit
1854 en een zandstenen St.-Willibrordusbeeld uit 1862.
Hetparochiehuis (Gemertseweg 2)
werd in 1934 gebouwd in de historiserende trant van de Delftse School. Het
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H. Hartbeeld met boerengezin werd
omstreeks 1925 gemaakt door J.A. Maas
en Zn..
De voorm. dorpsschool (Dorpsstraat 27) is een in 1920 gebouwde
dorpsschool van drie klassen. De vormgeving heeft expressionistische details.
De windmolen `St.-Willibrordus'
(Achter de Molen ong.) is een geslotenstanderdmolen uit 1752, die in 1893 vijftig meter naar het westen werd verplaatst.

van de huidige kerk. Behalve verschillende vroeg-17de-eeuwse grafzerken
heeft het kerkhof nog een hekwerk en
een neogotische kapel annex baarhuisje
uit 1898 en een H. Hartbeeld uit 1919
van H. van de Geld.
Windmolen 'De Hoop' (Oude
Bredaseweg 19), is een ronde bakstenen
beltkorenmolen uit 1865.

BAVEL
(gemeente Breda)

Dorp langs de Zuid-Willemsvaart,
bestaande uit twee op zandruggen ontstane kernen die na de Tweede Wereldoorlog tot een dorp zijn samengegroeid.
De kerktoren (Molenweg ong.,
Beek) op het kerkhof aan de Dr. Timmerslaan is het restant van de in 1813
gesloopte 15de-eeuwse St.-Michaelkerk.
De toren, die in 1672 na instorting in
gotische trant werd herbouwd, heeft drie
geledingen en een zeer smal ingesnoerde
spits. Van de overhoekse steunberen is de
zuidoostelijke tot traptoren uitgebouwd;
de noordoostelijke kreeg een vergelijkbare achthoekige vorm. De spits van de
traptoren dateert van de restauratie in
1968.
DeR.K. kerk St.-Leonardus
de N o b l a c (Kapelstraat 31, Donk),
is een oorspronkelijk driebeukige, neogotische kruisbasiliek, gebouwd in 1898
naar ontwerp van C. Franssen. Het
gebouw kreeg in 1929 nog twee zijbeuken
naar plannen van C. Roffelsen. Sindsdien

Dorp met lintvormige structuur. Het
schildvormig stratenpatroon aan de
noordzijde is mogelijk het restant van
een domeinakkerdorp uit de vroege middeleeuwen. In 1316 werd Bavel van de
parochie Gilze afgescheiden.
DeR.K. H. Maria Hemelvaartkerk (Brigidastraat 1) is een
neogotische kruisbasiliek uit 1885-'87,
gebouwd naar ontwerp van J.J. van Langelaar. De zorgvuldige detaillering is
geinspireerd op de rijpe Franse gotiek.
De verderop gelegen pastorie (Kerkstraat 8), een gepleisterd midden-l9deeeuws huis met aan weerszijden dienstvleugels, heeft een tuin met
landschappelijke elementen. Tegenover
de pastorie ligt het kerkhof (Kerkstraat
1) van de in 1887 gesloopte voorgangster
Bavel, Windmolen De Hoop

BEEK EN DONK
(gemeente Laarbeek)

66

Beek en Donk, Klinknagelfabriek
P. van Thiel & Zn.

heeft de kerk een schip van vijf beuken.
De toren heeft Brie geledingen en een
zeskantige spits met flankerende massieve pinakeltorentjes. Het interieur
bevat twee eikenhouten neogotische
communiebanken, tien neogotische beelden, alle uit omstreeks 1900, twee gepolychromeerde houten beelden van de
H. Leonardus en H. Jozef door J. Ousters (1899) en kruiswegstaties door
CJ. van Geffen (1906) en C. Boelen
(1921). De gebrandschilderde ramen zijn
van de hand van Derix (1904-'08) en
Menke (1922-'23 en 1944). De pastorie
(Kapelstraat 27) dateert uit 1895.
DeR.K. St.-Michaelkerk
(Kerkstraat 1, Beek) uit 1933-'35 is een
ontwerp van H.W. Valk. Ze verving een
waterstaatskerk uit 1830-'36 ter plaatse.
Het is een kruisbasiliek met een toren
van vijf geledingen, een driebeukig schip,
een diep driebeukig transept en een sterk
benadrukte vieringpartij, kenmerk van
een zogeheten christocentrische kerk.
De kruising, die het liturgisch middelpunt vormt, wordt bekroond door een
hoge pendentiefkoepel en is aan de oostelijke zijde afgesloten door een lagere
koortravee met vijfzijdig gesloten absis.
De koepel zou volgens de oudste plannen de toren in hoogte overtreffen. Tot
de inventaris behoren voornamelijk
19de-eeuwse, maar ook oudere heiligenbeelden: een zittende Maria met Kind en
Kruisbeeld (15de eeuw), een St.-Annate-Drieen en St.-Lucia (omstreeks 1525),
en een gekroonde Madonna met Kind
(17de eeuw). Verder is er nog een biechtstoel uit omstreeks 1750. De pastorie
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(Kerkstraat 3) stamt uit 1933-'35.
Het voorm. raadhuis van Beek (Heuvelplein 8), een eenvoudig dorpsraadhuis
met souterrain – de politiepost – en bordes, is in 1866-'67 gebouwd naar plannen
van N. de Groot. Het client nu als woonhuis.
Woonhuizen. De familie Van
Thiel, metaalfabrikanten, bouwde
diverse grote huizen in het dorp. G. van
Thiel liet in 1896 de villa Vrededael
(Kapelstraat 2) bouwen, in rijke neorenaissance-stij1 en markant gelegen op de
hoek van de Zuid-Willemsvaart en de
hoofdstraat van Donk. De ertegenover
gelegen, forse fabrikantenvilla L eefdael
(Pater de Leeuwstraat 1-3) verrees rond
1908 in neorenaissance-vormen voor
W. van Thiel. Ook Huize Heran
(Kapelstraat 18) werd gebouwd voor
een familielid en wel omstreeks 1915. In
opdracht van de fabriek van Van Thiel

ontstonden in dezelfde tijd de acht arbeiderswoningen Mgr. Verhagenstraat
25-39 in een tuinwijkachtige opzet. De
woningen vertonen jugendstil-invloeden.
Industriegebouwen. In 1842
richtte P. van Thiel een spijkerfabriek op,
die in 1870 verhuisde naar de huidige
plek Tangs de Zuid-Willemsvaart. Daar
ontstond in 1890 een nieuwe fabriek. Na
uitbreiding met een draadtrekkerij (1895)
en draadverzinkerij (1903) volgde naast de
bestaande fabriek in 1906-'07 de bouw
van de nieuwe klinknagelfabriek
P. van Thiel & Zn. (Bosscheweg 34) in
eenvoudige neo-renaissancevormen. Na
verloop van tijd volgden afsplitsingen
van draad-, apparaten-, bouten- en
schroevenfabrieken. Ten noorden van
het bestaande complex verrees in 1947
een fabrieksgebouw in functionalistische
stijl voor de sch ro e v e nfa br iek P.F.G.
van Thiel (Bosscheweg 36-42) met directeurswoning in dezelfde stijl.
Sluis 6 (Koppellaan 98, Donk) in de
Zuid-Willemsvaart bestaat uit een sluis
met brug, waarvan de kern teruggaat tot
1826. In 1929 voegde men bij de sluiswachterswoning een stroom- of spuiduiker toe. De ophaalbrug dateert van na de
Tweede Wereldoorlog.
Huis Eikenlust (Kasteellaan 1),
ten oosten van het dorp aan de overzijde
van de Zuid-Willemsvaart, staat op een
omgracht terrein. Het rechthoekige huffs
Beek en Donk, Huis Eikenlust,
toegangspoort
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stamt in zijn huidige vorm uit 1870, maar
bewaart in de kern mogelijk nog resten
van het kasteel van de heren van Beek en
Donk. Dat 15de-eeuwse kasteel werd in
1658 en waarschijnlijk opnieuw in 1812
herbouwd. Het vrijstaande poortgebouw
aan de westzijde dateert uit omstreeks
1500 en heeft een hardstenen ingangsboog met uitkragende lijst op kraagstenen in de vorm van gebeeldhouwde kopjes. Het opgaande muurwerk wordt
afgesloten door een rondboogfries.

BEERS
(gemeente Cuijk)
Langgerekt dorp dat al in de llde eeuw
wordt genoemd. Vanaf de 16de eeuw
diende het omliggende gebied in tijden
van hoog water als tweede Maasarm, de
zogeheten Beerse Overlaat. Pas toen de
overlaat door de Maaskanalisatie in 1942
overbodig werd, kon het dorp zich verder ruimtelijk ontwikkelen.
DeR.K. St.-Lambertuskerk
(Kerkeveld 2) is een driebeukige neogotische kruisbasiliek uit 1891, gebouwd
naar plannen van C. Franssen tegen de
15de-eeuwse toren van de gesloopte
middeleeuwse kerk. Deze steunbeerloze
en van spitsboognissen voorziene toren
kreeg in 1891 een vierde geleding en een
naaldspits. Het interieur heeft kruisribgewelven. Tot het neogotisch meubilair
uit de bouwtijd behoren het hoofd- en
het Maria-altaar, de biechtstoelen en de
preekstoel van de hand van J. Thissen, de
door H. van der Geld gemaakte kruisweg
en enkele houten beelden door M. van
Bokhoven, H. Jonkers en J. Thissen. Het
in 1854-'55 door EC. Smits gebouwde
orgel werd in 1890 in gewijzigde vorm
herbouwd en in 1987 gerestaureerd. De
orgelkast is versierd met snijwerk door
de Gebr. Smits uit Cuijk.
Tegen de zuidzijde van de kerk staan een
calvariegroep met Heilig Graf uit 1933
met daarnaast een Pieta uit 1918, beide
naar plannen van C. Franssen en met
beelden van H. van der Geld. Het kerkhof bevat een aantal markante graven, en
grafkruizen uit 1620 en 1624. Het H.
Hartbeeld uit 1922 aan de noordzijde
van de kerk is van de hand van J. Custers.
De pastorie (Grotestraat 3) stamt uit
omstreeks 1895.

Beers, R.K. St.-Lambertuskerk

Het voorm. r a a d h u i s (Grotestraat 4),
een eenvoudig dorpsraadhuis met dakruiter en risaliet met trapgevel, werd
gebouwd in 1915 in late-neorenaissancestijl naar ontwerp van J. Ebben.
Hetwoon- en winkelpand
Grotestraat 1 is een karakteristieke
dorpswinkel uit omstreeks 1880. Het is
voorzien van een St.-Willibrordusbeeld
en een winkelpui uit omstreeks 1920.
Boerderijen. In en om het dorp ligt
een aantal interessante boerderijcomplexen. De herenboerderij D e Barendonck (Millseweg 13) heeft een T-vormig hoofdgebouw uit de late 18de eeuw
met dakruiter en omlijste ingang. Het
landhuisachtige boerderijcomplex
Ossenbroek (Heuf 16) bestaat uit
vroeg-19de-eeuwse gebouwen, geplaatst
rondom een hof met duiventoren. De op
een kunstmatige verhoging gelegen Tboerderij Broekkant 7 stamt uit 1875
en heeft een schuur heeft steunberen. De
voorm. voorname T-boerderij Grotestraat 6-8 stamt uit omstreeks 1880;
ze heeft een paneeldeur met vierlobbig
bladornament en binnen zijn er stucwerkplafonds.
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Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen als beekdalnederzetting in het
stroomgebied van enkele beken die in

de Dommel uitmondden. Min of meer
evenwijdig aan deze beken ontstond een
langgerekte lintbebouwing die een vestigingsplaats werd voor rondreizende
kooplieden, de zogeheten teuten.
DeR.K. kerk St.-Petrus'
Banden (Hof 12), een gotische kruiskerk met driebeukig, pseudo-basilicaal
schip, werd in fasen gebouwd ter plaatse
van een 12de-eeuws tufstenen zaalkerkje
met een recht gesloten koor en een iets
jongere toren. Kort na 1422 verving men
de romaanse kerk, waarbij eerst een
nieuw bakstenen schip tot stand kwam;
het geplande driezijdig gesloten koor
bleef onvoltooid. Omstreeks 1525 verrees
een nieuw, bakstenen koor met speklagen
van tufsteen afkomstig van het oude muurwerk. Kort daarna kwam het forse dwarsschip tot stand en weer wat later werden
de zijbeuken verbreed en aan weerszijden
van de toren doorgetrokken. In de noordelijke zijbeuk kreeg een travee een
kleine topgevel met steekkap: zo kon
men een hoog spitsboogvenster plaatsen,
voor meer licht in de kerk. In 1650
stortte de romaanse toren in, waarbij ook
twee traveeen van het schip verloren gingen. In plaats van een nieuwe toren verrees in 1669 een los staand klokkenhuis; een bakstenen gebouw met een
leien tentdak en een houten opbouw die
deels van pannen was voorzien. In het
klokkenhuis hangt een in 1367 door
Jacobus van Helmond gegoten klok.
Bij een grote restauratie in 1888-'93,
naar plannen van C. Franssen, werden de
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Bergeijk, R.K kerk St.-Petrus' Banden
verloren gegane schiptraveeen herbouwd
en verrees een nieuwe westgevel. Verder
kregen alle vensters nieuwe natuurstenen
traceringen. De traptoren bij het koor
werd verhoogd tot boven de dakrand en
voorzien van een nieuwe spits. Aan de
noordzijde van het koor herbouwde men
de oude sacristie, die in 1663 tot raadhuis
was ingericht. Tijdens een restauratie in
1975-'77 zijn de neogotische pinakels
van de transeptgevels verwijderd; die van
de westgevel heeft men gehandhaafd. De
spitsboogvensters van de sacristie maakten toen plaats voor rondboogvensters.
Schip en transept hebben een houten
tongewelf uit de eerste helft van de 16de

Bergeijk, R.K kerk St.-Petrus' Banden,
vrijstaande klokkentoren (1975)
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eeuw. Het oorspronkelijke stenen gewelf
in het koor, dat in 1855 door een stucplafond was vervangen, werd in 1888-'93
herbouwd. De kerk bevat onder meer
een Johannesbeeld, toegeschreven aan
meester Arnt van Zwolle (15de eeuw),
een Luciabeeld, toegeschreven aan de
Meester van de heiligenbeelden van
Leende (15de eeuw), twee barokke
biechtstoelen (18de eeuw) en een communiebank (18de eeuw).
De Herv. kerk (Hof 56) is een eenvoudig bakstenen zaalkerkje met dakruiter en driezijdig gesloten kopse gevels.
De kerk is gebouwd in 1812 naar plannen van Pieter Willems en herbouwd in
1857. De voorm. pastorie (Hof 54), nu
hotel `Beukenhof, stamt uit 1838 en
werd in het begin van de 20ste eeuw uitgebreid.
Het raadhuis (Burg. Magneestraat 1),
met zijn plastisch vormgegeven ingangspartij met bordes en koepelvormige
bekroning, verrees in 1923. H.P. van der
Velden ontwierp het in de stijl van de late
neorenaissance. Omstreeks 1950 en in
1983 is het aan de achterzijde uitgebreid.
Woonhuizen. Het pand H o f 8 uit
1722 is vermoedelijk een voormalig
teutenhuis. De dokterswoning Burg.
Magneestraat 4 werd omstreeks
1895 gebouwd. Voor medewerkers van
Weverij De Ploeg ontwierp G.Th. Rietveld de bungalows Fa z antlaan 14
(1955-'57) en Eikendreef 2 (1956'57), beide in zakelijke vormgeving en
met platte, overstekende daken. Het

laatstgenoemde pand kreeg in 1969 een
uitbreiding in de vorm van een driekwart
cilinder naar plannen van A. van Eyck.
Het voorm. notarishuis (Hof 63),
is een blokvormig tweelaags woonhuis,
gebouwd omstreeks 1815. Het heeft een
fraaie deur en een omlijsting met geteldgeld-decoratie. Het pand diende lange
tijd als kantoor van Weverij De Ploeg.
Daarom staan naast het gebouw een houten straatklok en schuin ertegenover een
bushaltehuisje, beide uit omstreeks 1957
en naar ontwerp van G.Th. Rietveld.
Weverij De Ploeg (Riethovensedijk 20) is een in 1956-'57 gebouwd
fabriekscomplex met gebogen shed-constructie. De constructie, uitgevoerd in
voorgespannen beton, bestaat uit acht
dubbele en vier enkelvoudige schaaldaken met telkens twee ondersteuningen.
Een dergelijk constructie met grote vrije
ruimte, goed geschikt voor brede weefgetouwen, kent in Nederland zijn eerste
voorbeeld in de fabriek van de Kon.
Weefgoederenfabriek C.T. Stork & Co.
te Hengelo, uit 1952-'53. De ontwerper
aldaar, G. Beltman jr., zijn constructeur
B.A. Sassen en de aannemer de Kon.
Ned. Maatschappij voor Havenwerken
N.V. te Amsterdam, waren ook verantwoordelijk voor de bouw van de fabriek
te Bergeijk. Voor de architectonische
vormgeving werd G.Th. Rietveld aangetrokken. Van zijn hand zijn de lichte verdraaiing van de kopse gevels, de ijle
ingangspartij en de opvallende kleurstelling. Het complex ligt in een parkachtige
twin naar ontwerp van Mien Ruys.
Weverij De Ploeg werd in 1957 opvolger
van de in 1923 te Bergeijk opgerichte

Bergeijk, Raadhuis
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Bergeijk, Weverij De Ploeg

Cooperatieve Productie- en Verbruikersvereniging 'De Ploeg', die haar oorsprong had in een in 1919 in Best begonnen landbouwkolonie. In 1928 werd de
textielhandel uitgebreid met woningtextiel, dat in opdracht van De Ploeg elders
(waaronder te Hengelo) werd geweven.
Na de Tweede Wereldoorlog besloot
men tot oprichting van een eigen
weverij.
Windmolen Ekkerstraat 4 is de
voorm. banmolen van de norbertijnerabdij te Postel. De oudste vermelding van
een molen op deze plek dateert uit 1330.
De huidige halfgesloten-standerdkorenmolen stamt uit de 18de eeuw, werd hersteld na blikseminslag in 1897 en in 1970
opnieuw bekleed. De molenaarswoning
(Ekkerstraat 8) dateert uit omstreeks
1895.
Loo. Dit kerkdorp ten zuidwesten van
Bergeijk is eind 19de eeuw tot ontwikkeling gekomen. De R K. kerk St.Petrus' Banden (Loo 81) is een driebeukige neogotische hallenkerk met
smaller, lager koor en zijabsiden uit
1861-'63, gebouwd naar ontwerp van C.
Weber. De kerk kreeg in 1896 een toren
met slanke achtzijdige spits naar plannen
van C. Franssen. De gepolychromeerde
beelden in het eenvoudige, gewitte interieur leverde J. Thissen in 1891. De pastorie (Loo 79) uit 1893 is van de hand
van C. Franssen. Het voorm. R.K.
klooster en gasthuis (Loo 83-87)
werd in 1904 gebouwd in een combinatie
van neogotische en neorenaissance-elementen.

Weebosch. Dit verder ten zuidwesten van Bergeijk aan de weg Eersel-Postel gelegen straatdorp imam in het begin
van de 20ste eeuw tot ontwikkeling. De
R.K. St.-Gerardus Majellakerk

(Weebosch 75) is een driebeukige basilicale kerk met dubbel torenfront, gebouwd
in 1907 naar plannen van J. Stuyt. Hij
paste neoromaanse elementen toe. Achter de kerk liggen een processiepark met
kapel en een Lourdesgrot uit 1949.

BERGEN OP ZOOM
Stad ontstaan op een zandrug, de
`Zoom', in een veenachtig gebied tussen
de Scheldedelta en de westrand van het
Brabants zandplateau. Aan het begin van
de 13 de eeuw ontgon men de veengronden (de Meeren) ten oosten van de
Zoom. Voor de afwatering daarvan heeft
men de zandrug doorgraven met de
zogeheten Grebbe, die het noordelijke
deel van de latere stad doorkruiste vanaf
de Korenmarkt tot aan de Haven.
In de eerste helft van de 13de eeuw ontving Bergen op Zoom stadsrechten van
de heer van Breda. Rond de Grote Markt
had zich toen een bescheiden stedelijke
kern gevormd bij de St.-Gertrudiskerk.
Het marktterrein omvatte waarschijnlijk
eerst ook nog het bouwblok tussen Fortuinstraat, Kortemeestraat en Kremerstraat. Jets van de Markt verwijderd, aan
de Wouwsestraat, lag het St.-Maartensgasthuis. De Markt was het kruispunt
van enkele landwegen, die in de stad de
hoofdassen gingen vormen: vanuit het
noorden de Steenbergsestraat - Fortuin-
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straat, vanuit het oosten de Wouwsestraat - Zuivelstraat en vanuit het zuiden
de Korte Bosstraat - Hoogstraat.
De stad was belangrijk als voorpost van
het hertogdom Brabant tegen het verder
doordringen van de invloed van de graaf
van Holland en Zeeland. Vanaf 1287
vormden stad en land van Bergen op
Zoom een zelfstandige heerlijkheid,
afgescheiden van de heerlijkheid Breda.
De oudst bekende ommuring van de stad
werd omstreeks 1330-'35 gebouwd. Het
min of meer ronde trace van de muur liep
binnen de ring Westersingel, Noordsingel, Van de Rijstraat, St.-Josephstraat,
Kloosterstraat en Koepelstraat. Van de
vier poorten bleef alleen de Lievevrouwepoort bewaard. Buiten die poort moet
zich al in de 14de eeuw een voorstad
hebben ontwikkeld.
De stad kreeg pas na enige tijd een plaats
in de handelsroute vanuit Antwerpen via
de Schelde naar het noorden. Omdat
Bergen op Zoom op enige afstand van
die rivier lag, moesten de schepen via een
bochtige kreek en een gegraven waterloop – de Oude Haven – de stad bereiken. Door de verbinding met de Schelde
was deze haven een getijdehaven. De
Lievevrouwestraat vormde de verbinding
tussen haven en markt. Vanaf het midden
van de 14de eeuw hield men te Bergen
op Zoom twee vrije jaarmarkten, met als
belangrijkste handelsgoederen Engels
laken, wol en meekrap.
De grote stadsbrand van 1397 legde vrijwel de gehele stad in de as. De huizen
langs de hoofdstraten werden kort
daarna weer herbouwd, zij het veelal nog
in hout. De in de tweede helft van de 14de
eeuw ten noorden van de Grebbe aangelegde Nieuwe Markt kreeg omstreeks
1400 de bestemming van vismarkt
(nu St.-Catharinaplein). Hier werd het
St.-Jacobsgasthuis gebouwd. In 1444 trof
andermaal een grote brand de stad.
De bloeitijd van Bergen op Zoom lag
tussen 1470 en 1530. In die tijd raakten
de terreinen tussen de hoofdassen verder
bebouwd. Men legde enkele nieuwe straten aan in het stadsdeel ten noorden van
de Grebbe. Die waterloop raakte in de
loop der tijd ook steeds verder overkluisd. De minderbroeders, de cellebroeders en de cellezusters vestigden zich in
de stad en reeds eerder hadden de karmelieten en de begijnen hun `cellen' in
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de stad ingericht. De stedelijke welvaart
werd gebruikt om de St.-Gertrudiskerk
ambitieus te vergroten; een tweede vergroting moest omstreeks 1545 worden
gestaakt. Een ander belangrijk bouwproject was de vergroting van het stadspaleis
van de heren van Bergen op Zoom tussen
1485 en 1515. In 1533 werd de heerlijkheid door keizer Karel V tot markiezaat
verheven, waarna het stadspaleis werd
aangeduid als de Markiezenhof.
Belangrijke stedenbouwkundige ingrepen in het laatste kwart van de 1 Sde eeuw
waren de inrichting van de Korenmarkt
(rond 1482), de aanleg van straten in de
zuidwesthoek van de stad (Roskamstraat,
Lindebaan) en de omwalling van het
Havenkwartier buiten de Lievevrouwepoort (1484-'91). De omwalde voorstad
kreeg in 1505-'08 aan de westzijde een
stenen front met twee landpoorten en
een waterpoort. De Lievevrouwepoort
bleef na de stadsuitbreiding in gebruik
als gevangenis.
Voor de stedelijke nijverheid waren de
meekrapindustrie (meestoven) en de pottenbakkerij belangrijk. In de bloeiperiode was de stad aantrekkelijk voor
lakenhandelaren en handelsvestigingen
van Engelse kooplieden en de Duitse
Hanze. De handelspositie van de stad

I

verminderde echter sterk vanaf 1530,
toen na de St.-Felixvloed de Oosterschelde begon te verzanden en de
scheepvaart meer en meer uitweek naar
de Westerschelde. Hierdoor raakten ook
de Bergse jaarmarkten in verval.
In de 17de en 18de eeuw was de pottenbakkerij een belangrijke tak van nijverheid in Bergen op Zoom. De ontwikkeling van de stad werd toen echter vooral
bepaald door haar strategische ligging bij
de grens tussen de Noordelijke en de
Zuidelijke Nederlanden. Na de belegering van 1588 door Spaanse troepen
onder bevel van Parma werd de stad versterkt met een uitgebreid stelsel van bastions, lunetten en ravelijnen, naar plannen van onder meer Adriaan Anthonisz.
en David van Orliens. De nieuwe vesting
was pas enkele jaren voltooid toen Spaanse
troepen onder bevel van Spinola in 1622
de stad belegerden.
De oude stadsmuur werd afgebroken bij
de modernisering en uitbreiding van de
vestingwerken tussen 1698 en 1713, naar
plannen van Menno van Coehoorn. Bij
een belegering door Franse troepen in
1747 legden de beschietingen het zuidoosten van de stad en een groot deel van
de St.-Gertrudiskerk in de as. Het opruimen van enkele verwoeste huizen maakte
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Bergen op Zoom, Plattegrond van de vesting
rond 1825
vergroting van het plein achter de kerk
mogelijk (Parade/Thaliaplein). De risico's van de vestingfunctie werden nog
eens duidelijk toen in 1831 het kruitmagazijn De Stoelemat ontplofte, waarbij
grote schade werd aangericht in de
omgeving van de Lievevrouwepoort.
De industrialisatie kwam in het midden
van de 19de eeuw op gang door de vestiging van ijzergieterijen (als eerste Asselbergs in 1847), suikerfabrieken (als eerste
die van P. Wittouck in 1862), een spiritusfabriek en een potasraffinaderij. De
fabrieken kwamen vooral te liggen bij de
Lindebaan en rond de Haven en het
Havenkanaal. Bergen op Zoom kreeg in
1863 een station aan de nieuwe spoorlijn
Roosendaal-Vlissingen.
De vesting Bergen op Zoom werd in
1867 opgeheven. De ontmanteling vond
plaats in de jaren 1868-'90 onder leiding
van ingenieur der Genie, EWJ. van
Gendt. Ten zuiden van en oosten van de
oude binnenstad kwam een relatief
omvangrijke stadsuitbreiding tot stand.
Ten noorden van de binnenstad werd
eerst de Burg. Stulemeijerlaan bebouwd.
In het interbellum verrees tussen de
Noordsingel en de omgelegde waterloop
De Zoom een hele nieuwe wijk. De stad
groeide toen ook verder ten oosten van
het spoor en langs de sinds 1867 al sporadisch bebouwde uitvalswegen, met

name in de omgeving van de Prins Bernhardlaan en de Antwerpsestraatweg.
Na de Tweede Wereldoorlog verrezen
random de stad nog diverse nieuwe wijken. De nieuwe Theodorushaven werd
de kern van een groot industriegebied
(1959-'64). Het reconstructieplan De
Ranitz (1960) stelde de bereikbaarheid
van de binnenstad voor autoverkeer
voorop. Van dit plan realiseerde men in
1970 alleen de Westersingel. De demping van delen van de Oude Haven in
1950 en 1964 heeft het Havenkwartier
aangetast en aan de oostkant van de binnenstad verrezen grote bedrijfs- en winkelpanden. Verder heeft de oude binnenstad weinig te lijden gehad; het centrum
met de Stationsstraat en een deel van de
Antwerpsestraat zijn dan ook beschermd
stadsgezicht.
DeR.K. Grote of St.-Gertrudiskerk (Grote Markt 10) [1] heeft
een door ambitie en rampspoed getekende geschiedenis. De al in de eerste helft
van de 13 de eeuw genoemde kerk zal
rond het midden van de 14de eeuw zijn
vernieuwd. In 1428 werd het een collegiale kerk en niet Lang daarna begon men
met een totale vernieuwing van de
bestaande kruisbasiliek. In 1443 is er
sprake van een ontwerp van de Antwerpse bouwmeester Evert Spoorwater
voor een omgang rond het koor. De
kerk, in verbouwing, moet zware schade
hebben geleden bij de stadsbrand van
1444. Het nieuwe driezijdig gesloten
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koor kreeg zijkapellen, een omgang en –
blijkens bouwsporen – drie driezijdig
gesloten straalkapellen. De zuilen van het
koor zijn voorzien van koolbladkapitelen.
De triforiumnissen hebben in Brabantse
traditie een balustrade, versierd met vierpasmotieven. Tegen de noordelijke zijkapel van het koor verrijst omstreeks 1475
nog een overwelfde sacristie.
Bij de bouw van transept en schip ging
men waarschijnlijk uit van een na de
stadsbrand herzien bouwplan. Van het
schip kwamen vier traveeen met zijkapellen tot aan de 14de-eeuwse toren en de
zijbeuken naast die toren tot stand. Het
voornemen de oude toren of te breken
ten behoeve van een langer schip en een
nieuwe toren meer naar het westen werd
niet uitgevoerd. De zijbeuken zijn even
breed als het middenschip. De kerk is
grotendeels opgetrokken in baksteen en
heeft aan de buitenzijde een bekleding in
Gobertangesteen. De versierende elementen als balustraden, pinakels, hogels
en kruisbloemen en de constructieve elementen als steunberen en luchtbogen
waren of zijn nog van Ledesteen.
De vernieuwde kerk werd in 1470 ingewijd, maar al snel waren er nieuwe bouwplannen. Bouwmeester Anthonis I Keldermans kreeg in 1489 opdracht een nog
grotere kerk te ontwerpen. Naar diens
ontwerp begon men, overigens pas in
1504, met de bouw van een tweede transept met zijbeuken – een bijzonderheid
die verder alleen bij de Hooglandse kerk
te Leiden en de Stevenskerk te Nijmegen
is verwezenlijkt – en een nieuw driezijdig
koor met omgang. Het bewaard gebleven deel van het oostelijk transept (de
westelijke zijbeuk) heeft muren versierd
met blinde nissen met gedrukte rondbogen met toten, zware bundelpijlers bij
de viering en een overwelving met stergewelven, rustend op schalken met koolbladkapitelen. De totale vernieuwing
van de kerk bleek te hoog gegrepen: het
economische tij keerde en in 1539 werd
een nieuw, soberder plan gemaakt. Het
nieuwe transept en koor bracht men
rond 1545 nog onder de kap, maar daar
bleef het bij; de bouw van een nieuw
schip ondernam men niet. De inrichting
van de Sacramentskapel, tevens grafkapel
van de markiezen van Bergen op Zoom,
werd rond 1565 voltooid.
De protestanten, die het gebouw rond
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1590 overnamen, gebruikten alleen het
schip en het transept voor hun kerkdiensten (de Preekkerk'). Het koor en de
westelijke zijbeuk van het tweede transept vormden een Wandelkerk'. De rest
van het 'Nieuwe Werck' werd door het
dichtzetten van de scheibogen afgescheiden en verviel tot een indrukwekkende
rulne, die goede diensten bewees als
steengroeve voor onderhoudswerk en
bouwprojecten elders in de stad.
De beschieting van de stad in 1747 resulteerde in het uitbranden van de Gertrudiskerk, waarbij schip en transept het
zwaarst to lijden hadden. Uit diverse herbouwplannen koos men uiteindelijk voor
een sober plan van de Rotterdamse architect David van Stolk. Bij de herbouw in
Bergen op Zoom, R.K St.-Gertrudiskerk,
plattegrond
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Bergen op Zoom, R.K St.-Gertrudiskerk
kort na de beschieting in 1747

de jaren 1750-'52, onder leiding van
Dirk Dykerhof, werd het muurwerk verlaagd, waardoor de lichtbeuk van de basilicale opbouw verviel. Het schip kreeg
houten tongewelven en bakstenen topgevels. Voor de eredienst gebruikte men
voortaan alleen het schip, dat met houten
schotten werd afgescheiden van het
transept (1762) en de lands de toren
doorlopende zijbeuken of kapellen (1818).
De kapel ten noorden van de toren is in
1954 gerestaureerd. Nadat de Nederlands-hervormde gemeente in 1966 de
kerk had verlaten, begon in 1969 een
grootscheepse restauratie onder leiding
van E.A. Canneman en J. de Wilde, uitgaande van de toestand van 1752. Het
werk was net op gang gekomen toen in
april 1972 het schip en het transept van
de kerk uitbrandden. Opnieuw moest
een bouwplan worden herzien. In 1986
was de kerk gereed en in het volgende
jaar kwam het gebouw in gebruik voor de
rooms-katholieke eredienst.
Door alle rampspoed is het gebouw in
zwaar verminkte toestand tot ons gekomen.
De oorspronkelijk zo rijzige kerk van
Spoorwater is in het schip slechts behouden gebleven tot het niveau van de arcade
en in transept en koor tot het niveau van
het triforium. Het driebeukige schip heeft
men bij de restauratie om financiele
redenen tot een ruimte samengevoegd,
zonder zuilen en scheibogen. De nieuwe
houten tongewelven rusten op een stalen
constructie van liggers en kolommen, die

tevens de kapconstructie van het nieuwe,
omlopende schilddak boven het middenschip draagt. De kruisribgewelven van de
noordelijke zijkapellen van het schip zijn
gereconstrueerd, maar die aan de zuidzijde
bleven gespaard bij de brand. Aan de zuidzijde is in 1987 een kapel ingericht voor
het St.-Sebastiaangilde. Van de afgescheiden kerkruimten aan weerszijden
van de toren client de Zuiderkapel als
dienstruimte en is de Noorderkapel
ingericht als Dagkerk.
Bij de restauratie zijn de in het interieur
van de kerk aangetroffen schilderingen
zoveel mogelijk gerestaureerd. De
kolommen van het koor tonen wijdingskruisen en zwarte kaders van rouwborden.
De zogeheten Rode Kapel heeft een rode
beschildering met wapenschilden en
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samengebonden pijlen - een verwijzing
naar de H. Sebastiaan, patroonheilige
van de handboogschutters. Verder
bevindt zich hier een verplaatste, waarschijnlijk 16de-eeuwse, schildering van
een in het zwart geklede bisschop of abt.
De noordelijke zijkapel van het koor
heeft eveneens een verplaatste schildering, voorstellende een dole in een graf
en een daarboven staande engel. De
noordoostelijke steunbeer van de toren
laat een laat-15de-eeuwse schildering
van de stad Jeruzalem zien. Op de noordelijke vieringspijler van het voormalige
`Nieuwe Werck' zijn kelken, hosties en
het Lam Gods met kruisvaan afgebeeld.
Deze schildering vormde in de 16de eeuw
de achtergrond van een sacramentshuis.
Tegen de oostwand van de kerk staan vijf
rijke, zij het in 1747 en 1972 beschadigde,
grafmonumenten opgesteld. Tussen
1979 en 1984 zijn ze alle grondig gerestaureerd. Het oudst zijn de (oorspronkelijk elders opgestelde) 16de-eeuwse epitafen, de Brie andere grafmonumenten
zijn 17de-eeuws en dateren van na de
protestantisering van de kerk.
Het hardstenen epitaaf voor Johanna
van Glymes (t 1532) en Adriaan van
Reymerswaal (t 1534) is in relief uitgevoerd en toont man en vrouw knielend
onder een boog voorzien van sierlijke
renaissance-ornamenten en beslagwerk.
Rondom de figuren zijn wapenschilden
Bergen op Zoom, R.K St.-Gertrudiskerk
kort na de brand in 1972
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Bergen op Zoom, R.K St.-Gertrudiskerk,
grafmonument Charles Morgan (1992)

aangebracht. Vergelijkbaar is het epitaaf
voor Eleonora Micault (t 1539) en Jeronimus van Tuyll, heer van Serooskerken
(t 1571), uitgevoerd in Doornikse steen
en bij de restauratie lichtblauw gesausd.
Het in verschillende natuursteensoorten
uitgevoerde grafmonument van Willem
van der Rijt (t 1641), drossaard van Bergen op Zoom vanaf 1621, en zijn vrouw
Judith van Aeswijn (t 1625) dateert uit
1625. Under een door zuilen en pilasters
gedragen overhuiving zijn man en vrouw
in vrijstaande beelden knielend weergegeven. Bij de restauratie zijn de hoofden,
armen en handen van de figuren gereconstrueerd. Vergelijkbaar van opzet
maar decoratiever en manieristischer in
uitwerking is het slechts enkele jaren
later opgerichte grafmonument van
Lodewijk de Kethulle (i- 1631) – hij was
vanaf 1618 gouverneur van Bergen op
Zoom – en zijn weduwe Emerentia van
Ravensway (t 1634). Bij dit monument
ontbreken de beelden van de overledenen. De bekroning van de overhuiving
toont in relief een geharnaste ridder op
een steigerend paard; een afgehakte hand
op de grond verwijst naar een duel dat
Lodewijk uitvocht tijdens het beleg van
Deventer. Op de muur achter dit monument bevindt zich een zwarte kaderschildering. Dit is ook het geval bij het bijzonder fraai gedetailleerde en grotendeels
in wit marmer uitgevoerde grafmonument van Charles Morgan (t 1642)
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– gouverneur van Bergen op Zoom vanaf
1631– dat wordt toegeschreven aan de
beeldhouwer Francois Dieussart. De
gouverneur is liggend in zijn wapenrusting uitgebeeld. In een halfronde nis met
classicistische omlijsting, versierd met
wapenschilden, staan de beelden van
Charles Morgans dochter Anna en
kleindochter Elizabeth; een beeld van
kleinzoon Thomas is verdwenen. De
weergave van bedroefde familieleden is
origineel voor het midden van de 17de
eeuw. Aan weerszijden van het middenstuk zijn wapenrustingen met diverse
krijgsattributen te zien.
Verder hangen er in de kerk twee epitafen uit de tweede helft van de 16de eeuw
en een replica van een gedenkplaat voor
Judocus Bets (f 1541) en zijn echtgenote
Anna Nicolai (Anna Klaasdochter). Van
de rouwborden resteert alleen dat van
Carel Duco, graaf van Aumale (t 1791).
Twee memorieplaten herdenken de
Engelse officieren die in 1814 voor de
stad zijn gesneuveld. Ten slotte zijn er
nog rijk versierde grafzerken uit de 15de
tot en met de 18de eeuw.
Van de na het bombardement van 1747
vernieuwde inrichting resteren twee
koperen kaarsenkronen; de ene met dubbele rij armen is in 1753 gegoten door
Johan Specht en de andere, met een driedubbele rij armen, draagt de wapenschildjes van de schenker, de Rotterdamse burgemeester Walter Senserff.
Het overige meubilair van de kerk ging
verloren bij de brand in 1972. De vroeg18de-eeuwse eiken kansel in de Dagkerk
is in 1980 aangekocht. De tochtportalen
van het westelijke dwarsschip hebben
vroeg-18de-eeuwse deuren, afkomstig
uit een Maastrichtse patricierswoning.
Om het tekort aan meubilair op te lossen
heeft men uit diverse gesloopte of verbouwde kerken meubilair overgebracht,
zoals een deel van een 18de-eeuwse communiebank uit een schuilkerk aan de
Korenmarkt. Vooral van de in de jaren
1987-'89 tot schouwburg verbouwde
kerk 'De Maagd' is meubilair overgenomen, zoals het orgel, dat is vervaardigd
door de Duitse firma Carl Rudolf &
Richard Ibach en ingewijd in 1864. De
monumentale kast, een ontwerp van
architect E.A.J. Cels, is vervaardigd in
het Turnhoutse atelier van H. Peeters
Dievoort. Uit dezelfde kerk komen ver-

der onder meer biechtstoelen (eerste
kwart 18de eeuw en 1862), de kuip van
de preekstoel (laatste kwart 18de eeuw),
een doopvont met koperen deksel (19de
eeuw), enkele neobarokke altaren en
enkele glas-in-loodramen. In de zuidelijke arm van het 'Nieuwe Werck' is in
1989 een gedenkteken geplaatst ter ere
van de heren en markiezen van Bergen
op Zoom; hun stoffelijke resten waren
het jaar daarvoor overgebracht uit de kerk
van de H. Maagd, waar zij sinds 1829
rustten. Dit deel van de kerk heeft enkele
glas-in-loodramen van Joan Collette
(1953, 1957), afkomstig uit de gesloopte
St.-Josephkerk.
De toren is ondanks alle ambitieuze
bouwplannen nooit vervangen. Hij
dateert uit het derde kwart van de 14de
eeuw en vormt het oudste gedeelte van
de kerk. De bakstenen kern heeft een
bekleding van Gobertangesteen en wordt
versterkt door overhoekse steunberen.
De spitsboogvensters van de bovenste
stenen geleding zijn voorzien van galmborden. In eerste opzet stond de toren
vrij voor de kerk, maar in de 15de eeuw is
hij ingebouwd tussen de doorgetrokken
zijbeuken van het schip. De daknok van
het 15de-eeuwse middenschip reikte tot
het bovenste muurwerk van de toren.
Aan de zuidoostzijde bevindt zich een
later aangebrachte, veelhoekige traptoren met koepelvormige afdekking. Het
gewelf in het torenportaal is in 1472
geslagen en heeft een beschildering met
bladmotieven. De ingangspartij aan de
zijde van de Grote Markt is omstreeks
1475 gemaakt.
De achtkantige houten lantaarn (De
Peperbus') dateert uit 1750-'52. Hij is
met lood bekleed en wordt bekroond
door een koepeldak met opengewerkte
kleine lantaarn. In de toren hangen twee
klokken van Ciprianus Crans, gegoten in
1753. De toren liep in 1944 oorlogsschade op en werd in 1949-'52 hersteld
onder leiding van J.A. van der Steur. De
houten bovenbouw is toen anderhalve
meter opgevijzeld en kreeg een betonnen
onderbouw. Op de trans is een natuurstenen balustrade aangebracht. In de lantaarn hangt de Julianabeiaard' met 48
klokken, in 1951-'55 gegoten door gieterij Eijsbouts te Asten en als enige beiaard
in Nederland gestemd met de zogenaamde Pythagoreische stemming.
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Bergen op Zoom, R.K kerk van de
H. Maagd Maria Ten Hemel Opneming
(nu schouwburg)

De toegangen naar de kerk aan de Grote
Markt en de Zuivelstraat worden afgesloten door 18de-eeuwse smeedijzeren
hekken, aan de Markt tussen hardstenen
kolommen bekroond met gebeeldhouwde vazen. Aan de Kerkstraat staat
een gerestaureerd ijzeren hek dat voor
1987 het plein voor de kerk van de H.
Maagd afsloot. Het werd in 1860
gemaakt door de firma Asselbergs naar
ontwerp van E.AJ. Cels.
De voorm. R.K. kerk van de
H. Maagd Maria Ten Hemel
Opneming (Grote Markt 32) [2] is
in 1824-'29 in neoclassicistische stijl
gebouwd naar ontwerp van J.E. Franssen
uit Antwerpen. De klokkentoren, waarvan de onderste geleding in 1828 tot
stand kwam, heeft een uitbundige spits
uit 1857-'58 naar ontwerp van de Brusselse architect E.AJ. Cels. Halverwege
de spits geven vier dakkapellen toegang
tot een houten omgang. De massieve
voorgevel met pilasters, kroonlijst, attiek
en tweede kroonlijst vormt met zijn witte
bepleistering een groot contrast met de
brede, in schoon metselwerk uitgevoerde
hallenkerk, die echter grotendeels achter
de bebouwing aan de Grote Markt
schuilgaat. De grote, halfronde koorafsluiting aan de achterzijde in de Potterstraat wordt geflankeerd door twee in
1877 aangebouwde sacristieruimten. Het
panel Potterstraat 25, in 1906 gebouwd

naar ontwerp van QJ. Horsten, was in
gebruik als repetitie- en vergaderlokaal.
Het driebeukige interieur wordt verdeeld door grote zuilen met ionische
kapitelen en segmentboogvormige scheibogen onder een kroonlijst. Deze opzet
wordt in het koor langs de binnenzijde
van de muur voortgezet en in de absis
rondgevoerd. De middenbeuk heeft een
gedrukt tongewelf en de zijbeuk gedrukte kruisgewelven, alle uitgevoerd in stucwerk. In 1988-'90 is de kerk verbouwd
tot stadsschouwburg, naar plannen van
0. Greiner. Hoewel de hoofdmassa van
de kerk in grote lijnen is gerespecteerd,
heeft het interieur een volledige transformatie ondergaan. In de absis is de
beschildering van Joan Collette uit 1951'52 bewaard gebleven. De kerkinventaris
en enkele glas-in-loodramen zijn overgebracht naar de St.-Gertrudiskerk. Er
resteren nog enkele glas-in-loodramen
van P. Clijsen uit 1935-'36. Het nieuwe
voorplein is een ontwerp van A. Volten.
De voorm. s y n a g o g e (Koevoetstraat
39) [3] is een onderkelderd zaalgebouw
met schilddak uit 1832. De voorgevel is
geleed met pilasters, heeft rondboogvensters met houten roeden en draagt het
opschrift 'Door milddadigheid van den
besten koning 5593'. De linker zijgevel
heeft blinde rondboognissen. In het interieur bevinden zich een torah-nis met
verhoging, een biema en een galerij met
balustrade voorzien van rankenversiering. De kelder bevat resten van een rituele badruimte.
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DeR.K. St.-Catharinakapel,
gelegen achter het verzorgingstehuis
St.-Catharina (St.-Catharinaplein 25)
[4], is een eenbeukige, bakstenen kapel in
de vorm van een Latijns kruis. De kapel
is in 1894-'95 gebouwd in neogotische
stijl naar ontwerp van C.P. van Genk. In
1933 werd het schip naar ontwerp van
J. en W. Oomen verlengd en voorzien
van een nieuwe voorgevel. Boven het
centrale rondboogvenster zit een nis met
daarin een beeld van de H. Catharina.
De kapel heeft kruisribgewelven van
stucwerk; de koorsluiting een waaiergewelf. Er zijn kleurrijke glas-in-loodramen uit de bouwtijd en uit 1933. Tot de
rijke neogotische kerkinventaris behoren
het hoogaltaar, enkele houten heiligenbeelden, gepolychromeerde gipsen
kruiswegstaties van E de Vriendt en een
preekstoel van J. van Genk.
De voorm. R.K. hulpkerk (Lourdesplein 1) is een basilicale pseudokruiskerk, in 1918 gebouwd naar plannen van
J. van Gils in afwachting van de nog to
bouwen hoofdkerk (O.L.V. van Lourdes). Het gebouw heeft een sobere, maar
zorgvuldig vormgegeven voorgevel (met
het opschrift 'Per Mariam ad Jesum'), rijker gedecoreerde transeptgeveltjes en
aan de achterzijde een kleine toren. Na
de bouw van de hoofdkerk was het patronaatsgebouw en parochiehuis, nu client
het als wijkcentrum.
Bergen op Zoom, R.K hulpkerk en R.K
kerk van O.L.-Vrouw van Lourdes
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DeR.K. kerk van 0.L.Vrouw van Lourdes (Prins
Bernhardlaan 66) is een in 1926-'28
gebouwde bakstenen kerk op vierkante
grondslag met transepten, absiden, zijkapellen en een twaalfkantige koepel. Links
naast de ingang staat een opvallend hoge,
zich naar boven toe versmallende toren,
die Italiaans aandoet. Een in 1918 door
J. van Gils gemaakt ontwerp werd niet
uitgevoerd. Pierre (jr.) en J.ThJ. Cuypers
maakten een aangepast, soberder ontwerp, dat in zijn ordening en vormgeving
romaniserend aandoet. In het interieur is
gebruik gemaakt van verschillende soorten baksteen, geglazuurde tegels, gemetselde sierpatronen en grote glas-in-loodvensters. De centrale absis heeft een
graatgewelf en een lambrizering van sierlijk gemetselde paraboolbogen. De toren
werd in 1944 door de Duitsers opgeblazen, waarbij ook de aangrenzende Lourdesgrot werd verwoest. Het herstel van
kerk en toren werd in 1954-'55 uitgevoerd. De voorm. pastorie (Prins Bernhardlaan 64), een groot rechthoekig
pand met driezijdig gesloten erkers en
een hoog dak, is in 1917 wel naar ontwerp van J. van Gils gebouwd.
HetGebouw St.-Vincentiuss t i c h t i n g (Blauwehandstraat 36) verrees in 1867 naar ontwerp van C.P. van
Genk. De bakstenen lijstgevel is versierd
met tandlijsten, een keperfries en de verguide inscriptie 'H. Vincentius Gesticht'.
Het voorm. St.-Jose fk looster
(Bernadettestraat 2) is een drielaags Tvormig pand met schilddak, gebouwd
1926 naar ontwerp van P. de Nijs en
J. van Groenendael, en in de trant van
De Bazel. Het trapportiek is omlijst met
kunstgraniet. Aan de voorgevel prijken

Bergen op Zoom, Geref. kerk
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tegeltableaus, een beeld van de H. Jozef en
siermetselwerk in geometrische patronen.
DeGeref. kerk (Bolwerk-Zuid
134) [5] is in 1927-'28 gebouwd naar het
ontwerp van B.T. Boeyinga in expressionistische stijl. Het gebouw heeft een
vierkante grondslag en een hoog
opgaand, kruisvormig dak bekroond met
een vierkante spits. De spleetvormige
vensters van de hoog opgaande puntgevel aan de Bolwerkzijde waren oorspronkelijk voorzien van glas-in-lood. Het
interieur bevat een podium met avondmaaltafel, een dooppodium met sierlijk
bewerkt doopvont in tropisch hardhout,
een kansel met klankbord en daarboven
een orgel. De oorspronkelijke orgelkast,
ontworpen door Boeyinga, is vervangen
door een modernere versie. De decoratie
van het interieur is voornamelijk in hout
en met geometrische motieven uitgevoerd. Bij de kerk behoren een predikantenwoning (Bolwerk-Zuid 136) en een
kosterswoning (Drabbestraat 1)
DeLuth. kerk (Faurestraat 14),
tevens in gebruik bij de Geref. kerk vrijgemaakt, is een ontwerp van EJ. Rampart.
Het sobere, hoog opgetrokken gebouw
in felrode baksteen dateert uit 1939. De
vormgeving toont invloeden van de
Nieuwe Zakelijkheid. De pastorie (Faurestraat 16) is in het gebouw opgenomen.
In de kerk bevindt zich een orgel uit 1857
van de Bergense orgelbouwer CJ. Rogier.
DeR.K. kerk H. Antonius
Ab t (Rembrandtstraat 52) dateert uit
1951 en is een vijfbeukige, basilicale kerk
met voorhal en grote halfronde koorabsis. De voorgevel wordt geflankeerd door
lage, vierkante torens met koperen

Bergen op Zoom, R.K kerk H. Antonius Abt
daken, de absis door vierkante klokkentorens met tentdak. Het ontwerp van
J. de Lint is in de trant van de Bossche
School en geinspireerd op vroeg-christelijke voorbeelden. Zowel de voorgevel als
de absis zijn geleed met reeksen rondboognissen. De voorm. pastorie (Rembrandtstraat 48) werd in 1865 gebouwd
en hoorde bij de voorgangster van de
huidige kerk.
DeR.K. kerk van het Allerheiligst Hart van Jezus (Piusplein ong.) is een centraalbouw met vierkante plattegrond, voorhal en absiden, in
1951-'52 opgetrokken naar plannen van
A. Siebers en W. van Dael in de trant van
de Bossche School. Het ontwerp is
geinspireerd op vroeg-christelijke en
byzantijnse voorbeelden. De centrale
achtkante koepel met houten lantaarn
rust in het interieur op een dubbele
arcade van zuilen. De kapitelen van die
zuilen, het altaar en het H. Hartbeeld
zijn uitgevoerd door N. Steenbergen. De
pastorie (Kastanjelaan 160) dateert uit
dezelfde tijd als de kerk.
DeLievevrouwe- of Gevang e n p o o r t (Lievevrouwestraat ong.)
[6] zal rond 1335 zijn gebouwd. De poort
bestaat uit een rechthoekig bakstenen
gebouw met ronde hoektorens bekleed
met Gobertangesteen. De torens hebben
drie bouwlagen, waarvan de onderste
twee met een koepelgewelven zijn overdekt. De oostgevel is waarschijnlijk in
1497 verbouwd en voorzien van arkeltorentjes. De authentieke westgevel van
het poortgebouw vertoont bouwsporen
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Bergen op Zoom, Lievevrouwe- of
Gevangenpoort
Bergen op Zoom, Lievevrouwe- of
Gevangenpoort, plattegrond begane grond
en tweede verdieping

ca. 1335

BEGANE GROND

1497?

De omwalling van het Havenkwartier
aan het eind van de 15de eeuw maakte
de poort overbodig, maar omdat ze als
gevangenis dienst deed, heeft men haar
laten staan. De aangrenzende stukken
stadsmuur werden in 1525 gesloopt, de
voorpoort met brug en de tussen muren
gelegen binnenplaats (voorwerk) in 1619.
Vanaf de middeleeuwen stonden tegen
de poort ook huizen aangebouwd, maar
deze zijn in de loop der tijd alle afgebroken. De poort liep schade op bij de ontploffing van kruitmagazijn 'De Stoelemat' in 1831 en zeven jaar later door
brand. Het gebouw is gerestaureerd in
1931-'32, onder leiding van AJ.L. Juten,
met adviezen van J. Kalf en H. van Heeswijk. Een tweede restauratie werd uitgevoerd in 1953-'54. In de beeldnissen
boven de doorgang zijn nieuwe beelden
geplaatst, aan de westzijde een Mariabeeld van P. van Dongen (1934), aan de
oostzijde een Mariabeeld van A. Termote
( 1 9 5 4) . Het trappenhuis aan de noordzijde
dateert uit 1935 en is in 1954 gewijzigd.
Het oude stadhuis (Grote Markt 1)
[7] heeft zich ontwikkeld rondom het
Schepenhuis, dat voor het eerst als zodanig wordt vermeld in 1403. Door aankoop van het rechter buurhuis, de `Leeuwenborch' in 1498, en 'De Olifant' — een
poortgebouw over de St.-Annastraat — in
1544 werd het stadhuis verder vergroot.
Daarna volgden nog uitbreidingen in de
zijstraat en rond de achterplaats. In 1611
bouwde men voor het Schepenhuis en de
`Leeuwenborch' een nieuwe gevel in
Gobertange-steen. Het benedengedeelte

van een verdwenen weergang of mezekouw tussen de ronde torens. De trapgevel aan deze zijde is gesloopt. De doorgang heeft een spitsbogig tongewelf,
korfboogvormige spaarnissen en gleuven
voor een valhek.
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Tweede Wereldoorlog kon men de restauratie van het complex in 1952-'54
afronden onder leiding van H. de Lussanet de la Sabloniere. Toen heeft men ook
bij het poorthuis het bovendeel van de
gevel (vanaf de waterlijst) naar een 18deeeuwse afbeelding hersteld met kruisvensters en Vlaamse gevels.
Het Schepenhuis en het huis `Leeuwenborch' bestaan beide uit een voor- en een
achterhuis en zijn beide onderkelderd.
Bij de stadsbranden van 1397 en 1444
hebben ze schade opgelopen en ze zijn
daarna hersteld of herbouwd. Tegen de
achtergevel is in 1589 een lage traptoren
met halfronde sluiting aangebouwd, uitgevoerd in baksteen met natuurstenen
banden en voorzien van een ronde lage
spits; in de toren bevindt zich een houten
spiltrap. De achterhuizen van beide panden hebben in 1916 een extra verdieping
met plat dak gekregen. Door de restauraties en verbouwingen is van het oorspronkelijke interieur relatief weinig
over of op zijn oude plaats. De belangrijkste interieurstukken in het Schepenhuis zijn: een laat-gotische, natuurstenen
schouw, een houten trap uit 1619 –
gewijzigd in 1952 – met fraai bewerkte
balusters en leuningen, en ten slotte
gebeeldhouwde balkconsoles. Het pand
`Leeuwenborch' heeft een tweebeukige,
14de-eeuwse kelder met kruisribgewelven, in het midden rustend op ronde zui-

van die gevel, tot aan de eerste waterlijst,
heeft een laat-gotische detaillering; hier
is wellicht nog gebruik gemaakt van
delen van een oudere gevel. Het bovenste deel, vooral de beeldnissen en de topgevel met fronton, lijstwerk, voluten en
obelisken, toont de renaissance-stijl van
het begin van de 17de eeuw. De topgevel
is voorzien van de wapenschilden van
Brabant en Bergen op Zoom aangebracht, de spreuk 'Mille periculus supersum' (Duizend gevaren overwonnen) en
een door Peeter van den Gheyn in 1614
gegoten luidklokje. De restauratie van
het stadhuis in de jaren 1930-'38 stond
onder leiding van H. van Heeswijk. De
voorgevel werd ontdaan van de 19deeeuwse bepleistering en kreeg weer stenen kruisvensters. Verder is de topgevel
toen vrijwel geheel vernieuwd. Een in
1784 aangebrachte beeldnis met het
beeld van Constantia (standvastigheid)
verving men door een deur. De beeldnissen op de verdiepingen kregen reconstructies van de oorspronkelijke beelden
uit 1613. Het beeld van Justitia (gerechtigheid) is vervaardigd door FJ. van Hall
en dat van Prudentia (voorzichtigheid)
door M. Andriessen. Ten slotte werd het
huidige bordes met gebeeldhouwd stadswapen voor het gebouw geplaatst. Na
een onderbreking als gevolg van de

len met kapitelen in de stijl van de Scheldegotiek. Ook in dit gebouw zijn verschillende renaissance-sleutelstukken
bewaard. De zogenaamde Markiezenzaal
op de bel-etage is verbouwd in 1938 en
1972. De glas-in-loodramen zijn vervaardigd door H. Basart (1938). In de
zaal hangt een 18de-eeuws wandtapijt
van A. Trautwijn. De Witte Zaal op de
eerste verdieping heeft een schouw en
muurkastjes uit 1619 en een stucplafond
uit 1753. De kapconstructie van dit deel
van het stadhuis dateert waarschijnlijk
van na de stadsbrand van 1444. In 1611 is
de kapconstructie van het Schepenhuis
aan het oudere deel aangepast.
Van het onderkelderde, vroeg-16deeeuwse poortgebouw 'De Olifant' is het
rechter deel voorzien van een insteekverdieping. Tot de aankoop door de stad in
1544 diende het als zijhuis van het huis
`De Draak' (Grote Markt 38). Omstreeks
1588 werd het gebruikt als accijnskantoor en daarna heeft het nog vele
bestemmingen gehad. Het ondiepe pand
is in 1881 aan de achterzijde uitgebreid.
De bovenste verdieping heeft een inrichting uit 1916 met wandbetimmering in
17de-eeuwse trant. Aan de St.-Annastraat achter 'De Olifant' bevinden zich
enkele aanbouwen uit 1612, oorspronkelijk in gebruik als secretarie en griffie.
Aan de oostzijde van de binnenplaats
achter het stadhuis staat de Nieuwe
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Herenkamer uit 1638, opgetrokken in
baksteen met natuurstenen banden. Het
gebouw heeft een in 1702 dichtgemetselde galerij met geprofileerde korfbogen
en hergebruikte hardstenen zuilen met
koolbladkapitelen. De trapgevel aan de
noordzijde is voorzien van jaartalankers.
Het interieur bevat gebeeldhouwde en
gepolychromeerde balkconsoles. Aan de
westzijde van de binnenplaats, langs de
St.-Annastraat, bevinden zich het voorm.
politiebureau uit 1888 en het voorm.
archiefgebouw uit 1934-'35. Diverse
oude bouwfragmenten uit het stadhuiscomplex zijn verwerkt in een van de
gevels aan de binnenplaats. Ook het achterpoortje van de binnenplaats is uit verschillende bouwfragmenten samengesteld. Achter dit poortje verrees in
1976-'77 nog een nieuwe secretarie. Het
stadhuis heeft nu voornamelijk een
representatieve functie.
De voorm. Blokstallen (Blokstallen
2-3) [8] zijn twee 18de-eeuwse militaire
paardenstallen. Een derde blokstal (nr. 1)
is gesloopt bij de aanleg van de Westersingel. De langgerekte bakstenen gebouwen hebben een bouwlaag onder een
hoog zadeldak. Blokstal nr. 2 werd in
1745 gebouwd voor 105 paarden en nr. 3
in 1764 voor 94 paarden; de eerste heeft
rondboogvensters en -deuren, de tweede
segmentvormige strekken boven vensters
en deuren en daartussen oeil-de-boeufs.

Bergen op Zoom, Blokstallen

Blokstal nr. 2 is bij een verbouwing in
1952 voorzien van betonconstructies.
De kapconstructie is wel goed bewaard
gebleven. In de jaren 1984-'87 is het pand
gerestaureerd en verbouwd tot gemeentelijk archief. In de zijgevels zijn toen hoge
dakkapellen aangebracht. Blokstal nr. 3 is
in gebruik voor het jongerenwerk. De
plinten van beide gebouwen zijn geteerd;
de strekken en rondboogomlijstingen
van de vensters en de deuren heeft men
wit geschilderd (met zwarte bies).
HetGroot Arsenaal (Rijtuigweg
44) [9], een langgerekt gebouw van drie
bouwlagen onder een hoog zadeldak, is
gebouwd in 1764. De vensters in de
lange gevels hebben een hardstenen
omlijsting. De middendoorgangen aan
de lange zijden zijn voorzien van hardstenen, classicistische poortomlijstingen
waarop het wapen van de Staten-Generaal (later voorzien van koningskroon),
vaandels en krijgsattributen zijn aangebracht. Op een sluitsteen staat de naam
B.I. de Roy. Het arsenaal werd in 1880
verbouwd tot kazerne; tegenwoordig is
het weer opslagplaats voor het leger.
Het voorm. Gouvernement
(Wouwsestraat 1) [10] was de residentie
van de gouverneur van de stall. Het heeft
zijn huidige vorm gekregen in 1770-'71,
door de verbouwing van een onder gouvernement uit 1668, dat weer was ontstaan uit enkele laat-middeleeuwse
gebouwen, waarvan nog kelders, muren,
balklagen en een kapconstructie bewaard
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bleven. Nu is het geheel een symmetrisch gebouw met omlopend zadeldak
en sobere 18de-eeuwse lijstgevels. Door
de sloop van het naastgelegen 13deeeuwse St.-Maartensgasthuis in 1770-'71
onstond een tuin. Van 1819 tot 1922 was
het gebouw in gebruik als Militair Hospitaal; in 1993-'94 is het verbouwd tot
winkelcentrum. In de toen tot plein
omgevormde tuin zijn de omtrekken van
het middeleeuwse gasthuis – een zaal met
toren en een gekoppelde eenbeukige
kapel – zichtbaar gemaakt.
Het voorm. P r o v o o s t h u i s (Potterstraat 36) [11] is in 1783 gebouwd als
woning voor de militaire provoost van
het garnizoen en deed dienst als zetel
voor de krijgsraad en als militaire strafgevangenis. De classicistische voorgevel
heeft een middenpartij met kolossale
hardstenen blokpilasters en een houten
kroonlijst met fronton. In 1814 werd het
als magazijn van de genie ingericht, maar
nu heeft het een horecabestemming.
HetKlein Arsenaal (Dubbelstraat
ong.) [12], een munitieopslagplaats uit
1787, is een sober rechthoekig gebouw
van twee bouwlagen met hoog schilddak.
Het pand was na een verbouwing in 1880
in gebruik als kazerne; nu is het weer
opslagplaats.
Het S p u i h u i s (Spui 1) [13] kreeg zijn
huidige vorm in 1838, waarschijnlijk naar
ontwerp van stadsarchitect J. Vergroesen. De door verzakking licht gedeformeerde, bakstenen voorgevel heeft
kolossale, bakstenen blokpilasters, een
houten kroonlijst met fronton en daarboven een vierkant klokkentorentje met
bakstenen hoekpilasters en korte spits. In
het torentje hangen een vroeg-16deeeuwse klok gegoten door Gheorgius
Waghevens en een klok uit 1723 van
Jan Albert de Grave. De kelder en een
gedeelte van de achtergevel zijn restanten van een pakhuis van voor 1838. Het
pand is onder meer in gebruik geweest
als woning voor de havenmeester.
HetAlgemeen Burger Gasthuis (Van Dedemstraat 11) [14] uit
1880-'81 is een gebouw in classicistische
vormen met middenpartij en dwarsgeplaatste zijvleugels, gebouwd naar ontwerp van C.P. van Genk. Het middenrisaliet heeft een opvallende vormgeving
met decoratieve rondbogen in gele baksteen, waarbinnen op originele wijze met
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wit geschilderde hardstenen Bogen en
ornamenten accenten zijn aangebracht.
Het complex is onder meer in 1930-'31
uitgebreid en verbouwd. De bij het gasthuis behorende kapel is gesloopt.
De voorm. school C of De
Krabbenkooi (Coehoornstraat 2830) werd in 1882-'83 in opdracht van de
gemeente gebouwd naar ontwerp van
C.P. van Genk. Het gebouw heeft een
middenvleugel en uitstekende dwarsvleugels. De voorm. onderwijzerswoning
(Glymesstraat 1) is door een muur met
de school verbonden.
De Rijksscholengemeenschap,
oorspronkelijk Rijks H.B.S. (Burg. Stulemeijerlaan 24) [15] werd in 1882 gebouwd
naar ontwerp van C.P. van Genk, overwegend in neorenaissance-vormen. De
zadeldaken hebben grote overstekken in
chalet-trant en zijn gedekt met in patronen gelegde rode en zwarte pannen.
Natuurstenen reliefs in de westgevel
tonen een portretbuste en wetenschapssymbolen. Het complex is in 1903 en
1908 verder uitgebreid, gedeeltelijk in
dezelfde stijl, gedeeltelijk in een soberder
uitvoering. De voorm. conciergewoning
annex gymnastieklokaal (Burg. Stulemeijerlaan 26) was gevestigd in een bijgebouw. In 1958 is de hoofdingang verplaatst naar de noordzijde en is het
trappenhuis gewijzigd. Later is de school
nog verder uitgebreid.
De voorm. Wilhelminakazerne
(Burg. Stulemeijerlaan 3) [16] is in
1899-1900 naar ontwerp van R. Scheffer
gebouwd op grond die vrijkwam toen
men de vesting ontmantelde. Het
gebouw is overeenkomstig de genie-traditie sober uitgevoerd. Het naastgelegen
voorm. officierscasino (Burg.
Stulemeijerlaan 1) is gebouwd in 1934 in
de vormen van de Nieuwe Zakelijkheid,
waarschijnlijk naar ontwerp van J. Sparenburg.
Het voorm. postkantoor (Zuivelstraat 22) [17] verrees in 1912 naar ontwerp van D.E.C. Knuttel in sobere neorenaissance-vormen met jugendstilelementen. Het gebouw bestaat uit
enkele haaks op elkaar geplaatste bouwdelen, deels voorzien van tuitgevels met
een gebogen bekroning. In de haakse
hoek tussen hoofdpand en dwarsvleugel
staat een traptorentje. Het gebouw is
vergelijkbaar met het postkantoor van

Terneuzen uit 1900.
HetMollerlyceum (Bolwerk-Zuid
168-170) [18] werd in 1926-'28 gebouwd
naar plannen van J. Wielders in expressionistische stijl, met een levendige
afwisseling van bouwvolumes, platte
daken en zeer steile dakschilden. De
hoofdingang heeft mooi gedetailleerde
houten deuren, glas-in-lood en sierbeslag. In de hal bevinden zich twee hoekbeelden van beeldhouwer P. van Os,
wandbetegeling en een trap met balustrades in de stijl van het gebouw. Aan het
symmetrische hoofdgebouw zijn een
gymnastiekzaal, een achtervleugel (verhoogd in 1949) en een voorm. conciergewoning aangebouwd. Later is de school
nog verder uitgebreid.
HetMarkiezenhof (Steenbergsestraat 6-8) [19] is een van de belangrijkste voorbeelden van laat-middeleeuwse
stedelijke wooncultuur in Nederland.
De basis voor dit stadspaleis zal in het

midden van de 14de eeuw zijn gelegd.
Het eerste complex bestond uit een zaalgebouw met dwarsvleugel, traptoren en
keuken ten noorden van de Grebbe.
Door de aankoop van een perceel ten
zuiden van die waterloop werd verdere
uitbreiding van het complex in de eerste
heeft van de 15de eeuw mogelijk, waarbij
de Grebbe werd overkluisd.
Eind 15de en begin 16de eeuw werd dit
eerste complex in drie bouwfasen geheel
vervangen door een nieuw en veel groter
stadspaleis. De eerste fase (1485-1500)
begon in opdracht van Jan II van Glymes
(Jan metten Lippen) met de herbouw van
de grote zaal. Na de dood van zijn varier
in 1494 ging Jan III van Glymes verder
met de afwerking van de zaal en met de
bouw van een traptoren en een was- en
bakhuis. Tijdens de tweede fase (1504'08) liet Jan III het huishoudelijk kwarBergen op Zoom, Markiezenhof

BERGEN OP ZOOM

Bergen op Zoom, Markiezenhof, plattegrond

tier en het woonkwartier optrekken. Vervolgens kwam in zijn opdracht de derde
fase tot stand (1508-'14), bestaande uit
een kantoorvleugel, galerij en ingangsvleugel rond een grote binnenplaats en
de bouw van enkele dienstgebouwen aan
de achterplaats. Bij deze werkzaamheden
was bouwmeester Anthonis I Keldermans betrokken in 1495 en in de jaren
1504-'12, en na hem ook Rombout Keldermans (1512-'22).
Na 1520 volgden nog veranderingen aan

de inrichting van het Hof, zoals de plaatsing van de beroemde Christoffelschouw
in 1522. De verfraaiing van het complex
getuigde van de toenemende rijkdom van
de heer van Bergen op Zoom. De opvolger van Jan III, Antonius van Glymes,
werd in 1533 door Karel V tot markies
verheven. Hij liet waarschijnlijk de galerijen rond de kleine binnenplaats bouwen. Na het voltooien van de huidige
gevelwand met zijn karakteristieke yensterkorven, omstreeks 1540, was het
voorlopig gedaan met de verbeteringen.
In 1571 liet Philips II de bezittingen van
de markies confisqueren. Met uitzondering van de jaren 1577-'81 kwam het Hof

pas weer in 1612 in handen van de familie. Het Markiezaat bleef echter nog tot
de Vrede van Munster in handen van de
Staten-Generaal. Na 1648 werd het Hof
opnieuw ingericht door de wettige erfgename Maria Elisabeth II van den Bergh.
Het complex werd echter in 1672-'78 en
in 1688-'98 nogmaals geconfisqueerd
door de Staten-Generaal. Pas aan het
begin van de 18de eeuw kon er weer
sprake zijn van verbouwingen. Markies
Francois Egon de la Tour, prins van
Auvergne, liet in 1709 het woonkwartier
ingrijpend vernieuwen en van een
nieuwe tuingevel voorzien. Vanaf 1729

stond het complex vrijwel leeg en werden
voornamelijk deformerende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals
het dichtmetselen van de galerijen en het
afbreken van de traptoren van de grote
binnenplaats. Van 1795 tot 1815 diende
het complex als hospitaal en van 1819 tot
1957 als kazerne. Diverse grote en kleine
wijzigingen deden verder afbreuk aan
exterieur en interieur.
In de 20ste eeuw werd het Markiezenhof
in verschillende fasen weer in de oude
glorie hersteld. In 1901-'14 restaureerde
men de voorgevel en enkele andere gevels
naar plannen van A. Mulder. Onder lei-
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ding van J. Kalf en H. van Heeswijk
werkte men in de jaren 1925-'31 verder,
met name aan de grote binnenplaats. De
meest ingrijpende restauratie begon in
1963, naar een restauratieplan van J.A.L.
Bom en J. de Wilde. Men beoogde het
herstel van de oorspronkelijke staat, met
uitzondering van de tuingevel uit 1709,
die gehandhaafd en hersteld werd. Vanaf
1968 leidde E.A. Canneman de restauratie en in de laatste fase C. Booij. De restauratie werd in 1987 afgesloten. Het
complex is momenteel grotendeels in
gebruik als museum.
Nu de lotgevallen van het Markiezenhof
zijn geschetst, volgt een nadere beschrijving van de verschillende onderdelen van
het complex.
De grote zaal [a] is in de huidige vorm
tot stand gekomen in 1485. Van het
14de-eeuwse zaalgebouw resteert alleen
het westelijke deel van de kelder. Het
gebouw heeft bakstenen gevels met banden van witte kalksteen en een natuurstenen plint. De mode om speklagen toe
to passen was in het westen van het land
rond 1480 opgekomen. Ter hoogte van
de verdieping is een tussen twee speklagen opgesloten natuurstenen waterlijst
aangebracht, die bij de vensters onder-
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langs wordt omgevoerd. De architectuur
van dit gebouw is bij de uitbreidingen
herhaald, waardoor het complex ondanks
de diverse bouwfasen toch een grote eenheid vertoont. Bouwmeester Anthonis I
Keldermans lijkt alleen betrokken te zijn
geweest bij de bouw in 1495 van de grote
vierkante traptoren tegen de zuidgevel.
Het gotische baldakijn tegen de noordgevel van de zaal is een reconstructie
door restauratiearchitect Canneman.
De verdieping was in gebruik als vergader- of raadzaal en heeft een grote gotische schouw. De benedenzaal zal hebben
gediend als ontvangst- en feestruimte.
Hier staat tegen de westgevel de in
Mechelen gemaakte en in 1522 geplaatste,
laat-gotische Christoffelschouw.
Deze monumentale schouw is onder
meer versierd met een groot relief, voorstellende St.-Christoffel die het Christuskind draagt. Op diverse plaatsen zijn
de wapens van de geslachten Glymes en
Brimeu te zien, de familiewapens van Jan
III en zijn vrouw. Rombout Keldermans
heeft de schouw mogelijk ontworpen,
maar niet zelf geleverd. De schouw, die
in 1844 naar het stadhuis was verplaatst,
kon in 1972 op de oude plek worden herplaatst. Bij de restauratie is in de benedenzaal een tegelvloer naar 17de-eeuws
model gereconstrueerd.
Achter de grote zaal staan de bottelarijvleugel [b] en haaks daarachter de
keukenvleugel [c]. Deze gebouwen,
voorzien van kelder en verdieping, kwamen tot stand in 1504. De beide bouwlagen van de bottelarijvleugel hebben aan
de zuidzijde een gang - een nieuw element in die tijd. De benedengang heeft
kruisgewelven. Tegen de zuidgevel staat
een trappenhuis. De keukenvleugel,
voorzien van een zadeldak tussen trapgevels, heeft later meer en grotere vensters
gekregen, zoals nog in 1926 in de zuidgevel.
In vrijwel het hele complex zijn laat-middeleeuwse houtconstructies bewaard
gebleven, maar het best in het huishoudelijk kwartier. Kenmerkend zijn de
moer- en kinderbintbalklagen met hun
lange houten, geprofileerde sleutelstukken op stenen consoles en de kapconstructies met gestapelde jukken. Een
interessant detail vormen de sleutelstukken onder de dekbalken van de onderste
jukken. Dit detail komt voor in de kap-

pen van de huishoudelijke vleugels, van
de grote zaal en van de woonvleugel; het
laat zien dat ook de zolderruimtes voor
bewoning werden gebruikt.
Het w a s - en bakhuis [d] werd rond
1500 gebouwd achter de hierboven
genoemde gebouwen. Het is een onderkelderd eenlaagsgebouw met zadeldak
tussen trapgevels en aan de noordzijde is
een uitgebouwd vierkant trappenhuis.
Aileen de noordgevel heeft speklagen.
Van de drie ovens in de kelder zijn nog
restanten aanwezig. Het westelijke kelderdeel heeft kruisgewelven rustend op
een middenpijler. Momenteel client het
gebouw als restaurant. De waterput voor
het gebouw is bij de restauratie gereconstrueerd.
Tegen de traptoren en de zuidgevel
van de grote zaal sluit het zogenoemde
woonkwartier [e] aan. Het kwam omstreeks 1506 tot stand rondom de kleine
binnenplaats. In het inwendige is de
detaillering van de natuurstenen consoles
en de houten sleutelstukken rijker dan
die van het huishoudelijk kwartier. In de
oost- of tuinvleugel waren de eetkamer
en de slaapkamers van de heer en de
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vrouw des huizes ingericht. De zuidoosthoek van deze vleugel heeft een uitgebouwde hoekkamer. Aan de binnenplaats
staat een rechthoekige traptoren. De
zuidvleugel was grotendeels in gebruik
als gastenverblijf en werd rond 1531 verbeterd door de toevoeging van een, kort
daarna vergrote garderobekamer aan de
zuidzijde. Mogelijk omstreeks 1535
volgde de bouw van galerijen langs de
zuidzijde en de westzijde (straatzijde) van
de binnenplaats. De galerij aan de straatzijde heeft een verdieping die is voorzien
van een in de kapconstructie opgenomen
spitsbogig houten tongewelf zonder
beschieting.
Bij de verbouwing van de oostvleugel in
1709 werd aan de tuinzijde een lijstgevel
met grote vensters opgericht in Fransclassicistische stijl, waarschijnlijk naar
ontwerp van architect Giroquel. De
Bevel is uitgevoerd in een combinatie van
natuursteen en baksteen. Tegelijk werd
de orientatie van woonvleugel afgewend
van de kleine binnenplaats naar de tuin-
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zijde. Voor de nieuwe gevel werd de
16de-eeuwse kapel afgebroken. Verder
was het nodig de balklagen te verplaatsen
en de kapconstructie op te krikken. De
uitgebouwde hoekkamer en het trappenhuis van het huishoudelijk kwartier paste
men in hoogte aan bij de nieuwe gevel,
die langs de noordzijde van de hoekkamer werd doorgetrokken. Van de inrichting uit 1709 zijn alleen enkele parketvloeren bewaard gebleven.
Restauratiearchitect Canneman richtte
in dit deel van het gebouw stijlkamers in
18de-eeuwse trant in.
De gebouwen rondom de grote binnenplaats ten noorden van het zaalgebouw
verrezen tussen 1508 en 1514, vermoedelijk naar plannen van Anthonis I Keldermans. Allereerst kwam in 1508 een
kantoorvleugel [f] tot stand, bestemd
voor de domeinraad (Raad- en Rekenkamer) en het leenhof. De archiefruimte
heeft een stenen netgewelf, waarvan de
ribben rusten op beschilderde kraagstenen, versierd met schildjes. Onder deze
ruimte bevindt zich een overwelfde kelder. Sinds 1967 is de archiefkamer ingericht als Mariakapel. De vleugel had oorspronkelijk een plat dak met koperen
afdekking en natuurstenen balustrade,
maar sinds de restauratie een zadeldak
tussen trapgevels. In de overwelfde
poortdoorgang naar de achterplaats
bevindt zich een gedenksteen ter ere
van het 3de regiment infanterie.
De ingangsvleugel [g] aan de Steenbergsestraat verrees in 1510 en bevatte
een onderkelderde portiersruimte met
insteek, het poortgebouw en het deels
onderkelderde Hoftneestershuis. Het
zadeldak is geklemd tussen de trapgevel
aan de noordzijde en de trapgevels van
het kruisvormig dak van het poortgebouw. De vleugel heeft een sierlijker
architectuur dan de oudere bouwdelen;
dit komt tot uitdrukking in de hoog
opgetrokken schoorstenen, de Vlaamse
gevels en het geheel met natuursteen
beklede benedendeel van de gevel aan
de straatzijde. Hier bevindt zich ook een
monumentale toegangspoort met tudorboog, opgenomen binnen een rijk geprofileerde omlijsting. In de nis boven de
doorgang prijkte vroeger het wapen van
de heer van Bergen op Zoom. Nu staat
er een in 1914 door het atelier van Christelijke Kunst te Stratum vervaardigd

Christoffelbeeld. De door G. Kemperman gesneden deurnaald is versierd met
een beeld van Johannes de Doper,
beschermheilige van het huis Glymes.
Het belangrijkste architectonische element van de ingangsvleugel is de hoge,
achtkantige traptoren van de Hofineesterswoning, die tevens dienst deed als
uitzichttoren. Wegens verzakking was hij
gedeeltelijk gesloopt, maar bij de restauratie is hij tot de oude hoogte herbouwd
met gereconstrueerde ingesnoerde spits
voorzien van uivormige bekroning. De
kapel naast de traptoren werd rond 1525
ingericht en voorzien van een erker op
getrapt uitgebouwde natuurstenen consoles. De huidige vensters van de erker
dateren uit 1928 (aangepast in 1983).
De noordzijde van de grote binnenplaats
sloot men in 1512-'13 of met de galerijvleugel. [h] De begane grond
bestaat uit een overwelfde, open galerij
met slanke kolonetten waartussen tudorbogen zijn geslagen. Bij de restauratie is
de ooit dichtgemetselde galerij weer heropend en voorzien van netgewelven.
De grote zaal op de verdieping boven
de galerij kreeg vermoedelijk omstreeks
1525 twee gotische schouwen. Bij de restauratie heeft men het oorspronkelijke
platte dak met natuurstenen balustrade
in gotische trant gereconstrueerd.
Aan de ommuurde achterplaats staan
achter het reeds genoemde huishoudelijke kwartier nog enkele dienstgebouwen uit omstreeks 1514. Deze gebouwen
hebben alleen aan de plaatszijde speklagen. Hetstalgebouw [i] met (gereconstrueerde) lage traptoren is een restant van een veel groter stallencomplex
met bijgebouwen dat in het eerste kwart
van de 19de eeuw werd afgebroken. Aan
de tuinzijde is bij de restauratie naar ontwerp van E.A. Canneman een nieuwe
vleugel toegevoegd, uitgevoerd in 18deeeuwse vorm om niet te contrasteren met
de tuingevel van het woonkwartier. Het
gebouw is nu in gebruik als openbare
bibliotheek. De achterplaats wordt aan de
oostzijde afgesloten door een grote stenen voorraadschuur [j]. Het gebouw
is herbouwd na een brand in 1935, waarbij alleen de grote tweebeukige kelder
met tongewelven en het opgaand werk
van de noordelijke en de oostelijke muur
gespaard bleven. Naast de schuur geeft
een natuurstenen poortje toegang tot de
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Hofstraat. Ten zuiden van de schuur en
achter het stalgebouw is een beeldentuin
ingericht. De tuin achter de woonvleugel
is bij de restauratie in 18de-eeuwse stijl
opnieuw aangelegd naar ontwerp van
mevrouw E. Canneman-Philipse.
Woonhuizen. Het gebogen stratenpatroon van de stall heeft geleid tot een
afwisselend verkavelingspatroon en
straatbeeld. Dominant is het diepe huis
met de noklijn haaks op de straat. Aan de
Grote Markt en de hoofdstraten staan
twee- en drielaags panden. In de achterstraten en randgebieden vinden we ook
eenlaagsbebouwing, vooral 19de-eeuwse
arbeiders- en hovenierswoningen. Het
beeld van de binnenstad van Bergen op
Zoom wordt bepaald door 18de- en
19de-eeuwse bakstenen of gepleisterde
lijstgevels met schuiframen, maar daarachter gaan tientallen huizen met veel
oudere bouwmuren, kelders, balklagen
en kappen schuil.
Aan de Grote Markt staat een aantal panden van middeleeuwse oorsprong. Het
hoekhuis 0 n s e Vr o u w e (Grote Markt
5) heeft een goeddeels gaaf eiken houtskelet en een kap met gestapelde jukken
uit het tweede kwart van de 15de eeuw.
Het pand werd in 1747 beschadigd en
daarna ingekort. De kelder loopt door
onder twee achter gelegen panden aan de
Kremerstraat. Bij de restauratie in 1966'68 zijn resten van de in Gobertangesteen gebouwde voorgevel weer in het
zicht gebracht. Het Mariabeeld onder
gotisch baldakijn is bij de restauratie
door A. Slinger vernieuwd.
Het diepe en brede pand D e D raak
(Grote Markt 38) is rond 1500 ontstaan
bij een ingrijpende verbouwing in
opdracht van koopman Pieter Gielisz.
Van het 14de-eeuwse pand bleven alleen
de met tongewelven overdekte kelders
over. Aan de over het erf aangelegde St.Annastraat werden twee onderkelderde
achterhuizen toegevoegd. Het voorhuis
werd herbouwd met een hardstenen
voorgevel, waarvan resten onder de witte
bepleistering bewaard zijn gebleven. Het
pand is vanouds in gebruik geweest als
herberg en dient nu als hotel. Bij restauraties vanaf 1969 zijn de oude eikenhouten balklagen weer in het zicht gebracht
en kreeg het voorhuis wederom een
insteekverdieping en een nieuwe onderpui.
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Het huis St. joris (Grote Markt 37) is
in 1498 in opdracht van kaarsenmaker
Jan Herrents ingrijpend verbouwd en
vergroot. Dit pand met voor- en achterhuis heeft resten van 14de-eeuws muurwerk, een kelder met 15de-eeuws tongewelf en verder eiken samengestelde
balklagen voorzien van geprofileerde
sleutelstukken. De mansardekap en de
rijk versierde lijstgevel, met natuurstenen
balkon en gipsen guirlandes, dateren uit
1897. Beeldhouwer F. Antheunis gaf
opdracht voor deze verbouwing en heeft
wellicht zelf de gevelornamenten vervaardigd. Sinds 1918 is het pand onderdeel van het naastgelegen hotel 'De
Draak'. Het achterhuis bevat een monumentaal art-deco-trappenhuis uit de
jaren '30 van de 20ste eeuw. Het huis is
tussen 1961 en 1985 in fasen gerestaureerd, waarbij onder meer de pui is ver.
meuwd.
Van de overige laat-middeleeuwse huizen achter een jongere gevel noemen we
er nog enkele. D e Balanche (Fortuinstraat 3) heeft achter de midden-l9deeeuwse lijstgevel een voor- en achterhuis
met nog grotendeels 14de-eeuwse bouwmuren en laat-middeleeuwse kelders en
balklagen. Van D e Ke rre (Potterstraat
10), een tweelaags onderkelderd pand,
moet het voorhuis rond 1443 zijn vernieuwd. Het achterhuis dateert uit de
16de eeuw en is rond 1700 verhoogd. De
laat-l7de-eeuwse stenen voorgevel kreeg
in het tweede kwart van de 19de-eeuw
nieuwe empire-vensters en -deuromlijsting. De Grote en de Kleine Linde
(Potterstraat 22) is een mogelijk 14deeeuws pand dat in 1494 werd verlengd
en met een verdieping werd verhoogd;
de zolderbalklaag en de kapconstructie
dateren van deze vergroting. Het pand is
voorzien van een zijhuis met poortdoorgang. Het huis Cranenborch (Grote
Markt 11) heeft in de bakstenen zijgevel
speklagen van kalksteen en restanten van
een houten pui of vakwerkwand. Het
pand moet omstreeks 1500 ingrijpend
zijn verbouwd.
De belegering van 1588 en vernielingen
door muitende soldaten enkele jaren
daarvoor hebben naar schatting geleid
tot verwoesting van de helft van de huizen van Bergen op Zoom. Bij het herstel
verving men veel houten gevels door stenen gevels. Huizen die kort na 1588 zijn

BERGEN OP ZOOM

Bergen op Zoom, Woonhuis Oostenrijk

herbouwd, zijn D e Crone (Fortuinstraat 15) uit 1590, D e Violette
(Steenbergsestraat 9) uit 1593 – de deuromlijsting is uit 1886 – en het hoekhuis
Valkenborch (Noordzijde Haven 60)
uit 1600.
Het hoekhuis Oostenrijck (Lievevrouwestraat 56), een onderkelderd
tweelaags pand uit 1600, heeft een
manieristische voorgevel. De rechthoekige, geprofileerde omlijstingen boven
de ontlastingsbogen van de verdiepingsvensters gaan over in smalle pilasters, die
rusten op gebeeldhouwde consoles. De
kroonlijst dateert van omstreeks 1750 en
de houten onderpui met hardstenen plint
uit 1879. Tegen de zijgevel staan twee
smalle aanbouwen met schilddak. De
restauratie in 1975 bracht bij de verdiepingsbalklaag een in het tweede kwart
van de 17de eeuw aangebrachte beschildering met rankmotieven, grotesken,
beslagwerk en medaillons aan het Licht.
Bij de herbouw na 1588 zijn de grote
middeleeuwse huizen dikwijls vervangen
door twee of meer kleinere huizen. Een
goed voorbeeld hiervan is D e Borse
(Grote Markt 36). Dit hoekpand is in
opdracht van Marcus Mertensz. in 1612
in steen herbouwd, waarbij men gebruik
maakte van de stenen kelders met tongewelven en de houtconstructies van het
15de-eeuwse houten huis ter plaatse. Het
oude huis had een grote kap met gestapelde jukken; bij de splitsing gebruikte
men bij het rechterdeel de bovenste jukken en bij het linkerdeel de onderste juk-

ken opnieuw. De later wit geschilderde
gevels zijn opgetrokken in baksteen met
hoekblokken, speklagen en waterlijsten
in Gobertanger steen. Sinds 1980 is het
pand onderdeel van het naastgelegen
hotel 'De Draak', waarbij een nieuwe pui
is aangebracht.
De begin-l7de-eeuwse gevel van het
huis A rcke Noe (Zuidzijde Haven 11)
is voorzien van sierankers en natuurstenen waterlijsten en banden. De uitkragende, geprofileerde ontlastingsbogen
rusten op gebeeldhouwde consoles. Er
zijn drie gevelstenen, waarvan twee met
maskers en de middelste met de huisnaam en een afbeelding van de ark. De
kroonlijst en de deuromlijsting zijn
vroeg-l9de-eeuws. Aan de straat geeft
een kelderluik toegang tot een uitgebreid
keldercomplex dat aan de achterkant
onder de tuin doorloopt. Andere 17deeeuwse gevels met korfboogvormige ontlastingsbogen, al dan niet geprofileerd en
voorzien van gebeeldhouwde zandstenen
blokken zijn to vinden bij D e Hollandsche Thuijn (Zuidzijde Haven 27),
het Kleine Hof (Goudenbloemstraat
21-23; achtergevel) uit circa 1626, het
huis L a m m e k e n (Dubbelstraat 4-4a)
uit 1647, het hoekhuis Groot Rennenberg (St.-Catharinaplein 1-1c) uit 1648
en het huis de Ooievaar (Zuidzijde
Haven 79) uit 1652. De meeste van deze
panden hebben bij restauraties in de
jaren '70 en '80 van de 20ste eeuw een
nieuwe of gereconstrueerde onderpui
gekregen.
Het Wapen van Engeland (Lievevrouwestraat 29) heeft een uit 1629 daterende en in dodenkop geschilderde baksteengevel, versierd met natuurstenen
waterlijsten, banden en manieristische
ornamenten. In cartouches is het bouwjaar aangegeven; een derde cartouche
toont een wapenschild. Interessant zijn
de dubbele pilasters met dunne ionische
kapitelen op de tweede verdieping. De
trapgevel ging verloren bij de ontploffing
van het kruitmagazijn De Stoelemat in
1831 en werd vervangen door een houten kroonlijst.
Van een zeldzame rijkdom is de laatmanieristische, zandstenen voorgevel van
het hoekhuis London (Lievevrouwestraat 41), opgetrokken in 1647. De
gevelstenen tonen symbolen van het
brouwersvak en een brouwerij, de toen-
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malige functie van het pand. De gevel
heeft pilasters voorzien van ionische en
corinthische kapitelen en is verder onder
meer versierd met guirlandes, cartouches, putti, maskers en voluutvormige
consoles met acanthusbladversiering. De
geveltop is vervangen door een rechte
houten kroonlijst; de vensters hebben
later nieuwe ramen gekregen. Bij de restauratie in 1978 is de gevelbeschildering
zoveel mogelijk hersteld. De fraai gedetailleerde gietijzeren vensters van de
onderpui en de aangrenzende vensters in
de zijgevel zijn omstreeks 1860 aangebracht.
Bij de belegering in 1747 richtten de
beschietingen veel schade aan bij de huizen in het zuidoosten van de stad. Daar,
maar ook elders in de stad, vinden we
voorbeelden van de herbouw uit de
tweede helft van de 18de eeuw. Het
gaafst is de Halle van Diest (Hoog-

straat 13), voorzien van een brede lijstgevel met middenrisaliet, hoekpilasters en
hardstenen plint. De gevel heeft nog originele schuifvensters. Ook de huizen
Kerkstraat 23-31 zijn waarschijnlijk
kort na het beleg herbouwd, waarbij nog
bruikbare bouwdelen werden opgenomen. Het pand D e Engel (Grote
Markt 19) heeft nog een groot houten
fronton met daarop in Romeinse cijfers
het jaartal 1755.
In de tweede helft van de 18de en het
begin van de 19de eeuw voegden rijke
burgers huizen samen om een groter huis
met brede gevel te krijgen. D e Grote

en de Kleine Wildeman (Hoogstraat 23-25) is hiervan een goed voorbeeld. Het brede huis Groenewoud
(Lievevrouwestraat 20) is in de tweede
helft van de 18de eeuw gebouwd en heeft
peels nog het interieur uit die tijd. De
grote lijstgevel met middenrisaliet en
hoekpilasters kreeg later T-vensters en
een gebosseerde pleisterlaag.
Het Groene Schildt (Lievevrouwestraat 28) heeft een vroeg-l9de-eeuwse
lijstgevel met schuiframen, classicistische
deuromlijsting en hardstenen plint. De
forse kroonlijst is versierd met een tandlijst en triglyphen. Rechts naast het huis
geeft een midden-l7de-eeuws poortje
toegang tot de Morganstraat. Ook elders
in de stad zijn voorbeelden te vinden van
huizen waarvan het achtererf bereikbaar
is via een naastgelegen of inpandig
poortje, zoals het huis D e Biecorf
(Lievevrouwestraat 31) met een poortje
uit circa 1840, het huis De Verkeerde
Were lt (Kortemeestraat 19) en het huis
Metalen Pot (Zuidzijde Haven 3-5),
dat een rijk gedecoreerde bakstenen lijstgevel uit 1888 heeft.
Huize Sint Gertrudis (Goudenbloemstraat 2) [20], een groot woningcomplex tussen de Blauwehandstaat en
de Goudenbloemstraat, werd in 1855-'57
gebouwd naar ontwerp van C.P. van
Genk. Het complex is in 1868 uitgebreid. De gevel aan de straatzijde is over
de voile lengte voorzien van rondboogvensters en doorlopende kroonlijst. De
achterzijde vertoont door het verspringen van daken en kroonlijst minder een-
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heid. Bovendien zijn hier de rondboogvensters in 1958 vervangen door vierkante
vensters. De centrale ingang met triomfboogmotief en pilasters wordt bij de
andere ingangen herhaald, maar dan
met een enkele boog. Aan het gebouw
prijken verschillende gedenkplaten en
een medaillon voorstellende een zuil op
wolken met daarop een brandend offerlam. Bij het complex hoort een grote
twin.
In de 19de eeuw werden veel gevels
gepleisterd. In de tweede helft van die
eeuw paste men vaak stucomlijstingen
met kuiven, kroonlijsten op voluten en
gebosseerde muurvlakken en risalieten
toe. De Bergense architect C.P. van
Genk was in deze periode bepalend voor
de architectuur in de stad. In zijn werk
domineren Zuid-Nederlandse invloeden.
Hij maakte ook het ontwerp voor veel
huizen aan de Stationsstraat. Deze
straat geeft een goed beeld van de archiBergen op Zoom, Gevelwand Stationsstraat
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Bergen op Zoom, Hoekpand Stationsstraat
12-12a/Wassenaarstraat2

tectonische vormen vanaf 1868, met aan
de zuidzijde (even nummers) wit gepleisterde herenhuizen en aan de noordzijde
(oneven nummers) ook herenhuizen met
baksteengevels voorzien van stucdecoraties in eclectische vormen. Het zijn
vooral tweelaags huizen, waarvan sommige een mezzanino hebben. Het herenhuis Stationsstraat 28, nu in gebruik bij
het kantongerecht, werd gebouwd als
woning van de fabrikant A. Asselbergs.
Hij gaf tevens de opdracht voor het
gehele huizenblok aan de zuidzijde van
de straat (nrs. 14-44). Zijn pand, dat
monumentaler is uitgewerkt dan de rest,
en de hoekpanden van het blok springen
iets naar voren uit, waardoor de symmetrie van de hele gevelwand wordt versterkt. Binnen de hoofdstructuur hebben
de huizen overigens wel een individueel
afwijkende detaillering.

Uit 1879 dateert het statige pand D e
Blauwen Hondt (Grote Markt 30),
ontworpen als pastorie voor de parochie
van de H. Maagd. In het op Zuid-Nederlandse voorbeelden geInspireerde neobarokke ontwerp van architect PJ. van
Genk is rijkelijk gebruik gemaakt van
hardstenen decoraties. Het hardsteenwerk is in 1995 geschilderd. Inwendig
zijn nog enkele authentieke interieurs
aanwezig.
C.P. van Genk ontwierp en bewoonde
het in 1884 gebouwde hoekpand
Stationsstraat 12-12A/Wassenaarstraat 2. De vormgeving is

geInspireerd op de Hollandse renaissance, met speklagen, metselmozakken
en gebeeldhouwde sluitstenen. Gevelstenen tonen architectsattributen en het
bouwjaar. Opvallend is de achtkantig
uitgebouwde hoektoren, bekroond met
ingesnoerde naaldspits en dakkapellen.
Later is het pand opgesplitst en gedeeltelijk verbouwd tot winkel. Het neorenais-

sance-ontwerp van het herenhuis Het
S w a r t e n A n k e r (Steenbergsestraat
27) uit 1892 is op Zuid-Nederlandse
voorbeelden geInspireerd. Opvallend
zijn de weelderig in hardsteen uitgewerkte ingangspartij met balkon en de
half in baksteen, half in hardsteen uitgevoerde hoekpilasters. Het omlopend
schilddak heeft rijk versierde dakkapellen. Links naast het huis geeft een in
dezelfde bouwtrant opgetrokken poort
met smeedijzeren hek toegang tot het
achterterrein.
Een goed voorbeeld van jugendstil is
Antwerpsestraat 34, gebouwd in
1909 met een Bevel in rode verblendsteen en hardstenen decoraties. Het pand
Klein Keteltje (Bosstraat 1), dat
architect Q.J. Horsten in 1914 voor zichzelf ontwierp en liet optrekken, toont
vooral in de ornamentiek de invloed van
de jugendstil. Bij het landhuis Meilust
(Meilustweg 1) uit 1905, gebouwd naar
ontwerp van D. de Mol en Key, zijn ook
jugendstil-motieven toegepast.
In expressionistische vormen werden in
1926 de woningen Hoogstraat la-e
gebouwd met mezzanino en licht gegolfde
voorgevel met baksteendecoraties;
Steenbergsestraat 19a-e werd in
vergelijkbare vormen opgetrokken. Het
rond 1928 gebouwde huis Halsterseweg 129 heeft een zorgvuldig uitgewerkte expressionistische vormgeving,
hetgeen met name zichtbaar is bij de
detaillering van de schoorsteen en de
geveltop. Langs het Bolwerk en de Zoom
verrezen in de jaren twintig en dertig van
de 20ste eeuw villa's en middenstandswoningen in expressionistische en zakelijke
vormen. Villa D e Vluchtheuvel
(Noordzijde Zoom 73) uit 1934 heeft
deels met hout beklede gevels – in geometrische vormen verwerkt – en samengestelde rieten zadeldaken met schild en
wolfseind; het riet loopt hier en daar verticaal over de gevels door. De villa Bolwerk Noord 71 dateert uit 1936 en is
gebouwd in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid naar ontwerp van C. Meyvis. Het
pand is opgetrokken in gele baksteen
boven een punt van zwarte tegels. De
stalen raamkozijnen, de balkonbalustrade
en de diverse hekwerken zijn uitgevoerd
in bijpassende, strakke vormgeving.
Eenvoudige volkswoningbouw uit het
interbellum, met lijstgevels en mansarde-
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daken, is to zien aan de Amsterdamsestraatweg, de Emmastraat, de Julianastraat en de Koningin Frederikastraat.
Een bijzonder eigen karakter hebben de
traditionalistische woningblokken nabij
de Vondellaan en de Kamp erfoeliestraat uit circa 1939, gebouwd naar
ontwerp van J. Bedaux.
Winkels en winkelpuien. Het
winkelpand Gro te Markt 21- 2 2
ontstond in 1887 door samenvoeging van
twee oudere huizen achter een gepleisterde gevel. De fraai gedetailleerde houten winkelpui werd in 1891 geplaatst voor
nr. 22 en in 1901 doorgetrokken naar nr.
21. De klok dateert uit 1911 en is afkomstig uit Glashiitte bij Dresden; de wijzerplaat is niet meer origineel. Het woonen winkelpand Lantern (Fortuinstraat
23) heeft bij een ingrijpende verbouwing
in 1899, naar plannen van C.P. van Genk,
een nieuwe gevel met houten winkelpui
in neorenaissance-vormen gekregen.
Bijzonder is ook het balkon boven de pui
met rijk bewerkt smeedijzeren hek. Het
winkelinterieur heeft nog de uit 1899
daterende betimmering, stucplafonds en
toonbanken. Het woon- en winkelpand
Mariahoek (Steenbergsestraat 1-1D/
Lievevrouwestraat 2) is in 1900 in neorenaissance-vormen gebouwd naar ontwerp van C.P. van Genk. Grote, rond
afgesloten winkelvensters bepalen het
open karakter van de begane grond met
ingebouwde tussenverdieping. De hoek
wordt geaccentueerd door een houten
erker met kroonlijst en torenachtige
bekroning. Het grote winkelpand Het
R e epk en (Steenbergsestraat 2-4a/Kortemeestraat la) uit 1918 is een ontwerp
van J. Gieles. Opvallend is het gebruik
van kolossale ionische pilasters met casementen. De afgeronde hoek werd oorspronkelijk bekroond met een koepeltorentje, maar dat is in 1937 afgebroken.
Het eenlaagspand Ko ep elstra at 3 5
heeft een aardige winkelpui uit 1921 in
late jugendstil-vormen.
Hotel de Schelde (Antwerpsestraat 56), markant gelegen op de
scherpe hoek met de Burg. de Roocklaan, verrees in 1930 naar ontwerp van
F.C. Rampart. Het gebouw vertoont in
de vormgeving zowel invloeden van het
expressionisme als van de Nieuwe Zakelijkheid.
De watermolen (Oude Vissersha-
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yen ong.) [21] is in 1500-'03 gebouwd als
getijdenmolen en bestaat uit een molenhuis met haaks daarop een woonhuis. De
oranjerode bakstenen Bevels hebben banden van Gobertangesteen. De ingang is
voorzien van een natuurstenen korfboog.

Bergen op Zoom, Woon- en winkelpand
Mariahoek

Het gebouw is diverse keren verbouwd.

gieterij Rogier, Nerincx en Richter
resteren een fabrieksloods en een kan-

Inwendig zijn nog oude houtconstructies
bewaard gebleven. Het molenrad met
stenen voorbouw is verdwenen.
Industriegebouwen. Van het in
1862 opgerichte, en later diverse keren
verbouwde complex van de voorm. suikerfabriek `Suceries de Breda et de
Berg op Zoom' (Zuidzijde Haven 39-41)
[22], van de Brusselse industrieel P. Wittouck, resteren een lage hal, een rechthoekige tussenbouw en een grote hal
(met ijzeren Polonceauspanten). De
gebouwen hebben gietijzeren rondboogvensters. De voorm. bierbrouwerij
(Brouwerijbaan 24) van de `Beiersche
Bierbrouwerij Asselbergs-Van Heijst &
Co' dateert uit 1873 en is gebouwd met

afbraaksteen van de vestingwerken. Het
gebouw is in 1995 verbouwd en voorzien
van nieuwe aanbouwen. Van de ij zer-

toorgebouw (Wattweg 3). De loods
dateert uit 1882 en is een sober langwerpig eenlaags gebouw, in het midden
voorzien van een houten fronton op
pilasters. Het is een van de laatste gave
gieterijgebouwen in de stad. Het kantoorgebouw is in 1900 in chaletstijl
gebouwd, naar ontwerp van G.A. Horsten. Hetp akhuis annex koffiebranderij Beursplein 5-5a is in 1884
gebouwd en in 1907 in bestaande vormen verhoogd voor een bovenwoning.
De gepleisterde voorgevel heeft onder
segmentboogvensters en boven T-vensters met geprofileerde omlijstingen en
kuifversieringen. De tweede verdieping
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is voorzien van een balkon met gietijzeren balustrade. Hetpakhuis Potterstraat 51 heeft een bakstenen topgevel uit
1901 met getrapt fries en decoratieve
gepleisterde banden. Het pand erachter
is zeker veel onder. De voorm. z e epfa b r i e k Wassenaarstraat 40-40a werd in
1907 gebouwd naar ontwerp van C.P.
van Genk voor Adriaan Vermeulen. Zijn
naam staat nog boven de poort in de
voorgevel. Bij de verbouwing tot woning
in 1923 werd een extra travee met ingang
en houten erker toegevoegd. De voorm.
destilleerderij Potterstraat 13-13a
kreeg in 1911 een bovenwoning. De
voorgevel heeft een opvallende mezzamno.
Windmolen 'De Twee Vrienden'
(Oude Huijbergsebaan 231), een ronde
stenen bergmolen uit 1890, is gebouwd
voor J.B. Janszoon en J. Elst. Het wiekenkruis heeft nog de oorspronkelijke
ijzeren roeden. De molen is in 1979-'81
gerestaureerd.
De watertoren aan de Parallelweg is
in 1899 gebouwd naar ontwerp van D. de
Leeuw in neorenaissance-vormen. De
ronde bakstenen toren heeft een op twee
rondboogfriezen uitkragend reservoirgedeelte en een 16-zijdig tentdak op groot
overstek, bekroond door een houten
koepellantaarn.
Het voorm. filtergebouw van
het waterleidingbedrijf

(Mondafseweg 68-72) dateert eveneens
uit 1899. Het is een langgerekt eenlaagsgebouw, waarvan het hogere middendeel
in gebruik was als machinekamer en de
lagere zijvleugels als dienstwoningen. De
ingangspartij is uitgevoerd in chalet-vormen. Het ketelhuis met schoorsteen aan
de achterzijde is afgebroken.
De hardstenen s t a d s p o m p op de
Grote Markt dateert uit 1864 en is
afkomstig uit Belgie of Noord-Frankrijk.
De pomp is in 1985 op de in oorsprong
15de-eeuwse put geplaatst.
De achtkante kiosk op het Thaliaplein
(Parade) stamt uit het laatste kwart van
de 19de eeuw en heeft gietijzeren zuiltjes
en boven met siersmeedwerk.
De fontein aan de Burg. Stulemeijerlaan werd in 1914 gemaakt door kunstsmid J. Dingemans en terrazzowerker G.
Santuez. Op een hardstenen sokkel is in
neogotische stijl een zeer luchtig smeedijzeren hekwerk met bekroning aange-

BERGEN OP ZOOM

voorzien van kazematten. Inwendig is
nog een kanonkelder en een geschutsgalerij aanwezig. Het ravelijn is in 1931-'32
onder leiding van H. van Heeswijk
gerestaureerd. De binnenruimte is sinds
1977 openbaar plantsoen. Van de in
1584-'88 aangelegde vighoekige
Waterschans (`Zuydfort') bij de Kop
van 't Hoofd is voornamelijk nog de
voorwal to herkennen, al kreeg dat door
de dijkverzwaringen van de Oosterscheldewerken meer het karakter van een dijk.
Samen met het geheel verdwenen
`Noordfore beschermde het de toegang
tot de haven.

Bergen op Zoom, Fontein Burgemeester
Stulemeijerlaan

bracht, rijk versierd met dierfiguren en
blad- en bloemmotieven.
Begraafplaatsen. De R.K.
begraafplaats (Mastendreef ong.) uit
het laatste kwart van de 19de eeuw heeft
grafzerken en kruisen in classicistische
en neogotische trant, diverse beelden en
enkele gietijzeren sierkruisen. Met name
interessant zijn het grafmonumenten van
de families Asselbergs en Verduijn; de
eerste met beeld en symbolen van de
ijzergieterij en met smeedijzeren hek
(1888), de tweede met een treurende
engel gemaakt door J. Custers (circa
1900). HetBritse en Canadese oorlogskerkh of (Ruytershoveweg ong.) is
na 1945 aangelegd, met regelmatige aanleg en gebouwen in neoklassieke trant.

BERGHEM
(gemeente Oss)

Langgerekt dorp, in de middeleeuwen
ontstaan op de grens van klei- en hoger
gelegen zandgronden.
DeR.K. St.-Willibrordusk e r k (St.-Willibrordustraat 40) is een
driebeukige neogotische kruisbasiliek uit
1900-'03, opgetrokken naar plannen van
W.Th. van Aalst tegen de westzijde van
een vroeg-l5de-eeuwse kerktoren. De
middeleeuwse kerk moest in 1858 wijken
voor een neogotische kerk, die in 1895
door brand werd verwoest. De toren met
spaarzame natuursteenversiering en
overhoekse steunberen wordt geleed
door spaarvelden met spitsbogen, rondbogen en driepassen. In 1900-'03

HetAnton van Duinkerkenp a r k werd in 1887 naar ontwerp van de

Leuvenaar Lieven Rosseels aangelegd op
de plaats van de voormalige vestingwerken. In het park staat een gedenknaald
uit 1885 ter ere van 75 jaar Nederlandse
onafhankelijkheid. De vijver met eiland
is een restant van de inundatie van de
Zoom.
Verdedigingswerken. Het
belangrijkste restant van de eens zo uitgebreide vestingwerken rondom de stall
is het in 1702 voltooide ra v el ij n Op
de Zoom (Korneel Slootmanslaan ong.)
[23], een vrij zeldzaam voorbeeld van een
verdedigingswerk volgens het Nieuwnederlands Stelsel. De aarden wallen zijn
bekleed met muurwerk van ijsselsteen,

Berghem, R.K. St.-Willibrorduskerk

BERKEL-ENSCHOT

Berghem, Raadhuis
beklampte men de twee onderste torengeledingen aan de oostzijde en kreeg de
toren een vijfde geleding, bekroond door
een slanke, ingesnoerde naaldspits. De
grote pastorie (Julianastraat 35) in sobere
neogotische stijl dateert uit omstreeks
1903.
Hetvoorm.Zusterklooster (St.Willibrordusstraat 49) werd in 1883-'84
gebouwd als liefdesgesticht met school,
naar plannen van H.C. Dobbe-Van Pelt.
Het is nu in gebruik als bejaardentehuis
Wilbertshof.
Het voorm. raadhuis (Burg. Erpstraat 2) uit 1930 heeft twee haaks op
elkaar geplaatste vleugels, verbonden
door een overhoeks geplaatste ingangspartij met bordes en een torenvormige

bekroning met dakruiter. Het ontwerp
van E.L. Jansen vertoont expressionistische elementen.
Woonhuizen. Het neoclassicisti-

Berghem, Langgevelboerderij Pastoor

Van Teteringstraat 2

sche herenhuis Zorgwijk (Burg. Erpstraat 46) met venters met waaierzwikken
stamt uit 1825 en heeft een ingangspartij
en gevellijst uit omstreeks 1870. Nabij
een molenromp staan de vier laat-l9deeeuwse arbeiderswoningen Halve
Morgenstraat 3-9.
Boerderij. Pastoor Van Teteringstraat 2 is een fraaie langgevelboerderij
uit de eerste helft van de 18de eeuw.
Onder het woongedeelte bevindt zich
een melkkelder.

BERKEL-ENSCHOT
(gemeente Tilburg)
De twee dorpen Berkel en Enschot, die
beide in het begin van de 12de eeuw voor
het eerst worden vermeld, zijn na de

Tweede Wereldoorlog tot een dorp aaneengegroeid.
De kerktoren (Torenpad 26,
Enschot) van de in 1839 gesloopte
St.-Michaelskerk is een vroeg-l5deeeuwse bouwwerk van drie geledingen,
met steunberen aan de westzijde en een
uitgebouwde, vierkante traptoren aan de
zuidzijde. Aan weerszijden van de toren
is een travee van de zijbeuken van de
kerk bewaard gebleven.
DeR.K. St.-Ceciliakerk (Kerkstraat 4, Enschot) is een driebeukige
kruisbasiliek in neogotische vormen uit
1898-'99, gebouwd naar ontwerp van
C. Franssen. De toren heeft drie geledingen, een achtkantige lantaarn met flankerende pinakels en een rijzige spits. De
kerk verving een uit 1672 stammende
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schuurkerk. De pastorie (Kerkstraat 2)
stamt uit 1870. Het H. Hartbeeld van J.
Custers dateert uit 1922.
DeR.K. St.-Willibrordusk e r k (St.-Willibrordustraat 1, Berkel)
is een zaalkerk uit 1910, naar ontwerp
van J. Stuyt uitgevoerd in neogotische en
neoromaanse vormen. De kerk verving
een laat-middeleeuwse kapel, waartegen
in 1857 een hoge westtoren verrees naar
ontwerp van HJ. van Tulder. Deze toren
bleef in 1910 behouden, maar werd op
sobere wijze ommmetseld. De pastorie
(St.-Willibrordusstraat 3) stamt nit 1938.
Hetklooster O.L. Vrouwe
van Koningsoord (Raadhuisstraat
26), vanuit Chimay gesticht als trappistinnenabdij, werd in 1933-'37 in late
neogotische vormen gebouwd naar ontwerp van J. van Dijk. Het heeft globaal
dezelfde opzet als het klooster Koningshoeven, dat de stichting financierde.
Twee Mariabeelden flankeren het poortgebouw.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis
Burg. Brendersstraat 5 stamt uit
1876. Bij de verbouwing van de veldwachterswoning tot cafetaria verdween het
bordes. Het in 1926 betrokken, eveneens
voorm. raadhuis R a a dh u iss tra a t 56
is gebouwd naar ontwerp van C. Panis en
vertoont expressionistische invloeden.
Villa De Lange Akker (Bosscheweg 57) werd in 1921 ontworpen door
F.A. Warners voor de Tilburgse textielfabrikant Swagemakers, naar aanleiding
van diens bezoek aan Frank Lloyd
Wrights Robiehuis to Chicago. De horizontaal benadrukte architectuur op lang-

gerekte plattegrond met grof bepleisterde gevels en smalle stroken zwart-wit
geglazuurde tegels wordt gedekt door
een samenstel van platte, overstekende
daken. Het pand, voorzien van moderne
aanbouw en opgedeeld in kantoorunits,
dankt zijn bijnaam 'De Melkfabriek' aan
zijn gelijkenis met industriele architectuur. De dienstwoning (Bosscheweg 55)
heeft een vergelijkbare vormgeving.
HetTrappistenklooster Onze
Lieve Vrouw van Koningshoeven (Eindhovenseweg 3), gelegen
ten zuiden van Berkel-Enschot, is een
imposant neogotisch kloostercomplex
uit 1891-'94, gebouwd naar plannen van
A.G. de Beer. Het complex bestaat uit
drie vleugels rondom een grote klooster-
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BERKEL-ENSCHOT

fronton en is geheel voorzien van
empire-vensters met open zwikken en
wisseldorpelklosjes met pijnappels.
Woonhuizen. Het uit 1780 daterende huis Ho ogstraa t 64 heeft sinds

Berkel-Enschot, Trappistenklooster
O.L. Vrouw van Koningshoeven

hof. Aan de noordzijde staat de eenbeukige, langgerekte abdijkerk met een door
twee torens geflankeerde westgevel in
de trant van de 13de-eeuwse gotiek. De
aan de kloostergang gelegen kapittelzaal
stamt uit 1929. Aan de zuidzijde bevindt
zich de vermaarde bierbrouweri j,
ontstaan in 1885 en in neogotische stijl
vernieuwd in 1891-'94. De brouwerij
heeft een rijk geornamenteerde mouttoren en een toegangspoort. Ten noorden van het complex ligt 'De Rendierhoeve' (Eindhovenseweg 6), rond 1905
in neogotische vormen gebouwd als toevluchtsoord voor uit Frankrijk verbannen
trappistinnen. Zij gebruikten het tot 1912,
waarna het woonhuis werd.

BERLICUM
(gemeente Sint-Michielsgestel)

Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen op een zandopduiking in het
stroomgebied van de Aa, waar omstreeks
800 een eerste houten kerk werd
gebouwd. Edelen en andere welgestelde
lieden uit 's- Hertogenbosch hadden in
de omgeving pachthoeven in bezit, die ze
vanaf de 15de eeuw ofwel met een herenkamer en toren verbouwden tot `speelhuis' ofwel geheel vervingen door een
buitenhuis. Rond de in 1837 halverwege

Berlicum en Middelrode gestichte R.K.
kerk ontwikkelde zich gaandeweg het
huidige dorpscentrum.
De Herv. kerk (Raadhuisplein 4) is
een eenbeukige kerk met een toren van
Brie geledingen. De oorspronkelijke
13de-eeuwse toren en het 15de-eeuwse
schip werden in 1944 verwoest. In hun
huidige, naar plannen van F.J.A. den Tex
en J. Willebrants herbouwde vorm dateren beiden uit 1949. Slechts het 15deeeuwse koor bleef behouden. Op het
kerkhof ligt een bakstenen graftombe
voor M. Zijnen de Gier uit 1886.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisplein
8) dateert uit 1843 en heeft een souterrain en bel-etage met dubbele bordestrap. De geblokte middenrisaliet van de
voorgevel wordt bekroond door een

1832 een horecabestemming. Het neoclassicistische woonhuis Raadhuisplein 1 8 , voorzien van fraaie empirevensters met waaierzwikken, werd
omstreeks 1820 gebouwd voor de eerste
burgemeester van Berlicum J. Crilaerts
en deed vervolgens dienst als notariswoning voor M. Zijnen de Gier. Het uit
1837 stammende panel Hoogstra at 74
heeft eveneens empire-vensters met
waaierzwikken en wisseldorpelklosjes.
Het eclectische notarishuis Hoogstraat
9 9 werd in 1862 gebouwd, het notarishuis Weltevreden (Hoogstraat 24)
verrees in 1909.
Huize Vredendaal (Beekveld 26)
verrees in 1821. Aan de overzijde van de
weg staat een bijbehorend theehuis
(Beekveld 11), dat werd gebouwd op de
kelder van het in 1820 gesloopte, midden-16de-eeuwse kasteel Beekveld.
Landgoed De Wamberg

(Wamberg 14), gelegen ten noordwesten
van Berlicum, heeft als kern een op een
omgracht terrein gelegen landhuis. Dit
omstreeks 1560 gebouwde huis werd
gewijzigd en uitgebreid in 1620 en 1769.
Tijdens een grondige restauratie omstreeks 1920 werd het nogmaals uitgebreid, met een vleugel en een traptoren.
Op het erf staat een ronde hardstenen
waterput uit de 16de eeuw. Een hek met
Berlicum, Landhuis De Wamberg
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Berlicum, Boerderij Eikenlust

vier hardstenen pijlers met het jaartal
1799 vormt aan de oostzijde de toegang
tot het huis. Het poortgebouw aan de
westzijde stamt ook uit de 18de eeuw.
Het naastgelegen neerhuis dateert uit
1803 en werd in 1869 uitgebreid. Toen
bouwde men ook de naastgelegen boerderij. Aan de oostzijde ligt een landschappelijk park met bosvijver en bosweide.
Huize Veebeek (Veedijk 41), gelegen ten noorden van het dorp, verrees in
1842 in neoclassicistische vormen op de
plaats van kasteel Veebeek, dat hier van
1638 tot 1840 stond.
Boerderijen. In de omgeving van
Berlicum liggen enkele oude boerderijen. De kortgevelboerderij Eikenlust
(Loofaert 1) heeft tegen de voorgevel een
zeskante toren met gekoppelde spitsboognissen uit 1551. Het voorste
gedeelte van de boerderij diende als
`speelhuis' voor de pachtheer, de eigenaar van het landgoed De Wamberg.
Loofa e r t 25 is een uit 1602 stammende
hoekgevelboerderij, Loofa ert 47 is
een langgevelboerderij met een kern uit
1698.
Middelrode. Dit dorp ten zuidoosten van Berlicum ontstond omstreeks
1400. Van het langs de Aa gelegen,
omgrachte landgoed Seldensate (Laan
van Seldensate 4) resteert een poortgebouw uit omstreeks 1490. Het bakstenen
panel heeft speklagen van mergel en een
natuurstenen poortomlijsting. Bij een
vernieuwing in 1590 kreeg het een van
onder ronde en van boven veelhoekige
duiventoren. Het poortgebouw werd
order nog in 1908 hersteld en in 1976'80 gerestaureerd. Bij die restauratie
werden de fundamenten van het in 1893
tot landhuis verbouwde en in 1961 gesloopte kasteel tot even boven het maai-

Middelrode bij Berlicum, Rulne kasteel
Seldensate, poortgebouw
veld opgemetseld. Het geheel ligt in een
landschappelijk park met opgestuwde
beek. Van het verdwenen landgoed
Assendelft (Assendelftseweg 10)
resteert alleen een inrijgebouw uit omstreeks 1500, dat in 1969 nagenoeg
geheel nieuw werd opgetrokken.
Kaathoven. Dit gehucht ten noordoosten van Berlicum ontstond in de late
middeleeuwen. De voorm. St.-Cuner akap el (Kaathoven 31) werd in 1535
gesticht en in 1629 verwoest, maar vanwege de nog erg populaire Cuneradevotie in 1631 herbouwd. Van 1675 tot 1888
diende het gebouw als school. Het koor
kreeg omstreeks 1800 een rechte sluiting. Vanaf 1888 hoorde het gebouw bij
een boerderij en sinds een ingrijpende
restauratie in 1979-'80 is het een woonhuis.

BEST
Dorp ontstaan uit een aantal middeleeuwse nederzettingen, waarvan er
enkele nog als buurtschap to herkennen
zijn, zoals Aarle en Vleut. Door de aanleg van de steenweg Den Bosch-Eindhoven rond 1750 en de spoorlijn Eindhoven-Boxtel in 1866-'67 ontstond tussen
deze beide buurtschappen een verdichting van de bebouwing. De aanleg van

het Wilhelminakanaal (1910-'23) bracht
extra bedrijvigheid in de vorm van de
Batafabriek. Na de Tweede Wereldoorlog is Best sterk uitgebreid richting Wilhelminakanaal.
DeR.K. St.-Odulphuskerk
(Hoofdstraat 33) is een driebeukige
neogotische kruisbasiliek uit 1880-'86,
ontworpen door C. Weber. De kerk
verving een kapel uit 1437 op de plaats
waar volgens de overlevering in 775
St. Odulphus werd geboren. De rijk
gedetailleerde westtoren van vier geledingen met overhoekse steunberen verrees in de trant van de Kempische gotiek.
De torenspits stamt uit 1959; de oorspronkelijke werd in 1944 verwoest.
De eenvoudiger gedetailleerde kerk zelf
heeft een driezijdig gesloten dwarsschip,
een vrij lang koor met driezijdige sluiting
en een dakruiter op de viering. In de kerk
rusten de kruisribgewelven op bundelpijlers met blad- en bloemkapitelen.
De pilaren in de kapellen links en rechts
van het koor tonen portretten van bouwpastoor Van de Velde en architect Weber
door J.P. van der Mark (1882). Uit de
vorige kerk zijn de kruisweg (1850), de
preekstoel en de biechtstoel afkomstig.
Verder bevat de kerk een hoofdaltaar
door J.P. van der Mark (1882), een
natuurstenen oksaal (1886), een doopvont (1887) en zijaltaren voor Maria en
Odulphus, vervaardigd door H. van der
Geld (1889-'90). De transeptschilderingen zijn gemaakt door P. van den Boer
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Best, R.K St.-Odulphuskerk

(1896) en de gebrandschilderde ramen
door L. van Hoek (1948-'49). Het orgel
uit 1851-'52 is van J.J. Vollebregt & Zn.
De pastorie (Hoofdstraat 3 5) stamt uit
1856 en werd in 1911 uitgebreid. Het
voorm. kostershuis (Kerkhofstraat 3-5)
dateert van 1891.
De molenromp (Molenstraat 1-1a)
is het restant van de aan het eind van de
19de eeuw gebouwde stellingmolen,
verwoest in 1944. Nabij staat het
H. Hartbeeld (H. Hartplein ong) uit
1921, uitgevoerd door atelier Bresser te
Gent.
Boerderijen. In de buurtschappen
die samen Best vormen bevindt zich een
aantal belangrijke boerderijen. Langs de
weg naar Oirschot staat deArmenhoef
(Oirschotseweg 117), zo genoemd omdat
de pacht van deze boerderij vroeger naar
de armenzorg ging. De oorspronkelijk
17de-eeuwse boerderij, die rond 1790
werd vernieuwd, bestaat uit een woonhuis met hoog en steil zadeldak en een
driebeukige stal met 17de-eeuwse eiken
gebinten. Het zadeldak van de stal heeft
aan de achterzijde een wolfeind met
overstek; daarin zit een luik voor het
opsteken van hooi en stro. De 19deeeuwse langgevelboerderij St.-Oedenrodeseweg 13-15 is gebouwd tegen
het woongedeelte van een oudere boerderij, die op grond van de jaartalankers
uit 1686 dateert. Andere in opzet 18deeeuwse boerderijen zijn Bosscheweg 63

uit 1783, De Burchhoef (Hoefweg 4)
uit 1789 en St.-Oedenrodeseweg 45.
De R . K . St.-Annakapel (Kapelweg 30), in de buurtschap Aarle, is een
eenbeukige, recht gesloten kapel met
zadeldak tussen tuitgevels. De uit 1628
stammende kapel werd in 1837 nagenoeg
geheel opnieuw opgetrokken in de 17deeeuwse stijl en kreeg een gestukadoord
houten tongewelf. In 1950-'51 is het
gerestaureerd door de kunstenaar Ninaber, die ook de gebrandschilderde ramen
maakte.
De Bata-schoenenfabriek
(Europaplein 1), gelegen ten zuiden van
het Wilhelminakanaal, is in 1933 als
`N.V. Nederlandsche Schoen- en Lederfabriek Best' ontstaan, maar is beter
bekend als 'Bata' naar de naam van de
Tsjechische fabrikantenfamilie. Het
complex bestaat uit drie in betonskeletbouw uitgevoerde bedrijfsgebouwen uit
1934-'36. Het ontwerp werd vermoedelijk geleverd door Antonin Vitek, architect van de moederfabriek te Zlin.
Nabij de fabriek bevindt zich het Batadorp, een fabrieksdorp gebouwd tussen 1934 en 1939 naar plannen van
Antonin Vitek, vanaf 1938 met medewerking van E. Rossmanith. Het aanvankelijk strak opgezette Batadorp, kreeg
vanaf 1935 een meer tuinwijkachtige uitleg, met in baksteen uitgevoerde, functionalistisch vormgegeven eensgezinswoningen met platte daken. Goede
voorbeelden zijn Amsterdamsestraat
1-19, 2-20 enBatalaan 1-27.

BLADEL

Tiendakkerdorp ontstaan bij een
domeinhoeve. Waarschijnlijk omstreeks
1200 werd het dorp naar het westen verplaatst. De dorpskerk bleef echter op de
oude plaats tot 1927.
De kerktoren (Torenbogt ong.) op
het kerkhof van de in 1879 gesloopte St.Petruskerk dateert uit de eerste helft van
de 1 Sde eeuw. De toren van drie geledingen heeft aan de westzijde overhoekse en
aan de oostzijde haakse steunberen,
waarvan de noordoostelijke tot traptoren
is uitgebouwd. De tweede geleding heeft
spaarvelden, afgesloten door gekoppelde
rondbogen; in de derde geleding zijn de
galmgaten aan elke zijde steeds paarsge-

Bladel, Kerktoren (restant St.-Petruskerk)

wijs in rondbogen gevat. De torenspits
werd vernieuwd in 1760. Aan de oostgevel is de dakmoet van de middeleeuwse
kerk te zien. De in 1879 gebouwde neogotische kerk werd in 1925-'27 gesloopt,
toen vlakbij een nieuwe R.K. kerk verrees.
De Herv. kerk (Van Dissellaan 1)
dateert uit 1820 en is een bakstenen zaalkerk met gebosseerd gepleisterde voorgevel en driezijdige sluiting. Het interieur is voorzien van een stucplafond. Tot
de inventaris behoren een eenvoudige
17de-eeuwse preekstoel en een in 1825
door P.J. Geerkens gebouwd kabinetorgel.
DeR.K. St.-Petrus' Bandenkerk (Sniederslaan 46) dateert uit 1926
en is een kruiskerk met dakruiter en dubbeltorenfront. Het ontwerp van J. van
Groenendael is geinspireerd op Byzantijnse voorbeelden en vermengd met
neogotische stijlkenmerken. De pastorie
(Sniederslaan 48) dateert uit 1865 en bezit eveneens neogotische stijlkenmerken.
DeR.K. jongensschool St.Franciscus Xaverius (Sniederslaan 5 1) is een school met drie klassen,
een ingangsrisaliet en een wolfdak,
gebouwd in 1913 naar ontwerp van
J. Heykants.
Woonhuizen. Het 19de-eeuwse
dwarshuis Europa laan 96 heeft een
zadeldak tussen zijtopgevels met vlechtingen. Sniederslaan 6a-8 is een
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tweelaags woonhuis annex atelier op
L-vormige plattegrond en met een afgewolfd mansardedak. Het werd omstreeks
1910 gebouwd voor de kunstenaar
J. Gindra.
De stoomzuivelfabriek
`St.-Isidorus' (Industrieweg 3) is een uit
1916 daterend complex met kantoorgebouw, productiehal, toren met waterreservoir en voorm. ketelhuis met
fabrieksschoorsteen. Het geheel is naar
ontwerp van LJ.P. Kooken opgetrokken
in baksteen met traditionele elementen
als kantelen, kruisvensters, vlechtingen
en dakruiter.
Boerderijen. Rond het dorp ligt een
aantal waardevolle 19de- en 20steeeuwse boerderijen. L atestraat 11 is
een langgevelboerderij met karschop uit
omstreeks 1875. De kortgevelboerderij
De Gelderse Hoeve (Akkerweg 4)
dateert van omstreeks 1910. Neterselseweg 15 is een langgevelboerderij uit
1925 enBredasebaan 20 een koprompboerderij uit 1937 naar ontwerp
van J.W. Dielis.
Netersel. In dit akkerdorp ten noorden van Bladel staat de R. K. kerk van
H.H. Antonius en Brigida (De
Hoeve 4), een basilicale kerk uit 1951.
De kerkinventaris is afkomstig uit de in
1932 gesloopte laat-gotische St.-Brigidakapel, de oorspronkelijke slotkapel bij
het kasteel van Netersel. Tot die inventaris behoren een 15de-eeuws houten
kruisbeeld, een hardstenen doopvont
(15de eeuw), beelden van Petrus en
Paulus (late 18de eeuw) en geschilderde
kruiswegstaties (vermoedelijk late 18de
eeuw). In de toren hangen twee klokken
van Jaspar Moer uit 1529 en 1530. De
Oude Pastorie (De Hoeve 32) is een
eenlaags (Kempisch) dorpshuis uit het
eerste kwart van de 19de eeuw.

BOEKEL
Dorp ontstaan in de middeleeuwen.
Het werd pas in 1677 een zelfstandige
parochie. Tot 1794 behoorde Boekel tot
de (katholieke) heerlijkheid Ravenstein.
Het in 1742 hierheen overgebrachte
klooster Padua profiteerde van deze
godsdienstvrijheid.
DeR.K. St.-Agathakerk (Kerkstraat) is een driebeukige kerk uit 1925.

De terzijde staande toren heeft een paraboolvormige spits. De kerk is gebouwd
in expressionistische trant naar plannen
van J. Franssen en verving de aan de
overzijde staande (gesloopte) kerk uit
1831. Inwendig heeft de kerk betonnen
paraboolspanten. De kerkbanken en de
sokkels van de 19de-eeuwse beelden vertonen art deco-details. Altaar en preekstoel stammen uit 1694. De kruiswegstaties zijn in 1851 door N. Wintelrode
geschilderd.
Het raadhuis (Kerkstraat 30) met
dakruiter werd in 1931 in expressionistische stijl gebouwd naar ontwerp van
J. Heykants.
De w i n d m o l e n aan de Wilhelminastraat (ong.) is een gesloten-standerdmolen. De constructie, die in 1785 van
elders hierheen is verplaatst, zou uit 1703
dateren.
Boerderijen. Het dorp heeft een
aantal interessante gedateerde, 18deeeuwse langgevelboerderijen: Elz e n 1
(1716),Huifke 2 (1753),Neerbroek
5 (1760), Peelstraat 3 (1774) en
Zandhoek 10 (1789).
Huize Padua. Dit gehucht ten

zuidoosten van Boekel bestaat voornamelijk uit het Psy ch ia trisch ziekenhuis Huize Padua (Kluisstraat 2).
Van dit gebouwencomplex werd de kern,
de `Kluis', in 1742 gebouwd door Daniel
de Brouwer, stichter van de Congregatie
der Broeders Penitent van de Heilige
varier Franciscus. Vanaf 1832 verpleegden deze broeders hier geesteszieken en
er verrezen nieuwe gebouwen waaronder
de R.K. O.L. Vrouwekapel uit 1871-'78.
Deze verving een kapel uit 1763-'78.
Verder bouwde men een neogotische
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kapel naar plannen van J. Heykants
(1897), een administratiekantoor en
broederhuis in expressionistische stijl
(1923-'24) en het Eikenheuvelpaviloen
(1930), meer in de stijl van de Nieuwe
Zakelijkheid. De nieuwste uitbreidingen,
uit 1980-'89, zijn naar plannen van Aldo
en Hanny van Eyck. Buiten het ziekenhuis werd omstreeks 1890 villa D e
Hanekamp (Daniel de Brouwerstraat
28) gebouwd in neorenaissance-stijl.
Venhorst. Dit Peelontginningsdorp
ten oosten van Boekel ontstond in de
jaren twintig van de 20ste eeuw en werd
tot 1936 St.-Jozefpeel genoemd. De
R.K. St.-josephkerk (St.-Josephplein 18), een in traditionele vormen
gebouwde kruiskerk met grote vieringstoren, verrees in 1934-'35, naar ontwerp
van J. Elmers; de uitbreiding uit 1954 is
van J. Strik. De St.-Corneliusschool
(St.-Josephplein 7) uit 1932 is ontworpen
door J. Heykants.

BOKHOVEN
(gemeente 's-Hertogenbosch)
Dorp ontstaan voor de 9de eeuw op een
oeverwal langs de Maas. Vlak bij elkaar
verrezen het kasteel van de heren van
Bokhoven en de parochiekerk. De
parochie Bokhoven werd in 1369
afgesplitst van die van Hedikhuizen. De
heerlijkheid behoorde tot het prins-bisdom Luik en men bleef hier ononder-

Huize Padua bij Boekel, Psychiatrisch
ziekenhuis Huize Padua, de `Kluis'
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Bokhoven, R.K kerk St.-Antonius Abt,
praalgrafEngelbert van Immerseel en
Helene de Montmorency

broken de katholieke godsdienst uitoefenen. De kerk van Bokhoven, bediend
door norbertijnen, was tot 1794 een toevluchtsoord voor rooms-katholieken uit
het omringende gebied, dat onder het
gezag van de Republiek viel. In de
Tweede Wereldoorlog liep het dorp
zware schade op. Door de aanleg van
de nieuwe Maasdijk (1956) is de visuele
relatie tussen dorp en rivier grotendeels
verloren gegaan.
De R.K. kerk St.-Antonius
Abt (Gravin Helenastraat 1) is een eenbeukige laat-gotische kruiskerk met driezijdig gesloten koor en dakruiter; de
westtoren telt twee geledingen en heeft
een ingesnoerde spits. Na vernielingen
door Gelderse troepen in 1498 werd
omstreeks 1500 een nieuw schip opgetrokken bij de bewaard gebleven, mogelijk 15de-eeuwse, toren. De overwelfde
doopkapel aan de noordzijde van de
toren werd tegelijk met of kort na het
schip gebouwd. De traptoren aan de
zuidzijde van de toren is na de bouw van
het schip toegevoegd. In 1610 werd het
koor vergroot en het transept toegevoegd. In 1771 kreeg de toren een
nieuwe westingang. Na vernielingen in
1944 restaureerde men de kerk in 1947'50. De spitsboogvensters van het schip
kregen nieuwe traceringen en gebrand-
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schilderd glas van de hand van R. van der
Pol; de koorvensters werden in oude
(dichtgemetselde) vorm hersteld. Aan het
zuidtransept kwam een kleine uitbouw
voor de biechtstoel en aan de noordzijde
werd een sacristie aangebouwd.
De toren heeft inwendig een kruisribgewelf op gebeeldhouwde kraagstenen en
verder een houten portaal met barokke
beelden uit omstreeks 1730. Het kerkinterieur is voorzien van tongewelven van
stucwerk uit 1771, met rococo-ornamenten door Johannes Goyssens. In het
noordtransept staat het bijzonder fraaie,
marmeren praalgraf van graaf Engelbert
van Immerseel, heer van Bokhoven
(t 1652) en zijn vrouw Helene de Montmorency (t 1648), in 1649-'50 gemaakt
door Artus Quellinus. Het monument
was oorspronkelijk bedoeld voor de Predikherenkerk te Antwerpen, maar werd
in 1651 in Bokhoven geplaatst. Uitgebeeld zijn de liggende figuren van de
graaf en gravin, gekroond en in staatsiegewaad. Aan de voorzijde heeft de tombe
een tekstplaat geflankeerd door een griffioen en een leeuw en door de familiewapens. Het barokke hoofdaltaar uit
omstreeks 1700 is afkomstig uit de St.Michaelskerk in Dennenburg. Van de
rijke inventaris noemen we verder alleen
nog: een laat-gotisch kruisbeeld (15de
eeuw), een beeld van St. Anthonius Abt
(laat-15de-eeuws), een beeld van St.
Cornelius (omstreeks 1730) en een rijk
gesneden preekstoel met voorstellingen

uit het leven van de H. Norbertus (midden 19de eeuw, met enkele oudere beelden). Het orgel, in 1790 gebouwd door
Johannes Mitterreither, werd hier in
1982 geplaatst.
Vankasteel Bokhoven (Gravin
Helenastraat 2) resteert het kasteelterrein omgeven door een (droge) slotgracht. Aan de straatzijde zijn twee ronde
torens en een deel van de ommuring tot
halve hoogte bewaard gebleven, alsmede
de toegangsbrug met toegangspoort, nu
in de vorm van een toegangshek. Het
kasteel verrees omstreeks 1500, nadat
een onder kasteel in 1498 door de Geldersen was verwoest. Franse troepen verwoestten het hoofdgebouw en de voorburcht respectievelijk in 1672 en 1794.
De restanten zijn in 1972 hersteld en
aangevuld.
Woonhuizen. HethuisDriekoningenplein 5 is een in 1948 herbouwde kopie van het oorspronkelijke
rechthuis uit 1631. Het huis Driekoningenplein 6 stamt uit omstreeks
1880 en heeft aan de ene zijde een trapgevel en aan de andere kant een driezijdige sluiting met neogotische vensters.
Halverwege de zijgevel bevindt zich een
achtkante traptoren met spits.
Het voorm. Ve e r h u i s (Bokhovense
Maasdijk 12) is een uitspanning nabij
de oude veerplaats, omstreeks 1870
gebouwd met eclectische details.

BOSSCHENHOOFD
(gemeente Halderberge)

Dorp ontstaan in de 19de eeuw als een
lintbebouwing langs de Pastoor Van
Breughelstraat.
De R . K . kerk (Pastoor Van Breughelstraat 51), een in 1928 naar ontwerp
van W. te Riele gebouwde kruiskerk,
werd na zware oorlogsschade herbouwd
in 1946, onder leiding van J. Hurks. De
pastorie (Pastoor Van Breughelstraat 49)
uit 1886 is een ontwerp van J.J. van Langelaar.
Het voorm. station (Pastoor Van
Breughelstraat 138/Margrietstraat 1) aan
de spoorlijn Breda-Roosendaal begon in
1855 als de halte `Seppe'. Deze halte met
dienstwoning breidde men in 1884 uit
met een kantoor en een wachtkamer en
werd verheven tot station. Omstreeks
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1915 werd het gebouw nogmaals vergroot. In 1938 is het station opgeheven.
De Heimolen (Molenbaan 11), ten
zuidwesten van het dorp, is een ronde
stenen bovenkruier op een belt uit 1866
met een oudere achtkante kern. De
molen werd gerestaureerd in 1952-'53.

BOXMEER
Dorp ontstaan langs de oude verbindingsweg Maastricht-Nijmegen, waar
Jan Bock de Meere aan het eind van de
13 de eeuw een kasteel liet bouwen. Vanouds had het dorp een marktfunctie.
Naar aanleiding van het `Heilig Bloedwonder' in 1400 werd het ook een druk
bezochte bedevaartplaats. Na 1648 bleef
het dorp een vrije heerlijkheid binnen
het generaliteitsgebied. In de belangrijke
katholieke enclave werden verschillende
kloosters opgericht. Vanaf 1882 kon
Boxmeer profiteren van de aanleg van
de spoorlijn Nijmegen-Venlo. Na de
Tweede Wereldoorlog verrezen met
name aan de noordzijde nieuwbouwwijken. Van de oude dorpsstructuur is
– vooral aan die zijde – weinig bewaard
gebleven. Het marktplein, dat ontstond
als een plaatselijke verbreding van de
Steenstraat, is nu nog herkenbaar ten
noordoosten van de kruising SteenstraatBurgemeester Verkuylstraat.
De R . K . St.-Petruskerk (Steenstraat 41) is een oorspronkelijk laat-gotische kruiskerk die in 1885 naar plannen
van A. Tepe werd vergroot met een forse
westtoren. Na zware beschadigingen in
1944 werden in 1946 belangrijke restanten gesloopt. In 1950-'52 volgde herbouw op de oude grondvorm en met een
gereconstrueerde westtoren naar plannen van H.W. Valk. In de crypte zijn funderingsresten van de laat-gotische kerk
zichtbaar, evenals restanten van nog
oudere voorgangsters. Het belangrijkste
inventarisstuk is het, nu tegen de westwand geplaatste, rijk in manieristische
vormen gesneden, eikenhouten oksaal
uit 1634, gemaakt door Jan Werkens uit
Venray. Zes corintische zuilen op postamenten dragen een bogenrij; tussen de
Bogen zitten wapenvelden met de
wapens van graaf Albert van den Bergh
en zijn eerste vrouw Maria van den
Bergh. De 17de-eeuwse vrouwelijke hei-

ligenbeelden in de bogenrij stellen van
links naar rechts voor: Agnes, Catharina,
Lucia, Barbara, Balbina en Maria Magdalena. Op het hoofdgestel staat een
balustrade met vier, later toegevoegde,
laat-gotische heiligenbeelden: Sebastiaan, Jacobus de Meerdere, Jacobus de
Mindere en Antonius Abt. Het midden
op het oksaal geplaatste orgel heeft een
door Conrad Ruprecht gesneden, zeer
laat-manieristische orgelkast uit 1677.
Leeuwen dragen het wapen van graaf
Oswald van den Bergh en zijn vrouw
Maria Leopoldina van Oost-Friesland
en Rittberg. In de noordelijke dwarsarm
staat het marmeren grafmonument dat
J.B. Xavery in 1741 vervaardigde voor
graaf Oswald (t 1712) en zijn vrouw
(t 1718). Het is een in de wand ingelaten
sarcofaag met op het deksel een treurende putto met schedel en daarachter
een obeliskvorm met wapen bekroond
door een gevleugelde zandloper.
Hetkarmelietenklooster
(Steenstraat 39) werd in 1652 gesticht en
bestaat uit vier vleugels rondom een
overwelfde kloostergang. Met de bouw
van de noordelijke en oostelijke vleugel
begon men in 1653. De vensters hebben
blokvormige bakstenen omlijstingen en
spitse boogvelden met in baksteen uitgehakte decoraties. De ernaast gelegen St.Petruskerk was tevens kloosterkerk en de
parochie werd door de paters bediend.
Klooster en kerk worden verbonden
door een overkluisde doorgang. Deze is

Boxmeer, Karmelietenklooster
voorzien van een geheel in baksteen uitgevoerde geblokte dorische poortomlijsting met gebroken fronton en daartussen
een ionische aedicula met Mariabeeld in
nis. Het hoofdgestel is versierd met het
alliantiewapen van de stichter, graaf
Albert van den Bergh en zijn tweede
vrouw Madeleine de Cusance. In de
doorgang bevindt zich opzij de toegang
tot het klooster, met een in bekapte baksteen uitgevoerde dorische poortomlijsting met gebroken segmentvormig fronton, waartussen in tegels het jaartal 1653
is aangebracht.
De westelijke en de zuidelijke vleugel van
het klooster werden in 1707 voltooid.
Aan de zuidoostzijde werd het complex
afgesloten door de Latijnse school,
waarvan de straatgevel is voorzien van
gepleisterde vensteromlijstingen, jaartalankers (1707) en een in- en uitgezwenkte
topgevel met een portretbuste in de top.
Inwendig bevinden zich in de kloostergang achttien gebrandschilderde glazen
uit de tweede helft van de 17de eeuw met
voorstellingen die betrekking hebben op
de berg Carmel en de karmelietenorde.
Zij worden omlijst door rolwerk en
architecturale decoraties en bekroond
door de wapens van de stichters en hun
familie. Het ontwerp van de glazen
wordt wel toegeschreven aan Abraham
van Diepenbeeke. In 1944 feed het
klooster zware schade, waarna klooster
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en gebrandschilderde glazen gerestaureerd werden.
Het voorm. karmeli e tes s e nkloo s t er (Dr. Peelenstraat 6) ontstond nadat pastoor Antonius Peelen in
1666 zijn 17de-eeuwse herenhuis Elzendael als klooster schonk. In 1682 werd
begonnen met de bouw van de zuidvleugel aan de straatzijde en de kapel. De
oostvleugel ontstond in 1712 en in 1720'22 verrezen de noord- en zuidvleugel.
De kapel, die al in 1709 werd uitgebreid,
heeft een recht gesloten koor en een
gestukadoord houten tongewelf en houten bovengalerij met koorbanken uit
1729. Het houten zuilenaltaar dateert uit
1786. De kapel en kloostervleugels hebben karakteristieke gepleisterde vensteromlijstingen en aan de straatzijde afzonderlijke ingangen met bakstenen pilasters
bekroond door frontons. In 1842 verving
men het huis Elzendael door een pensionaatsgebouw dat in 1898 weer plaats
moest maken voor een nieuwe kloostervleugel. Sinds 1975 is het complex in
gebruik als conferentieoord.
DeR.K. kapel van Johannes
Nepomuk (Veerstraat 51) is een eenvoudig zaalgebouw met driezijdige sluiting en dakruiter. De kapel heeft een
halsgevel met hardstenen hoekblokken
en een gevelsteen met het bouwjaar
`1737'. In het interieur bevindt zich een
barok houten altaarretabel.
De R.K. St.-Rochuskapel
(Beugenseweg 2) is een zeskante kapel
met ingezwenkt leien dak, oorspronkelijk
gebouwd in 1742, maar in 1887 ingrijpend gerestaureerd.
De Herv. kerk (Veerstraat 24) is een
eenvoudig zaalgebouw uit 1822 met
driezijdige sluiting en dakruiter. De pastorie (Veerstraat 26) stamt uit dezelfde tijd.
Het voorm. R . K. klooster De

Boxmeer, Kantongerecht annex Huis van
Bewaring

Wijer (De Raetsingel 1) heeft als
oudste kern een omgracht, vroeg-17deeeuws herenhuis met aan de westzijde
een ingezwenkte topgevel. In het interieur bevindt zich nog een moer- en kinderbintenplafond. In 1719 werd het pand
aan de achterzijde verdubbeld, waardoor
er een tweede ingezwenkte topgevel ontstond. Tevens kreeg het pand een nieuwe
ingangspartij. In 1864 werd het huis tot
klooster ingericht. In 1902 kwam aan de
oostzijde een schoolgebouw tot stand en
omstreeks 1930 voegde men aan de zuidzijde een neoromaanse kruiskapel toe.
Achter het complex ligt een parkachtige
aanleg met veel hoog oprijzende oude
bomen.
HetKantongerecht annex
Huis van Bewaring (Steenstraat
59) verrees in 1863 naar plannen van J.E
Buijssen. Het neoclassicistische, blokvormige hoofdgebouw heeft een bel-etage
en aan de achterzijde een haakse aanbouw met cellenblok en cipierswoning.
Het voorm. kasteel van Boxm e e r (Veerstraat 49), gelegen ten
noordoosten van de dorpskern, staat op
de plaats van het in de 13 de eeuw gestichte
kasteel van de heren van Boxmeer. Aan
de voorzijde bleef een gedeelte van de
oude omgrachting bewaard in de vorm
van een voormalige Maasarm. Bij belegeringen in 1577 en 1583 liep het kasteel
schade op. Herstellingen werden uitge-

voerd na 1621 en in 1686. Johanna
Josephina vorstin Von Hohenzollern liet
het kasteel in 1782 in barokstijl uitbreiden met een hoekpaviloen met mansardedak en een ingangspartij met hordes.
Het rechts daarnaast gelegen deel is in de
kern nog l7de-eeuws. Het wit gepleisterde gebouw heeft elegante natuurstenen decoraties. Boven de ingang bevindt
zich een portretbuste in relief van de
opdrachtgeefster. In 1806 kwam het in
bezit van jhr. L.EJJ. van Sasse van Ysselt
die enige verbouwingen doorvoerde. In
1897 werd in de gebouwen een ziekenhuis gevestigd, geleid door de Zusters
van Liefde van St.-Carolus Borromeus,
die in 1923 een nieuwe vleugel lieten
bouwen. In 1944 werd het gebouw zwaar
beschadigd, waarna herbouw volgde.
In het hoofdgebouw zelf bevindt zich op
de verdieping een fraai, met vruchten en
bloemen versierd, stucplafond uit 1686.
Op het door J.C. Hansche uitgevoerde
plafond zijn de wapens to zien van
Oswald van den Bergh en zijn vrouw
Maria Leopoldina van Oost-Friesland en
Rittberg, die in dat jaar trouwden. Enige
kamers in het hoekpaviljoen hebben
Lodewijk XVI-stucwerk. Het ingangsgedeelte bevat een statig trappenhuis in
dezelfde stijl, voorzien van portretbustes
en wapenschilden van de geslachten Bock,
Van den Berg en Von Hohenzollern.
Woonhuizen. Langs de Steenstraat,
Van Sasse van Ysseltstraat, Het Zand en
Veerstraat resteert een aantal oudere huizen. Het onderkelderde eenlaagshuis D e
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Spieker (Sasse van Ysseltstraat 3 3) kan

een 17de-eeuwse kern hebben, evenals
Van Sasse van Ysseltstraat 11 13. Het verdiepingshuis Steenstraat
88 dateert uit 1669, maar heeft vensters
uit circa 1840. Steenstraat 56 heeft
een Bevel met ingezwenkte top en fronton uit omstreeks 1890, maar de kern van
het huis is mogelijk 17de-eeuws. Nabij
het kasteel en de oude veerplaats over de
Maas staat een dwarshuis Veerstraat
34 uit 1632; het naastgelegen pand
Veerstraat 36a, met hekpalen en
kettingen, kan in opzet 18de-eeuws zijn.
Naast de ingang tot het kasteelterrein
staat het pand Veerstraat 45-47 met
aan voor- en achterzijde een in- en uitgezwenkte geveltop uit de eerste helft van
de 18de eeuw. OokSteenstraat 26
en 3 2 hebben een voorgevel met in- en
uitgezwenkte top, maar hun buitenbepleistering is 19de-eeuws. Het deftige
herenhuis Zandhuis Zand 17) heeft
een middentravee versierd met festoenen, een portretbuste in relief en wordt
bekroond door een dakkapel met fronton
en voluten in eenzelfde Lodewijk XVIstijl als het uit 1782 daterende gedeelte
van het kasteel.
Uit omstreeks 1840 stamt het pand
Steenstraat 1. De stadsboerderij
Steenstraat 8, met blokbepleistering
en poort naar achtererf, werd omstreeks
1890 gebouwd of verbouwd. Het in
dezelfde tijd gebouwde herenhuis
Steenstraat 3 heeft waarschijnlijk
als doktershuis dienst gedaan.
Stationsweg 20 is een woonhuis met
bedrijfsgebouw uit omstreeks 1890, met
neogotische details. Het is een van de
eerste panden die dicht bij het station
werden gebouwd. Het neoclassicistische
herenhuis 't Zand 8, waarvoor een
kruisbeeld geplaatst is, stamt uit ongeveer 1895. De voorm. burgemeesterwoning Spoorstraat 7 uit 1907 is
gebouwd in chaletstijl. Een jugendstildetaillering hebben onder meer Grotestraat 24 en 32. Expressionistische
details zijn te vinden bij het vrijstaande
woonhuis M i a Domo (Grotestraat 1)
uit omstreeks 1925. Meer traditioneel
van vormgeving is het pand Sambeekseweg 2. Bij de wederopbouwwoningen langs het Zandpaadje is teruggegrepen op traditionele vormen met inen uitgezwenkte gevels.

Boxmeer, Station
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Hotel De Boomgaard (Steen-

straat 37) werd in 1902 gebouwd als
hotel annex stalhouderij voor RH. Esser.
Het ontwerp in neorenaissance-stijl is
waarschijnlijk van J. Kayser; het gevelopschrift in marmoriet werd vervaardigd
door de Amsterdamse firma A.N. Bouvy.
De dorpspomp (hoek Steenstraat/
Sasse van Ysseltstraat) is omstreeks 1870
gegoten door ijzergieterij 'De Prins van
Oranje' te Den Haag.
Het station (Stationsweg 3) werd
voor de Staatsspoorwegen ontworpen
door van M.A. van Wadenoyen en is
later wit geschilderd. Het is tijdens de
bouw in 1882 wat vereenvoudigd uitgevoerd in neorenaissance-stijl. Het pand
bestaat uit een hoofdblok met verdieping
en aan weerszijden lagere vleugels van
verschillende lengte. Het is iets kleiner
dan het vergelijkbare station van Cuijk.
Aan de perronzijde heeft het gietijzeren
goten en dito consoles voor de inmiddels
verdwenen perronkap.
De R.K. begraafplaats (Begijnenstraat ong.) werd omstreeks 1870
aangelegd en bevat onder meer het neoclassicistische monument van de familie
Hengst uit omstreeks 1890 door E. Salu
uit Brussel en het kindergraf van D.
Esser (t 1899) met het beeld van een
rustende engel gemaakt door atelier
H. Tourneij. Bijzonder zijn verder de

Dorp ontstaan in de middeleeuwen op
een oeverwal bij de plaats waar de weg
's-Hertogenbosch-Eindhoven de Dommel
kruist. Evenwijdig aan de hoofdstraat, nu
Rechterstraat, ontstond het marktplein.
Ten noorden van de markt verrees op
een omgrachte kerkheuvel een parochiekerk, die vanwege het H. Bloedwonder
na 1380 veel bedevaartgangers trok. De
in 1866 aangelegde spoorlijn gaf Boxtel
een economische impuls. Tussen station
en dorp ontstond een nieuwe wijk, terwijl de langs de Dommel aanwezige sigaren- en textielindustrie zich verder ontwikkelde. Nu resteert daar nog maar
weinig van. Vooral na de Tweede
Wereldoorlog ontwikkelde de industrie
zich verder ten westen van de spoorlijn,
terwijl aan de oost- en noordzijde grote
buitenwijken ontstonden.
De R.K. kerk St.-Petrus' Stoel te
Antiochie (Oude Kerkstraat 20) is een
driebeukige laat-gotische kruisbasiliek
met westtoren, driezijdig gesloten koor
en kooromgang. De oudste vermelding
van een kerk ter plaatse dateert uit 1280.
Nadat omstreeks 1380 op kasteel Stapelen het Heilig Bloedwonder had plaatsgevonden en de altaardoeken met bloedvlekken jaarlijks getoond mochten
worden, werd de kerk een belangrijke
bedevaartplaats. De hieruit voortvloeiende inkomsten maakten de vervanging

ruim twintig vroeg-20ste-eeuwse neo-

van de romaanse kerk door een gotische

gotische, gietijzeren grafkruisen.

kerk mogelijk. Van het mogelijk laat-
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Boxtel, R.K kerk St.-Petrus' Stoel
te Antiochie

14de-eeuwse koor is een deel in de
triomfboog bewaard gebleven. In de loop
van de 15de eeuw werd begonnen met de
onderbouw van de westtoren. Aan het eind
van die eeuw werd de Brie geledingen
hoge toren verder afgebouwd. Het schip
dateert oorspronkelijk uit het midden van
de 15de eeuw. Nadat de kerk in 1493 een
kapittel kreeg, had men een groter koor en
dwarsschip nodig. Omstreeks 1500 werd
met het transept begonnen, gevolgd door
koor en kooromgang. Het koor en transept
werden na het midden van de 16de eeuw
voltooid. De in de speklagen gebruikte
tufsteen is waarschijnlijk afkomstig van
het oude romaanse koor. Aan de noordzijde van het koor verrees gelijktijdig een
kapel met sacristie. Een tweede sacristie
en de driezijdig gesloten Heilig Bloedkapel ten oosten hiervan werden, zo
Boxtel, R.K kerk St.-Petrus' Stoel
te Antiochie, plattegrond
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blijkt uit het jaartal op een gevelsluitsteen, voltooid in 1561. De torenspits
werd vernieuwd in 1616, volgens een
opschrift op de koningstijl door meester
Hans Cornelis Schutkens van Liemd.
Na 1648 gebruikten de protestanten
nog slechts een deel van de kerk; de rest
raakte in verval. In 1684 stortten dak en
gewelf van het middenschip in en bleef
uiteindelijk slechts een rdine over.
Het door meester-steenhouwer Mathijs
Donicx in 1607-'08 vervaardigde monumentale oksaal ging verloren. Na
de teruggave aan de rooms-katholieken
begon men in 1823-'27 onder leiding van
G. Heessels met de herbouw. In 1867
volgde herstel van de vensterharnassen.
In 1917-'20 volgde een restauratie van
het exterieur onder leiding van J.Thj.
Cuypers. Tussen de toren en de noordelijke zijbeuk bouwde men in 1932 nog
een doopkapel.
Inwendig heeft de kerk nog originele
kruisribgewelven in transept, kooromgang, sacristieen en in de H. Bloedkapel.
De overige gewelven zijn in 1823-'27

met stucwerk vernieuwd. Ook voorzag
men toen de pijlers van een bekleding en
van stucwerk. De preekstoel uit 1835 is
gemaakt door J.B. van Hool en P. Dieltjes. Het orgel van F.C. Smits stamt uit
1842 en heeft een neoclassicistische
orgelkast. De koorhekken en biechtstoelen werden in 1890 naar ontwerp van
L.C. Hezenmans uitgevoerd door atelier
De Kort. De gebrandschilderde glazen
van de H. Bloedkapel beelden het Heilig
Bloedwonder uit; ze zijn in 1927 vervaardigd door E Nicolas te Roermond.
Op de kerkheuvel rondom de kerk ligt
een fraaie gesloten begraafplaats met
diverse interessante graven, waaronder
dat van baron van Lamsweerde, burgemeester van Boxtel, uit 1891. Ten noordoosten hiervan bevinden zich de resten
van een processiepark met staties uit
omstreeks 1910-'20 van de hand van
M. van Bokhoven. De oude omgrachting
van de kerkheuvel werd in 1930
gedempt. De pastorie (Duinendal 2)
stamt uit 1837.
De Herv. kerk (Clarissenstraat 18)
is een langwerpige neoclassicistische
zaalkerk met driezijdig gesloten kopse
gevels en spitsboogvensters tussen
geblokte pilasters. De frontaal voor de
toren van de St.-Petruskerk gelegen kerk
werd in 1812 gebouwd naar ontwerp van
de Boxtelse landmeter Hendrik Verhees.
In het interieur staat een 17de-eeuwse
preekstoel met een koperen lessenaar uit
1734 door Claude Demeny. Het kerkhof
heeft interessante graven, waaronder die
van de familie Van Hoogerwou.
De R . K . H. Hartkerk (Baroniestraat 26) is een driebeukige neogotische
kruiskerk, gebouwd in 1899-1901 naar
plannen van C. Franssen. De westgevel
wordt geflankeerd door twee kleine
westtorens. De kerk bezit een rijke
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neogotische inventaris van kort na de
bouw. Het hoogaltaar is gemaakt door
H. van der Geld (1902); J. Custers vervaardigde de zijaltaren (1903 en 1909),
de preekstoel (1907), de biechtstoelen
(1901 en 1916) en het triomfkruis (1906).
F. Nicolas maakte de gebrandschilderde
ramen (1902-'08).
Het voorm. St.-Ursulaklooster
(Baroniestraat 20-22) is een symmetrisch
gebouw met aan beide zijden een traptoren. Het klooster verrees in 1911 naar
plannen van J. van Groenendael in een
combinatie van jugendstil en traditionele
vormen. De kapel heeft een neoromaanse
vormgeving.
Hetgasthuis Magdalena van
der Stappen (Markt 32-35) werd,
getuige de gevelsteen, in 1646 gesticht
en bestaat uit een aantal kameren en een
poortje. De familie Van Meeuwen liet
het gasthuis in 1865 en 1889 vergroten.
Kasteel Stapelen (Prins Hendrikstraat 47) is een nagenoeg vierkant,
omgracht kasteel, gebouwd op een eiland
in de toen nog sterk meanderende Dom-

0
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mel. Het wordt voor het eerst in 1293
vermeld. Tot de oudste delen behoren de
ridderzaal aan de zuidzijde – het 'Princekwartier' – met haaks daarop aan de
westzijde de kapel, waar omstreeks 1380
het Heilig Bloedwonder plaatsvond. De
ridderzaal heeft nog een 14de-eeuwse
kap met tongewelf. De oorspronkelijke
vakwerkwanden werden in de 16de eeuw
vervangen door stenen muren. Aan het
eind van de 15de eeuw liet Hendrik van
Ranst het kasteel uitbreiden, onder meer
met de naast het poortgebouw aan de
oostzijde gelegen toren. De torens aan
de westzijde en de vierkante toren aan de
noordzijde, zijn 16de-eeuws, evenals de
hoofdvorm van de aansluitende noordvleugel - het `nieuwe gedeelte'. Van 1534
tot 1783 was Stapelen in het bezit van
het geslacht Van Horn, dat diverse verbouwingen doorvoerde. In de kapel staat
nog een laat-16de-eeuws houten retabel
met schildering van de graflegging van
Christus en hun wapen. Het poortgebouw zal uit het eind van de 16de of het
begin van de 17de eeuw stammen.
In 1857 kwam het kasteel in het bezit van
J.H. Malie, die het in 1857-'58 onder leiding van A. Goyaerts uit Tilburg ingrijpend liet verbouwen. In de trant van de
Willem II-gotiek werd het kasteelachtige
uiterlijk versterkt door toevoeging van
kantelen, pinakels, boogfriezen en rondboogvensters. Verder werden de torens
verhoogd, het poortgebouw bepleisterd,
de voorgevel van de kapel vernieuwd en
de driezijdig gesloten uitbouwen aan de
zuidzijde toegevoegd. Het 'oude koetshuis' op de noordwesthoek is eveneens
grotendeels 19de-eeuws. De ridderzaal
kreeg een neogotisch interieur met
nieuw plafond. In 1915 werd het kasteel
eigendom van de paters Assumptionisten.
Het voorm. internaat Stapelen
(Prins Hendrikstraat 49) werd in 1927
gebouwd naar plannen van J. Tonino in
expressionistische vormen en met neoromaanse elementen.
De R.K. landbouwschool (Pastoor Erasstraat 14) uit 1914 is een groot
pand in sobere jugendstil-vormen.
Het raadhuis (Markt 1) werd in 1936
in traditionele vormen opgetrokken naar
ontwerp van C. Roffelsen.
Woonhuizen. Kruisstraat 5 is
een woon- en winkelpand uit 1833 met

een mogelijk oudere kern. Aan de Markt
staan wellicht ook nog enkele panden
met een oude kern. Het vroeg-19deeeuwse, neoclassicistische herenhuis
Clarissenstraat 37, met stoeppalen
en jaloeziekasten, heeft tegen het koetshuis twee opmerkelijke aangebouwde
hondenhokken uit 1880. Vanaf het midden van de 19de eeuw verrezen een aantal grote herenhuizen, waaronder Clarissenstraat 22 uit omstreeks 1840
en Bosscheweg 1 -3 uit 1870. Voorbeelden uit van eclectische panden met
stoeppalen uit die tijd zijn Stations-

straat 45 enStationsstraat 69.
Neogotische vormen heeft Clarissenstraat 8, gebouwd in 1896 naar plannen van W.Th. van Aalst. Boxtel heeft
goede voorbeelden van jugendstil, zoals
de villa Clarissenstraat 20 uit 1903,
met dienstwoning en koetshuis (Koppel
la), het winkelpand Kruisstraat 7
(omstreeks 1905), Stationsstraat 28
(omstreeks 1908) en villa Pfaff (Rechterstraat 55) uit 1911.
Industriegebouwen. De voorm.
brouwerij 'Het Anker' (Duinendal 4)
is een onderkelderd pand met puntgevel
uit de 17de eeuw. De voorm. damastweverij Zandvliet 1-3 stamt uit 1850.
Het station (Stationsplein 10) is een
eilandstation met een stationsgebouw
vierde klasse, gebouwd in 1863 naar
plannen van K.H. van Brederode. In
1872 werd het gedeeltelijk vernieuwd en
verlengd tot een station tweede klasse,
waarna in 1890 nog een uitbreiding aan
de linkerzijde volgde. De luifel uit 1872
rust op gietijzeren kolommen met consoles, die met klaverbladmotieven en fabeldieren min versierd.
Lennisheuvel. Dit gehucht ten
zuiden van Boxtel ontstond in de middeleeuwen. De R. K. St.-Theresiakerk
(Lennisheuvel 50) is een eenbeukige kerk
met terzijde staande toren in sober
expressionistische vormen, gebouwd in
1925 naar plannen van J. van Groenendael. De grote kortgevelboerderij
Lennisheuvel 93 heeft een 17de-eeuws
woonhuisgedeelte; de langsdeelschuur,
de karschop en het bakhuis dateren uit
de 18de- en 19de eeuw.

BREDA
Stad ontstaan op de rand van de Brabantse zandgronden, nabij de plaats waar
de rivieren de Mark en de Aa (of Weerijs)
samenkomen. Tot in de 16de eeuw stonden deze nog onder invloed van eb en
vloed. De beide stromen en de vele
kreekarmen bepaalden tot in de 19de en
20ste eeuw de topografie van de stad. In
het begin van de llde eeuw woonden er
al mensen in dit vrij laaggelegen gebied.
Onder bescherming van het in 1190 voor
het eerst genoemde kasteel van de heren
van Breda, groeide de kleine nederzetting uit tot een handelsnederzetting aan
de Mark, die tot hier bevaarbaar was. In
1252 kreeg Breda stedelijke rechten. De
komst van het geslacht Van Polanen in
1350 zal de ontwikkeling van de stad
hebben bevorderd. De nieuwe heer verleende de stad voorrechten als tegenprestatie voor het versterken van de stad, hetgeen overigens pas aan het eind van de
14de eeuw of het begin van de 15de eeuw
was voltooid. De stadsmuren omvatten
tot 1535 het oude hart van de stad,
omsloten door de huidige (gedempte)
Haven, Markendaalseweg, Karnemelkstraat, Houtmarkt, Oude Vest, Vlaszak,
J.F. Kennedylaan en het kasteelterrein.
Deze oude, eivormige kern is nog goed
herkenbaar in het huidige stratenpatroon.
VOOr de reformatie had de stad twee
parochiekerken: de in 1239 voor het
eerst vermelde Grote Kerk en de Markendaalse kerk (Prinsenkade). Mannenkloosters waren er niet, omdat de heren
van Breda, de Polanens en de Nassaus,
de vestiging daarvan hadden verboden.
De voornaamste religieuze vestigingen
waren het in 1267 gestichte Begijnhof –
door bescherming van de Nassaus ook na
de reformatie voor uitsterven behoed –
en het norbertinessenklooster St.-Catharinadal, dat vroeg in de 14de eeuw buiten
de stadsomwalling werd gebouwd.
Al in de 14de eeuw was er buiten de
poorten een vrij dichte, deels omgrachte
lintbebouwing ontstaan, langs de drie
toegangswegen - de Haagdijk in het westen, de Ginnekenstraat in het zuiden en
de Boschstraat in het oosten. Graaf
Hendrik III van Nassau bracht deze drie
voorsteden binnen een vestinggordel
naar Oud-Italiaans model. Deze kwam
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tot stand in 1531-'43, naar plannen van
Maarten Cornelisz. en Jan van Galen.
Behalve voor de nieuwe stadspoorten
werden ook rondom het kasteel bastions
aangelegd. Zo ontstond een stadscentrum met Brie uitlopers - Boscheind,
Ginnekeneind en Haagdijk. De tussenliggende, grotendeels agrarische gebieden kregen in de 18de eeuw een militaire
bestemming.
In de 15de eeuw nam de welvaart van
de stad toe door de lakenindustrie en de
stapel- en overslagfunctie van de haven,
maar ook door de aanwezigheid van de
Nassaus en hun hof. De stad werd aan
het eind van de middeleeuwen nog tweemaal door grote stadsbranden getroffen.
In 1490 ging het noordwestelijke deel
van de stad verloren. Dit stadsdeel heeft

z

Breda, Binnenstad
1 Kasteel van Breda (zie p. 103)
2 (Herv.) Grote of O.L. Vrouwekerk

(p. 105)
3 Waalse kerk (p. 109)
4 Begijnhof en begijnenkerk (p. 109)
5 R.K St.-loostkapel (p. 110)
6 klooster St.-Catherinadal (p. 110)
7 R.K Maria Hemelvaartkerk (p. 110)
8 R.K St.-Antoniuskerk (p. 111)
9 Kapucijnenklooster (p. 111)
10 Gast- of oudemannenhuis (p. 112)
11 Burgerweeshuis (p. 112)
12 St.-Ignatiusziekenhuis (p. 112)
13 Stadhuis (p. 112)
14 Stadsteerhuis (p. 113)
15 Vleeshal (p. 113)
16 Hoofdwacht (p. 114 )
17 Tuchthuis (p. 114)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Vismarkt (p. 114)
Chassikazerne (p. 114)
Lange Stallen (p. 114)
Seeligkazerne (p. 114)
Groot Arsenaal (p. 114)
Stafinrichting Boschpoort
(Koepelgevangenis) (p. 115)
Stadsschouwburg en societeit Concordia
(p.115)
Arrondisementsrechtbank en
kantongerecht (p. 115)
Trip van Zoudtlandtkazerne (p. 115)
H.B.S. (p. 116)
R.K O.L.V.-Lyceum (p. 116 )
warenhuis Vroom & Dreesmann

(p. 120)
30 brouwerij De Drie Hoefijzers (p. 120)
31 Watertoren Wilhelminasingel (p. 121)
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Breda, Stadsplattegrond met vestingwerken
in het midden van de 18de eeuw

teren en uitbreiden van de verdedigingswerken, maar de werkzaamheden waren
nog niet voltooid toen de Spanjaarden in
1581 de stad weer innamen. De Nassause
Domeinraad, gevolgd door de hoge
ambtenaren en de hofadel, vertrok en
keerde niet meer terug; ook niet toen
met behulp van het bekende turfschip in
1590 de vesting weer in Staatse handen
kwam. Breda profiteerde van de toenemende welvaart gedurende het Twaalfjarig Bestand (1609-'21), toen de handel
tussen het Zuiden en het Noorden zich
voor korte tijd herstelde. Deze kortstondige opleving herhaalde zich niet toen
de Spanjaarden, na een bezetting van
de stad in de jaren 1625-'37, weer waren
vertrokken. In het midden van de 17de
eeuw was Breda een relatief kleine stad
aan de periferie van de Republiek, slechts
van belang als vesting. Door de Barrieretraktaten van 1697, 1709 en 1715, die de

men spoedig en waarschijnlijk grotendeels in steen herbouwd. Het bleef dan
ook grotendeels gespaard bij een tweede,
veel omvangrijker brand in 1534, die volgens de bronnen tachtig procent van de
huizen verwoestte, evenals het Stadhuis
en mogelijk het Begijnhof. Vrij spoedig
begon men met de herbouw. De hofadel
en de hoge ambtenaren waren in het
midden van de 16de eeuw belangrijke
opdrachtgevers wat gebouwen en andere
kunstwerken aangaat. De in die periode
bereikte ruimtelijke structuur zou tot
1850 onveranderd blijven.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was
Breda een belangrijke vesting. In 1577
namen Staatse troepen de stad in. Leon
de Futere en Abraham Andriesz. gaven in
de jaren 1579-'81 leiding aan het verbe-

Republiek het recht gaven garnizoenen
to leggen in vestingen langs de Franse
noordgrens, nam de militaire betekenis
van Breda in de 18de eeuw verder af. In
1701 werden nog wel de vestingwerken
naar plannen van Menno van Coehoorn
verbeterd en uitgebreid.
Vanaf omstreeks 1830, maar vooral vanaf
1853, toen Breda bisschopszetel werd,
kreeg het stadsbeeld een sterk roomskatholiek karakter met talrijke neogotische kerkgebouwen, zoals de O.L.
Vrouw ten Hemelopneming (MariaHemelvaart) aan de Ginnekenstraat, de
St.-Barbarakathedraal aan de Prinsenkade, de St.-Theresiakerk aan de Tramsingel en de St.-Jozefkerk aan de Academiesingel. De stad kreeg tussen 1855 en
1872 spoorwegaansluitingen in de richtingen Antwerpen, Den Bosch en Dordrecht. Buiten de wallen verrees in 1864
een station. Bij de industrialisatie van
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Breda kregen de groenten- en vruchtenconserven-, de chocolade- en de metaalindustrie een belangrijke plaats.
Door de ontmanteling van de vesting
in de jaren 1870-'77, naar plannen van
F.W. van Gendt, kwamen nieuwe terreinen beschikbaar voor woningbouw en
industrie. Ter hoogte van de stadsgracht
en de bastions werd een nieuwe singel
aangelegd. Tussen het station en deze
nieuwe singel kwam een wijk van voornamelijk herenhuizen langs brede lanen
tot stand (Willemstraat, Mauritsstraat,
Sophiastraat). Ook aan de zuidkant van
de stall, langs het Van Coothplein, de
Nieuwe Ginnekenstraat en de Wilhelminastraat, verrees monumentale bebouwing. Omdat Breda garnizoensplaats
bleef, werden aan de singels grote terreinen voor kazernes gereserveerd.
Bebouwing buiten de grenzen van de
voormalige vesting vond vooral plaats
nadat vanaf 1927 grote delen van de

gemeenten Ginneken, Princenhage en
Teteringen waren geannexeerd. Hier
ontstonden grote nieuwe woonwijken.
In 1942 kwamen ook de dorpskernen
van Ginneken en Princenhage bij Breda.
Die kernen zijn tot op heden herkenbaar
bewaard gebleven. Na de Tweede
Wereldoorlog werden ze omsloten door
grote nieuwbouwwijken.
De uitbreiding van Breda had als gevolg
dat de oude stadskern steeds meer onder
druk kwam te staan. Rigoureuze ingrepen in de structuur van het centrum vonden plaats, zoals de aanleg van de 'cityring' voor het toenemende autoverkeer,
alsmede de demping van de haven in
1966. Verder zijn in de jaren zestig en
zeventig van de 20ste eeuw de 19deeeuwse kerken gesloopt. Na het verdwijnen van een belangrijk deel van de industrie uit het centrum werden de fabrieken
gesloopt en de vrijkomende terreinen
benut voor woningbouw en kantoren.
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Een zelfde ontwikkeling doet zich nu
ook voor bij een deel van de kazerneterreinen.
Hetkasteel van Breda (Kasteelplein 10) [1] is een omgracht gebouwencomplex dat ingrijpend werd gewijzigd
bij de verbouwing tot Koninklijke Militaire Academie in 1826-'28. Omstreeks
1190 wordt het `castellum' van Breda
voor het eerst genoemd. Op het kasteelterrein gaan de oudste archeologische
vondsten niet verder terug dan het door
Jan II van Polanen in 13 50-'62 gebouwde
kasteel. Ter hoogte van de zuidwesthoek
van het huidige kasteel stond tot 1826 de
zes bouwlagen hoge 'Toren van Jan van
Polanen'; deze toren vertoonde grote
gelijkenis met de toren van kasteel
Strijen te Oosterhout. Een aangrenzende

woonvleugel vormde in noordwestelijke
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richting de verbinding met een grote
vierkante toren; de fundamenten daarvan
heeft men in 1992 opgegraven en in het
plaveisel aangegeven. In het derde kwart
van de 15de eeuw lieten de Nassaus dit
kasteel uitbreiden.
Graaf Hendrik III van Nassau begon
spoedig na zijn aantreden als beer van
Breda in 1504 met het uitbreiden van de
versterkingen rond het middeleeuwse
kasteel. Omstreeks 1510 kwam aan de
zuidzijde van het kasteelterrein de zogeheten Rekenkamer tot stand. Dit rechthoekige gebouw met zadeldak en traptoren heeft op de begane grond een
(omstreeks 1826 dichtgemetselde) galerij
met een spitsboog-arcade. In 1534 voltooide men aan de zuidwestzijde van het
terrein in de buitenste ommuring twee
lage, zevenhoekige torens: de Granaaten de Duiventoren. De geschutsruimte
van deze torens wordt overdekt door een
stergewelf met in het midden een wijde,
ronde opening. De bovenruimte werd
voorzien van een kap. De tussengelegen
waterpoort, het `Spanjaardsgat', kwam
pas in 1610 tot stand, in opdracht van
prins Philips Willem.
Omstreeks 1535 kwam in aansluiting op
de Rekenkamer een nieuw verdedigingswerk tot stand, waarin een nieuwe voorpoort werd opgenomen. Aan de oostzijde
van dit voorwerk verrees een aan drie zij-
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den omgracht hoekbastion of Blokhuis,
waarin de prive-vertrekken van de kasteelheer lagen. Oorspronkelijk was dit
een vierkant bouwwerk met vier vleugels
rondom een kleine binnenplaats, op de
buitenhoeken voorzien van arkeltorentjes. De kappen en het muurwerk van de
bovenbouw zijn later echter sterk gewijzigd, waarbij ook de arkeltorentjes verdwenen. De onderbouw, bestaande uit
massief metselwerk waarin kazematten
zijn uitgespaard, is grotendeels nog origineel. Tussen de Rekenkamer en het
Blokhuis verrees order een brede courtine, met daarin de poort en een overwelfde hellingbaan en erbovenop een
open galerij in renaissance-stijl. Deze
galerij – die omstreeks 1826 is dichtgemaakt en gewijzigd – had oorspronkelijk
boven elke travee een dwars zadeldakje
met aan weerskanten een decoratief topgeveltje. De toegangspoort in het midden van de courtine wordt nu bekroond
door een fronton met het van elders
afkomstige wapen van Willem van
Oranje. De oorspronkelijke bekroning
was hoger.
Hendrik III reisde met keizer Karel V
naar Italie en Spanje, waar hij onder de
indruk raakte van de renaissance-paleizen. In 1536 begon hij, naar plannen van
de Italiaan Tomaso Vincidor da Bologna,
met een grootscheepse vernieuwing van
het Bredase kasteel tot renaissancepaleis. Na de flood van Hendrik in 1538
werd het werk nog enkele jaren voortgezet onder zijn zoon Rene van Chalon, die

in 1544 overleed. Van het oorspronkelijk
direct uit een gracht oprijzende complex
kwamen in deze periode de west- en de
noordvleugel en de oostvleugel tot en
met de hoofdingang gereed. De noordoosthoek kreeg een veelhoekige hoektoren. Onder Rene van Chalon werd in het
midden van de westvleugel een kapel uitgebouwd. De vleugels rond de binnenplaats kregen een overwelfde galerij.
Van de binnenhof leidde een monumentale, uitgebouwde bordestrap naar de
grote zaal op de eerste verdieping van
de westvleugel. Het was wellicht de
bedoeling om aan de westzijde een
tweede, vergelijkbare binnenplaats aan
te leggen, maar hierover is weinig met
zekerheid te zeggen.
De bestaande binnenplaats werd uiteindelijk voltooid in opdracht van koningstadhouder Willem III in 1684-'95. Hij
liet de toen nog resterende zuidvleugel
van het middeleeuwse kasteel slopen en
vervangen door een nieuwe vleugel naar
tekeningen van Jacob Roman. De architectuur van de bestaande gebouwen werd
echter gerespecteerd door niet in eigentijdse classicistische, maar in vroegrenaissancistische vormen te bouwen.
Het kasteel werd in de 18de eeuw weinig
bewoond en omstreeks 1800 deed het
onder meer dienst als kazerne en hospitaal. Bij de verbouwing tot militaire academie in 1826-'28 ging veel oud werk
verloren, waaronder alle bouwplastiek
uit de renaissance. Niet alleen werden
belangrijke delen van het renaissancepaleis afgebroken, zoals de kapel en de
bordestrap van de westvleugel, maar ook
de nog resterende middeleeuwse 'Toren
van Jan van Polanen'. Verder heeft men
de galerij langs de westvleugel dichtgemaakt en verlengde men de noord- en
de zuidvleugel westwaarts. Het interieur
van het kasteel werd grotendeels verbouwd, met uitzondering van het trappenhuis. Op het terrein heeft men de
paleisgracht en grote delen van de binnen- en buitengracht gedempt.
De huidige binnenplaats is nog steeds
aan drie zijden omringd door een overwelfde galerij op slanke dorische zuilen.
De terracotta portretmedaillons in de
boogzwikken, voorstellende beroemde
figuren uit de klassieke oudheid, zijn
voornamelijk kopieen uit 1928-'29. De
zuilen zijn – op die in de noordwesthoek
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Breda, Kasteel in het midden van de
18de eeuw

na – alle omstreeks 1980 vernieuwd. De
eerste, met ionische halfzuilen gelede,
verdieping is goed bewaard gebleven; de
tweede verdieping dateert uit de 19de
eeuw. Oorspronkelijk was hier een bouwlaag met corinthische geleding, boven
elke travee voorzien van een gebeeldhouwd topgeveltje met een puttokop;
aan de buitenzijde bevonden zich dakkapellen met gebeeldhouwde dolfijnen. De
westvleugel wordt gelijkvloers geheel
ingenomen door een grote hal (nu eetzaal) met ribloze kruisgewelven op hardstenen dorische zuilen. In de noordoosthoek bevindt zich het monumentale
`Italiaanse' trappenhuis met rechte bordestrap en tegengestelde armen. De trap
wordt overdekt door tongewelven en
ribloze kruisgewelven. De gang boven de
galerij rond de binnenplaats heeft ribloze
kruisgewelven tussen gordelbogen;
getuige de initialen van Willem en Mary
op de consoles onder de gordelbogen
dateren deze gewelven van de verbouwing in 1684-'95.
De(Herv.) Grote of O.L.
Vrouwekerk (Torenstraat 20) [2]
is een geheel met natuursteen beklede
kruisbasiliek en een vertegenwoordigster

van de Brabantse gotiek op het hoogtepunt van haar bloei. De kerk bestaat uit
een driebeukig schip met zijkapellen, een
dwarspand en een driebeukig koor met
omgang. Het koor wordt aan de noordzijde geflankeerd door de Prinsenkapel
(voorheen O.L. Vrouwekapel) en aan de
zuidzijde door de voormalige Sacramentskapel. Aan de westzijde verheft
zich tussen de doorgetrokken zijbeuken
een majestueuze toren. De kerk, in 1269
voor het eerst genoemd, werd in 1303 tot

kapittelkerk verheven. Sinds 1637 is het
een protestantse kerk.
Resten van een 14de-eeuwse voorgang-ster zijn onder de huidige kerk gevonden. De bouw daarvan begon omstreeks
1410 met het koor. De Brie westelijke
traveeen van de noordelijke en de zuidelijke koorzijbeuk kwamen apart tot stand.
Deze zijbeuken dienden toen nog als
zelfstandige kapellen en hadden Been
scheibogen naar het hoogkoor. De arcades tussen koorzijbeuken en hoogkoor
werden later alsnog aangebracht. De
rechte zijden van het hoogkoor schoorde
men met luchtbogen. Vermoedelijk tussen 1440 en 1468 voltooide men het
Breda, Kasteel
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transept en het driebeukige schip met
de zijkapellen, met uitzondering van de
twee meest westelijke schiptraveeen. De
muren van het middenschip schoorde
men met luchtbogen. De westtoren verrees tussen 1468 en 1509. De laatste twee
traveeen van het schip kwamen tot stand
toen de toren voldoende hoogte had om
de aansluiting te maken. De schipzijbeuken werden langs de toren doorgetrokken en voorzien van vijthoekig uitgebouwde zijkapellen.
Tijdens een laatste grote bouwfase tussen
1526 en 1536 kwam, aansluitend op de
bestaande koorzijbeuken, de kooromgang tot stand. De sluiting van het hoogkoor behield de zware steunberen van de

BREDA

15de-eeuwse aanleg. Verder verrezen de
O.L. Vrouwe- of Prinsenkapel (gereed in
1533) en de H. Sacramentskapel (gereed
in 1536). Van de Prinsenkapel werd de
meest westelijke travee gereserveerd
voor een H. Kruiskapel. Tegen de zuidmuur van de Sacramentskapel bouwde
men de sacristie met op de verdieping
een kapittelzaal. Het exterieur van de kerk
kreeg een vrij sobere versiering. Aileen
de kooromgang met aanbouwen voorzag
men van balustrades met flamboyant
traceerwerk en met bijzonder renaissance-beeldhouwwerk in de wimbergen
en de zwikken aan weerszijden daarvan.
De uitgebouwde kapel aan de noordzijde
van het schip is ook 16de-eeuws.
In 1904 begon een algeheel herstel van
het kerkgebouw. Dit herstel vond plaats

in verschillende etappen en werd in 1968
voltooid. Nagenoeg al het beeldhouwwerk van de kooromgang en aanbouwen
is tijdens de restauratie vernieuwd, waarbij waar mogelijk het oude, sterk verweerde werk is gekopieerd. De wimbergen en de zwikken bij de kooromgang
heeft men echter met vlak metselwerk
gevuld. Van de zijkapellen langs het schip
zijn er zowel aan de zuid- als de noordzijde drie voorzien van een topgeveltje
met traceringen; de overige kregen een
rechte gootlijst. Een nieuwe restauratie,
voornamelijk gericht op het vervangen
van verweerd natuursteenwerk van eerdere herstellingen, begon in 1995 en zal
naar verwachting in 1997 worden afgerond.
Het kerkinterieur is ruim en licht. Slanke
zuilen met koolbladkapitelen scheiden
middenschip en hoogkoor van de zijbeuken. Behoudens een enkel stergewelf is
het geheel overdekt met kruisribgewelven, waarvan de ribben zonder onderbreking overgaan in schalken, die op de
kapitelen rusten. De stijlen van het rijke
(vernieuwde) maaswerk van de vensters
zetten zich voort in de traceringen van
het triforium. De wand tussen toren en
kerk was oorspronkelijk open, maar werd
in 1715 gedeeltelijk gedicht om hier het
orgel te kunnen plaatsen. In 1949 is die
wand volledig gedicht.
Veel sluitstenen van het gewelf zijn voorzien van figuratief beeldhouwwerk met
daaromheen schilderingen van ranken en
bladeren. Deze kwamen tevoorschijn
onder de lagen witkalk waarmee het
gehele interieur na de hervorming was
bedekt. Volgens een gevonden opschrift
is dit schilderwerk in 1537 aangebracht
door Taiant den Schilder'. Het gewelf
van de viering werd aan het eind van de
15de eeuw beschilderd met musicerende
engelenfiguren en het gewelf van de
O.L. Vrouwe- of Prinsenkapel kreeg in
1533 een beschildering met verguld lofwerk. Deze afwerking van de Prinsenkapel hangt samen met de inrichting als
grafkapel door Hendrik III van Nassau.
In de kerk zijn verschillende muurschilderingen aangetroffen. Daarvan noemen
we een voorstelling van de Annunciatie
tegen de noordwand van het dwarspand
(midden 15de eeuw) en een grote voorstelling van Christoforus op de westwand
naast de toren (tweede helft 15de eeuw).
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De kerk bezit een rijke inventaris, hoewel tijdens de beeldenstorm in 1566 veel
werd vernield en beschadigd. De twee
dubbele koorbanken dateren van omstreeks 1445. De rijk gesneden wangen
aan de oostzijde tonen scenes uit het leven
van Maria en St.-Barbara; de misericordes
zijn levendig met figuren versierd. De
dorsalen zijn van kort na 1625. De overige, eenvoudige koorbanken dateren van

zijn er nog de zogenaamde Prinsenbank
uit 1663 en het Gebeden- en het Tien
Gebodenbord uit 1669. Het orgel heeft
nog een rugpositief uit 1534 en 17deeeuwse vleugels met voorstellingen van
David en Goliath en de overbrenging
van de Ark des Verbonds, maar is verder
ingrijpend gemoderniseerd.
Tot de tijd van Willem van Oranje zijn
de heren van Breda en hun familieleden
in de kerk begraven. De kerk bezit bijzondere grafmonumenten, die van

omstreeks 1525. Het gegoten koperen

extra groot belang zijn omdat elders na

doopvont met overhuiving op zuiltjes
werd in 1540 gekocht to Antwerpen.
Peter van Beers maakte de bijbehorende
smeedijzeren hefarm.
In het noordtransept hangt een groot
drieluik uit 1550 in de trant van Jan van
Scorel, met op het middenpaneel een
afbeelding van het vinden van het H.
Kruis door keizerin Helena. Het houten
koorhek op stenen voet en met koperen
spijlen werd in 1581 vervaardigd met
gebruikmaking van ouder materiaal. De
rijk bewerkte renaissance preekstoel met
bijbehorende koperen leuning, lessenaar
en kandelaars, dateert uit het midden

de beeldenstorm in de Nederlandse kerken zo weinig beeldhouwwerk bewaard is
gebleven. De zwaar geschonden tombe
van Jan II van Polanen (t 1372) toont de
overledene met twee van zijn drie echtgenotes: Oda van Home en Mechteld
van Rotselaer. Tegen de noordwand van
de kooromgang staat de tombe van Jan
III van Polanen (t 1394) met fragmenten
van zijn beeltenis. Het rijk gebeeldhouwde kalkstenen grafmonument voor
Engelbrecht I van Nassau (t 1442) heeft
men in 1860 zeer ingrijpend gerestaureerd. Het monument toont de knielende figuren van Engelbrecht, zijn

van de 17de eeuw. Uit dezelfde tijd is

vrouw Johanna van Polanen (t 1445),

het doopbekken met houder. Verder

hun zoon Johan (t 1475) en diens vrouw
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Maria van Loon (t 1502) met hun
beschermheiligen. Uit dezelfde tijd als
het monument, omstreeks 1475, dateert
het mooi gesmede ijzeren hek. In een
kapel aan de noordzijde van het schip
bevindt zich het laat-l5de-eeuwse grafmonument voor een onbekende met het
beeld van een naakte man voor een achterwand met fijn geprofileerde nisjes.
Hendrik III van Nassau richtte ter nagedachtenis van zijn oom en erflater Engelbrecht II van Nassau (-1- 1504) en diens
vrouw Cimburga van Baden (t 1501) de
O.L. Vrouwekapel in tot grafkapel.
Hierin werd een omstreeks 1530 door
een onbekende beeldhouwer vervaardigd
grafmonument opgesteld, uitgevoerd in
rijke vroeg-renaissancistische stijl. Op
een zwart marmeren sokkel, met langs
de rand albasten wapenschilden, liggen
de in albast uitgevoerde figuren van de
gestorvenen, overhuifd door een in 1952
vernieuwde zwartmarmeren zerk met
daarop in albast de stukken van een
wapenuitrusting. Vier knielende albasten
mannenfiguren dragen de zerk. Ze verbeelden deugden, verpersoonlijkt in
Julius Caesar (dapperheid), Marcus Atilius Regulus (edelmoedigheid), Hannibal
(volharding) en Philippus van Macedonia
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Breda, Grote Kerk, grafmonument
Engelbrecht II van Nassau en Cimburga
van Baden

(voorzichtigheid). De eerste drie zijn uitgebeeld in harnas, met relief dat zeer fijn
drijfwerk imiteert.
Aan de achterzijde van de koorabsis staat
een geschonden graftombe in vroege
renaissance-stijl voor Frederik van
Renesse (t1538) en zijn echtgenote Anna
van Hamale van Elderen (t1550). Deze
tombe is vrijwel identiek aan een tombe
uit omstreeks 1540 voor Gerrit van
Assendelft en Beatrix van Dalem in de
St.-Jacobskerk te 's-Gravenhage. Op de
tombe liggen de albasten beeltenissen
van de overledenen. Een fijn gedetailleerde nis in de achterwand bevat een
albasten Moeder van Smarten, omgeven
door ronde, albasten reliefs met de
Zeven Smarten van Maria, eveneens van
albast.
Verder is de kerk een aantal interessante
epitafen rijk. De oudste, voor Joris van
Froenhusen (t1512), is voorzien van een
verguld koperen relief met St.-Joris en
de draak. De vier epitafen in de kooromgang, opgericht voor Nicolaas Vierling
(t 1546), Jan van Hulten (-I-1554), Jan van
Dendermonde-Borgnival (11536: epitaaf
gedateerd 1555) en een onbekende, zijn
uitgevoerd in de levendige vroeg-renaissancistische-stijl van Cornelis Floris. Bij
de beeldenstorm gingen alle figuren en
portretbustes verloren. In dezelfde trant
maar veel groter en monumentaler is het
epitaaf voor Dirk van Assendelft (f 1553)
en zijn vrouw Adriana van Nassau
(11558) in een kapel aan de noordzijde
van het schip. De gestorvenen zijn in
albast uitgebeeld, knielend in een nis met
op de achterwand een (zwaar bescha-

digd) relief met het Laatste Oordeel. In
het koor ten slotte bevindt zich een epitaaf in Lodewijk XV-stijl voor Andreas
August, graaf van Pretorius (t 1762).
Onder de vele gebeeldhouwde grafzerken in de kerk zijn er nog enkele die een
versiering met gegraveerde koperen
platen bewaard hebben, zoals die voor
kanunnik Willem van Galen (t 1539),
kapelaan Adrianus Heys (11550) en Jean
de Boubert-Pergamont, rentmeester van
het kasteel (11550).
De toren is een van de mooiste voorbeelden van Brabantse gotiek en is met
zijn 97 meter de hoogste van Noord-

Breda, Grote Kerk, orgel (1983)

Brabant. Getuige een gevonden tijdvers
is de oude kerktoren in 1457 ingestort.
In 1468 werd de eerste steen gelegd voor
een nieuwe toren, wellicht opgetrokken
naar ontwerp van Cornelis Joos, die in
elk geval omstreeks 1500 wordt genoemd
als bouwmeester. Boven drie zich naar
boven verjongende geledingen verheft
zich een achtkantige vierde geleding. De
overhoekse steunberen lopen door tot
boven de derde geleding en zijn door
luchtbogen met het achtkant verbonden.
De toren is rijk versierd met nissen
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onder veellobbige spitsbogen, traceringen, balustrades, pinakels en kruisbloemen. De oude houten, bolvormige
torenbekroning uit 1509 (vergelijkbaar
met die van de toren van Hoogstraten in
de Antwerpse Kempen) brandde in 1694
af. De huidige bekroning met een eenvoudige bolvorm en een open koepellantaarn werd in 1702 voltooid. Het ontwerp wordt wel toegeschreven aan Jacob
Roman, maar ook – en met meer recht –
aan Pieter Graafschap, die later de
bekroning van de Koorkerk te Middelburg ontwierp. Het carillon in de toren
dateert uit 1723-'24.
De toren is in de afgelopen twee eeuwen
diverse keren gerestaureerd: in 1843-'48,
in 1870-'80, in de periode 1904-'68 en
ten slotte bij de meest recente werken
vanaf 1995. De balustrades van het achtkant en de geleding daaronder, die men
na de brand in 1694 moest vervangen,
zijn respectievelijk in de 19de eeuw en in
1959 vernieuwd in de oorspronkelijke,
rijke vorm. In 1949 heeft men wegens
overbelasting van de torenonderbouw
een zware betonconstructie aangebracht
binnen de torenvoet.
DeR.K. St.-Martinuskerk
(Haagsemarkt 2, Princenhage) is een
driebeukige gotische kruisbasiliek met
vijfzijdig gesloten koor. Kort nadat een
oudere kerk in 1402 was afgebrand werd
een eenbeukig schip opgetrokken. Tegen
het eind van de 15 de eeuw waren het
koor, de sacristie en het dwarspand
gereed. Tussen 1520 en 1564 werd het
schip verhoogd en met zijbeuken uitgebreid; elke zijbeuktravee kreeg een geveltop met zadeldak, zodat men grotere
vensters kon plaatsen. Merkwaardig is
de plaatsing van de (later aangebrachte)
vensters boven de zuilen in het middenschip. De toren, waarvan de onderste
geledingen misschien nog vroeg-15deeeuws zijn, werd na een brand in 1873
vernieuwd in neogotische vormen, naar
ontwerp van P.J.H. Cuypers en JJ. van
Langelaar. Hij kreeg als bekroning een
zeer slanke naaldspits met vier hoektorentjes. Deze spits waaide in 1921 met
een hoektoren om en werd in 1923 vernieuwd in de 19de-eeuwse vorm. De
venstertraceringen en beglazing zijn van
de restauratie door Cuypers in 1873-'74,
evenals de houten tongewelven, die worden gedragen door zuilen met koolblad-

kapitelen. Koor en sacristie hebben nog
de oude stenen gewelven; de sluitsteen
van de absis toont het Lam Gods. Bij een
recente restauratie heeft men de kerk
weer gepolychromeerd.
De Waalse kerk (Catharinastraat
83) [3], oorspronkelijk de R.K. St.-Wendelinuskapel, is een eenbeukig gotisch
gebouw met driezijdige koorsluiting en
ligt met de nok evenwijdig aan de straat.
De kerk werd omstreeks 1429 als devotiekapel gesticht door Johanna van Polanen, echtgenote van Engelbrecht I van
Nassau, en in 1440 in gebruik genomen.
Bij de grote stadsbrand van 1534
brandde de kapel uit, waarna de venstertraceringen, de kappen en de kruisribgewelven vernieuwd zullen zijn. De
herbouw moet in 1536 zijn voltooiing
hebben bereikt. Toen heeft men de kapel
beschikbaar gesteld aan de begijnen, die
het middeleeuwse begijnhof nabij het
kasteel moesten verlaten. Aan de noordzijde van de kapel richtten zij een nieuw
begijnhof in. In 1590 werd het gebouw
Waalse kerk en dat is het met een onderbreking van 1625 tot 1649 tot op heden
gebleven. De oorspronkelijke toegang
aan de westzijde, die alleen via het
begijnhof bereikbaar was, werd dichtgemetseld en vervangen door een nieuwe
ingang aan de zuidzijde.
In de kerk bevinden zich gebeeldhouwde
sluitstenen die de brand van 1534 hebben
overleefd. In 1761-'63 werd het door
Caspar en Ludwig Konig gebouwde
orgel geplaatst. Uit deze tijd dateren ook
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de galerijen langs zuid-, west- en noordzijde van de kerk. Tijdens een restauratie
in 1978-'83 heeft men de oude toegangsdeur teruggevonden. Deze bleek een
prachtig gesneden naald te bevatten met
onder meer een beeldje van de H. Catharina, patrones van de begijnen. Van het
meubilair is de preekstoel vroeg-l7deeeuws; de eiken banken, het Credobord
en het Tien Gebodenbord dateren uit
1682.
Hetbegijnhof (Catharinastraat 23)
[4] bestaat uit een langwerpige hof
omgeven door rijen lage huisjes. Deze
dateren hoofdzakelijk uit de 17de eeuw
en werden vermoedelijk in het begin van
de 18de eeuw met een verdieping verhoogd. Oorspronkelijk hood elk huisje
plaats aan twee begijnen, die ieder een
kamer met bedstee en stookplaats tot
hun beschikking hadden. In 1860-'63
werd het begijnhof aan de noordoostzijde met negen huizen rond een kleiner
hof uitgebreid. Nadat de Wendelinuskapel Waalse kerk was geworden, richtten
de begijnen enkele huizen aan de noordzijde in als kapel. In 1836-'38 werd de
huidige begijnenkerk opgetrokken
naar ontwerp van A. van der Aa. Dit eenbeukige, neoclassicistische gebouw heeft
in de voorgevel een nis met Catharinabeeld van de hand van J.B. van Hool. De
gebrandschilderde ramen uit 1888-'91
tonen scenes uit het leven van de H.H.
Catharina en Begga (vermeend stichteres
Breda, Begijnhof met Begijnhofkerk
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der begijnen). De pastorie naast de kerk
dateert van 1850 en werd uitgebreid in
1886 en 1911. Het tuinmanshuisje in de
noordwesthoek stamt uit 1856 en deed
oorspronkelijk dienst als gemeenschappelijke ruimte. Tijdens de restauratie van
het begijnhof in 1969-'80 verrees een
nieuw poortgebouw. In de hof staan Brie
hardstenen pompen uit omstreeks 1860.
De R .K . St.-Joostkapel (Ginnekenstraat 23) [5] is een eenbeukig, laatgotisch gebouw uit omstreeks 1435,
opgetrokken om een vroeg-lode-eeuwse
kapel te vervangen. De ingebouwde
westtoren heeft aan de westzijde steunberen. Het jaartal 1662 in de hardstenen
omlijsting van het kleine venster boven
de ingang wijst op een herstel en verhoging van de toren. De gelijkvloerse
torenruimte wordt overdekt door een
kruisribgewelf, de kapel door een spitstongewelf. De kapel diende mogelijk als
kerk voor het Ginnekeneind, dat in 1535
binnen de omwalling kwam te liggen.
Na 1637 deed het onder meer dienst als
bergplaats en woonhuis. Uit dankbaarheid voor de bevrijding werd het gebouw
in 1945-'46 gerestaureerd en weer als
kapel ingericht, waarbij onder meer een
nieuwe, driezijdige sluiting werd opgetrokken.
De Herv. kerk (Duivelsbrugstraat 1,
Ginneken), oorspronkelijk gewijd aan
St.-Laurentius, is een eenbeukige, laatgotische kruiskerk met westtoren, gelegen op een ommuurd kerkhof. Bij een
brand in 1630-'31 bleven het midden15de-eeuwse dwarspand en koor gespaard. De rest van het gebouw trok men
opnieuw op. Het 17de-eeuwse schip verving men in 1940 door een nieuw schip.
De kerk liep in de Tweede Wereldoorlog
grote schade op; bij de restauratie kregen
het dwarspand en het koor nieuwe
gewelven en de vieringpijlers nieuwe
koolbladkapitelen. De kerk bevat een
kleine stenen doopvont met de figuren
van Christus en vijf apostelen (vroeg16de-eeuws) een preekstoel met boogpanelen (tweede helft 17de eeuw) en
enkele grafzerken (1411 en 17de-eeuw).
Het marmeren relief bij de toren is van
de hand van F. Stracke en gedenkt luitenant-generaal Seelig (1-1864). Op het
kerkhof staat het neoclassicistische Citadelmonument uit 1874, naar een ontwerp van H.P. Vogel. Het monument

werd opgericht ter ere van de in 1832 in
de Antwerpse citadel gesneuvelde militairen.
Van het voorm. klooster St.-Catharinadal (Kloosterplein 20) [6]
resteert de kerk met een aansluitend
gedeelte van de kloostergang. Op de
plaats van een vroeg-lode-eeuwse kloosterkerk verrees in 1501-'04, naar plannen
van Cornelis Joos, een langgerekt en
hoog kerkgebouw; de steunberen hebben
speklagen van natuursteen. Dit gebouw
was ingericht als dubbelkapel met nonnengalerij. Waarschijnlijk is in dezelfde
tijd het gehele klooster vernieuwd. In
1645 werden de nonnen uit het klooster
gezet, waarna zij naar de Blauwe Camer
in Oosterhout vertrokken. Zij keerden in
1672 voor zeven jaar terug, doch verlieten daarna Breda definitief. In de l8de
eeuw kwam het klooster in particuliere
handen. De stad kocht het aan in 1814 en
verbouwde het complex tot infanteriekazerne. Hierbij werden in de kloosterkerk
twee tussenvloeren aangebracht en ook
de kloostervleugels werden ingrijpend
veranderd, waarbij de spitsboogvensters
wel gespaard bleven. Ingrijpender waren
de verbouwingen die vanaf 1846 onder
leiding van stadsbouwmeester AJ.E
Cuypers plaatsvonden. Zo moest de
proosdij, uit het einde van de 15de eeuw,
wijken voor een nieuwe oostvleugel. Aan
deze verbouwing herinnert het opschrift
`REN(ovatum) 1847' boven de noordBreda, Klooster St.-Catharinadal
(Kloosterkazerne)

poort. In 1878 volgde de bouw van een
nieuwe zuidvleugel op de plaats van de
refter en de ziekenzaal. In die tijd werd
de kloosterkazerne onderdeel van een
groot militair complex aan de zuidelijke
stadsrand. Het complex is nu niet meer
in gebruik als kazerne; de oostvleugel
maakte plaats voor het in 1995 gebouwde
Chasse Theater.
DeR.K. kapel van de H.
Maagd (Moerenpad 12) is een eenvoudige eenbeukige kapel van twee
ongelijke traveeen met driezijdige sluiting. Het gebouw heeft een rieten dak en
een houten tongewelf zonder trekbalken.
Deze kapel, die bij het nabijgelegen kasteel Gageldonk hoorde, kan uit de eerste
helft van de 16de eeuw dateren, maar zou
ook ouder kunnen zijn. Het gebouw is in
1955-'57 gerestaureerd.
De R .K . St-Annakapel (Heusdenhoutseweg 34) is een zaalgebouw met
rieten zadeldak. De steunberen van de
westgevel zijn tot boven het dak uitgebouwd en vormen zo een klokkenstoel.
Vrijwel zeker stond hier in 1518 al een
kapel. Zware oorlogschade maakte omstreeks 1595 uitgebreid herstel nodig. Na
de reformatie deed de kapel onder meer
dienst als schoolgebouw en als stal. Bij
een ingrijpende restauratie in 1934-'36,
naar plannen van H.W. Valk, werden
onder meer de vensters van bakstenen
traceringen voorzien en de dakleien vervangen door riet.
De voorm. R.K. Maria-Hemelv a a r t k e r k (Waterstraat 7) [7] verving
in 1715 een oudere schuilkerk. Tussen
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1780 en 1814 werd het gebouw inwendig
verfraaid en in 1836-'37 kreeg het de
huidige neoclassicistische voorgevel naar
ontwerp van AJ.F. Cuypers. Het interieur van het sinds 1890 als kerk gesloten
gebouw is geheel van zijn luister ontdaan.
De Herv. kerk (Dreef 7, Princenhage) is een zaalgebouw uit 1819 naar
ontwerp van N. Plomp. Op het dak staat
een kleine klokkentoren met achtkantige
koepellantaarn. De gepleisterde voorgevel is voorzien van ionische halfzuilen,
kroonlijst en fronton; twee gedenkstenen
herinneren aan het stichtingsdecreet van
koning Willem I. In het interieur staat
een 18de-eeuwse eiken preekstoel met
rijk gesneden Lodewijk XIV-voet en
-trap; het overige meubilair is uitgevoerd
in Lodewijk XVI-stijl.
DeR.K. St.-Antoniuskerk
(St.-Janstraat 10) [8], een driebeukige,
neoclassicistische hallenkerk, werd in
1836-'37 gebouwd naar ontwerp van
P. Huijsers. De voorgevel heeft een
gepleisterd middenrisaliet, verdeeld in
een benedenzone met dorische en een
bovenzone met ionische pilasters; deze
zones worden gescheiden door een zwaar
hoofdgestel. Boven de voorgevel verheft
zich een toren, die bestaat uit een vierkante klokkenverdieping met corinthische pilasters en een achtkantige open
koepellantaarn. Het beeld boven de
ingang stelt de Godsdienst voor. Het
interieur heeft in stucwerk uitgevoerde
tongewelven op corinthische zuilen. De
rijk gesneden preekstoel, met onder de
kuip een beeldengroep met scenes uit
het leven van St. Antonius, werd in 1868
gemaakt door atelier Peeters-Dievoort.
Vermeldenswaard zijn verder het orgel
van F. Loret (1858), het hoofdaltaar in
barokke vormen, met marmer en verguld
koperwerk door de Antwerpse firma Van
Rijswijk (1888) en de zijaltaren in strakkere, neoclassicistische stijl. De pastorie
(St.-Janstraat 16) heeft een voorgevel uit
1890-'91 in neorenaissance-stijl, ontworpen door J. Lijdsman.
Hetkapucijnenklooster
(Schorsmolenstraat 11-13) [9] werd in
1887-'89 in sobere vormen gebouwd
naar plannen van pater Justinus (Adriaan
van de Wijngaart). Het rond een binnenhof opgetrokken klooster heeft aan de
westzijde een kloosterkerk gewijd aan

111

Breda, R.K St.-Laurentiuskerk
(Ginneken), interieur vieringtoren

St. Fidelis. Deze bevat mooi neobarok
meubilair. Het hoofdaltaar is afkomstig
uit de St.-Antoniuskerk en de zij-altaren
komen uit de in 1969 gesloopte St.-Barbarakathedraal van Breda. Aan de oosten noordzijde ligt een grote ommuurde
tuin.

DeR.K. St.-Laurentiuskerk
(Ginnekenweg 333, Ginneken) is een
driebeukige kruisbasiliek uit 1901-'02
met ten dele vijfbeukig schip, gebouwd
naar ontwerp van J.ThJ. Cuypers en J.
Stuyt. De vormgeving is in hoofdlijn
neogotisch, maar vertoont neoromaanse
invloeden. De hoge vierkante vieringstoren heeft hoektorens en een achtkante
spits. Het front heeft een open galerij,
geflankeerd door slanke vierkante torens.
Het interieur is voorzien van natuurstenen zuilen en houten tongewelven met
trekbalken boven de hoofdbeuk. Een
plantsoen met hekwerk en een H. Hartbeeld uit de bouwtijd scheidt de kerk van
de straat. De pastorie (Ginnekenweg
331) dateert uit 1941-'42. Het gesticht

Breda, R.K St.-Laurentiuskerk (Ginneken)

St.-Frans (Ginnekenweg 335), een
blokvormig panel met omgaand schilddak, middenrisaliet met rondboogvensters en gevels met spaarvelden, dateert
uit 1871. Aan de achterzijde ligt een jongere kapel met dakruiter. Het was oor-
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spronkelijk een klooster, maar nu is het
parochiehuis.
DeR.K. St.-Annakerk (Haagweg 1) is een groots opgezette neogotische, driebeukige kruisbasiliek, voltooid
in 1905. Het ontwerp van J.ThJ. Cuypers en J. Stuyt (in samenwerking met J.
Kale is sterk geinspireerd op de Nederrijnse gotiek. De kerk heeft een driebeukig transept en een driebeukig koor
geflankeerd door zijkapellen. Het interieur heeft een tweeledige wandopbouw
met zuilen van gepolijst marmer, overdekt door kruisrib- en stergewelven.
In de achthoekige traptoren op de hoek
van de voorgevel hangt een klok uit 1628
van de Brusselse gieter Johannes Sithoef.
De pastorie (Haagweg 5) en de kosterij
(Haagweg 3) dateren uit de bouwtijd.
DeR.K. H. Sacramentskerk
(Zandberglaan 56) uit 1926 is ontworpen
door J.A. van Dongen jr. De kerk en de
bijruimtes zijn geheel opgebouwd uit
eenvoudige geometrische bouwvolumes.
De kubusvormige kerkruimte wordt
overdekt door een groot piramidevormig
dak, voorzien van een kruisgraatgewelf
op vier indrukwekkende gordelbogen,
die elkaar vanaf de vloer enkele meters
van de zijmuren oversnijden. De kerk
vormt een ensemble met het door
dezelfde architect ontworpen voorm.
klooster van de zusters benedict i n e ss e n (Generaal Maczekstraat 82),
een tamelijk gesloten drielaags gebouw
met rondboogvensters uit 1926-'27.

DePastoor van Arskerk (Liesboslaan 293) is een eenbeukige kruiskerk
uit 1929-'30, gebouwd naar ontwerp van
J. Hurks. Het exterieur is op de stijI van
de Amsterdamse School geinspireerd, de
toren vertoont invloeden van de Duitse
expressionistische bouwkunst. Het interieur is sterk beinvloed door het werk
van Dom. Bellot.
DeR.K. kerk van O.L. Vrouw
van Altijddurende Bijstand
(Mgr. Nolensplein 1) is een driebeukige
kruiskerk uit 1954 met zowel aan de
voor- als de achterzijde een rechthoekige
schermgevel. Met de Mariakapel aan de
linkerzijde en de pastorie (Mgr. Nolensplein 2-3) vormt het gebouw een fraai
ensemble. M.J. Granpre Moliere ontwierp de kerk, waarvan de toren overigens niet werd uitgevoerd, als centraal
punt in het eveneens door hem ontworpen Heuvelkwartier.
Hetvoorm. Gast- of Oudemann e n h u i s (Boschstraat 22) [10] werd in
1246 gesticht en stond tot 1534 buiten
de stad. Uiteindelijk besloeg dit het hele
bouwblok. Het gasthuis werd in 1634
verbouwd tot tehuis voor oude mannen
en proveniers. Het ontwerp voor de
Bevel met gekoppelde bakstenen pilasters
wordt toegeschreven aan meester-steenhouwer Laureys Drijffhout. Hij was in
elk geval de maker van de classicistische
zandstenen ingangspoort, waarboven
Breda, Gast- of oudemannenhuis

twee beelden van oude mannen staan.
Een ingrijpende verbouwing in 1934,
naar plannen van J. Stuyt, voegde aan
de achterzijde een galerij toe. Van het
oudere gebouwencomplex bleef slechts
het voorste 17de-eeuwse gedeelte met
pilastergevel, kap en dakruiter bewaard;
dit maakt nu deel uit van het cultureel
centrum 'De Beyere.
Hetvoorm. Burgerweeshuis
(Kloosterplein 6) [11], later Protestants
weeshuis, kreeg in 1606 onderdak in het
voorm. augustinessenklooster. In de loop
der tijd heeft men het geregeld verbouwd, het laatst in 1886-'88. Bij die
laatste ingrijpende verbouwing, naar
plannen van P. van de Erve, kreeg het
gebouw ook zijn huidige neorenaissancistische voorgevel. Op de ingangsomlijsting prijken beeldjes van een weesmeisje en een weesjongen. De
regentenkamer is in Lodewijk XIV-stijl
uitgevoerd en is voorzien van een rijk
gesneden houten plafond en een schouw
uit omstreeks 1752; boven de haard zit
het wapen van Johan van Collema, een
voormalig wees die het huis een schenking deed. De kamer heeft een goudleerbehang uit omstreeks 1770. De regentessenkamer met Lodewijk XVI-inrichting
is voorzien van een met snijwerk versierd
plafond en schoorsteen. Het schoorsteenstuk en de behangsels zijn in
trompe l'oeil beschilderd met bloemstukken in nissen en bloemenslingers;
evenals de grisailles boven de deuren zijn
ze van de hand van J.H. Frederiks en
dateren ze uit 1781.
Hetvoorm. S t . - I gn atiusziekenhuis (Wilhelminasingel 33) [12] werd
in 1922-'23 gebouwd naar ontwerp van J.
en W. Oomen voor de zusters franciscanessen van de Haagdijk. Aan de voorzijde
bleven van dit complex drie vierkante
paviljoens bewaard, onderling verbonden
met lagere vleugels in expressionistische
trant. Het hogere middenpaviljoen heeft
een neobarokke detaillering. De rest van
het complex is vervangen door nieuwbouw voor een school.
Het s t a d h u i s (Grote Markt 40) [13]
bestaat uit een tweetal laat-middeleeuwse
panden, verenigd achter een 18deeeuwse voorgevel. Het linker pand is het
14de-eeuwse grote raadhuis, dat bestaat
uit een grote hal en een achterkamer;
daarvan bezitten de kelders nog hun oor-
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spronkelijke tongewelven. Na de stadsbrand van 1534 heeft men dit pand hersteld. Het rechter pand werd na die brand
geheel nieuw als dwarsvleugel opgetrokken op de plaats van het 'Kleine Raadhuis' en het huis 'Vogelsang', waarbij de
middeleeuwse kelders van deze oorspronkelijk diepe huizen bewaard bleven. In

1766-'68 kreeg het stadhuis een nieuwe
voorgevel naar ontwerp van Philip
Willem Schonck. Het natuursteenwerk
werd uitgevoerd door Guillaime Carrier.
Een tweevleugelige bordestrap met twee
schildhoudende leeuwtjes leidt naar de
ingang. Omdat het stadhuis is ontstaan
uit twee – niet even brede – panden,
bevindt de ingang zich niet centraal in
de voorgevel. Een Justitiabeeld, waarvoor Walter Pompe het ontwerp leverde,
bekroont de natuurstenen ingangsomlijsting.
De grote hal, waar zich vroeger de vierschaar beyond, is eveneens in 1766-'68
verbouwd en heeft stucwerk in Lodewijk

XV-stijl door Francois Beretta. In een nis
staat een houten Justitiabeeld uit 1706
door Jan Notelaer. Boven de deur van de
vroegere bodenkamer bevindt zich nog
een laat-l7de-eeuws Justitiabeeldje. De
burgemeesterskamer naast de hal bevat
een marmeren Lodewijk XV-schouw, in
1770 geleverd door Ambrosius Carrier.
Op de verdieping bevindt zich de zogenoemde secretariskamer met een 18deeeuwse betimmering en een hardstenen
Lodewijk XV-schouw uit 1770, geleverd
door Hendrick Gysenhart. De wanden
zijn bekleed met geschilderde behangsels
uit 1804, met allegorische voorstellingen
van de hand van J.H. Frederiks.
De aan de rechterzijde gelegen voorm.
herberg 'Het Liggende Hert' (Markt 42),
die sinds 1680 stadseigendom was, heeft
men in 1896 bij het stadhuis getrokken.
Het diepe, tweelaags huis werd na 1538
gebouwd met gebruikmaking van oudere
kelders. In 1778 kreeg het huis met de
naastgelegen overbouwde poortweg een

Aan de achterzij de van het stadhuis verrees in 1924 een nieuwe raadzaalvleugel
naar ontwerp van J.W. Hanrath. De
geheel in ongeschilderd eikenhout uitgevoerde raadzaal met open dakstoel bevat
nog vrijwel de complete oorspronkelijke
inrichting. De gebrandschilderde glazen
van J. Nicolas in het trappenhuis van dit
raadhuisgedeelte stellen belangrijke episoden uit de geschiedenis van Breda
voor. Aan de zuidzijde van het Stadserf,
tegenover de raadzaal, ligt het voorm.
gemeentearchief (Stadserf 1-3). Dat
gebouw verrees enkele jaren later dan
de raadzaal, eveneens naar plannen van
J.W. Hanrath en in dezelfde stijl.
Het voorm. Stadsteerhuis
(Reigerstraat 4-6) [14] werd in 1502
gebouwd naar plannen van bouwmeester
Cornelis Joos. In dit gebouw ontving de
stad belangrijke gasten. In 1537 ging het
over in particuliere handen en werd het
herberg. Oorspronkelijk was het een
diep pand van twee bouwlagen. Het
voorste deel kreeg later een extra verdieping en een nieuwe dwarskap. De nog
vrijwel authentieke achtergevel heeft
vensters met geblokte ontlastingsbogen
en een trapgevel met natuurstenen
afdekking. De voorgevel is in de 18de
eeuw ingrijpend gewijzigd. Het pand is
voorzien van een kelder met twee haakse
tongewelven en heeft in het midden een
houten spiltrap (in de kelder later in
steen uitgevoerd). Op de verdieping van
dit vrij brede pand bevinden zich korbeelstellen.
De voorm. vleeshal (Grote Markt
19) [15] ontstond in 1614 door verbou-

nieuwe bakstenen voorgevel met dwarskap, ontworpen door A. Canters.

wing van een ouder huis. Bij een ingrijpende verbouwing in 1772-'73 werd
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onder meer de voorgevel vernieuwd; de
uit 1614 daterende ingangsomlijsting,
gemaakt door Melchior Herbach, bleef
behouden. Van zijn hand zijn ook de
twee gebeeldhouwde runderkoppen
boven de zijdeuren en een eenvoudiger
toegangspoort aan de Karrenstraat. De
bakstenen voorgevel heeft hardstenen
hoekpilasters en kozijnen. In het middenrisaliet bevindt zich een groot houten
beeld dat St. Joris en de draak voorstelt;
het is van de hand van J. Remer, waarschijnlijk naar ontwerp van Walter
Pompe. Het herinnert aan het voetboogschuttersgilde, dat op de verdieping van
de vleeshal zijn vergaderkamer had. In
1861 werd het gebouw boterhal en van
1933 tot 1995 was het als museum in
gebruik.
De Hoofdwacht (Halstraat 1) [16]
is een rechthoekig gebouw uit omstreeks
1766 met in het midden van de gevel aan
de Markt een inpandige galerij met Brie
bogen. Het gebouw kwam tot stand door
een vrijwel totale vernieuwing van de
hier gelegen St.-Janskapel, die tevoren
als Hoofdwacht diende.
Het voorm. tuchthuis (Halstraat 29)
[17], op de hoek van de Oude Vest, verrees in 1774-'79 naar ontwerp van
A. Canters. Aan de zijde van de Oude
Vest heeft het gebouw een hoger opgetrokken middenrisaliet met fronton. De
directeurswoning (Halstraat 2 7) kwam
vrijwel tegelijk met het tuchthuis tot
stand. Na de voltooiing van de strafinrichting `Boschpoore in 1886, diende
het onder meer als militair wapen- en
kledingmagazijn.
Het voorm. raadhuis van Ginn e k e n (Raadhuisstraat 6) is een eenvoudig, rechthoekig bakstenen gebouw
met souterrain, ontworpen door Herman
Huijsers. In het middenrisaliet van de
classicistische voorgevel zijn het wapen
van Ginneken en het jaartal 1792 zichtbaar.
Het voorm. raadhuis van Princenhage (Haagsemarkt 1) is een
rechthoekig, vrijstaand, rijzig gebouw
uit 1792, opgetrokken naar ontwerp van
Herman Huijsers. De bakstenen voorgevel wordt door vier natuurstenen kolossale ionische pilasters geleed en afgesloten door een brede kroonlijst met een
fronton boven de middentravee. Op het
schilddak staat een achtkantig open dak-

ruitertje met koepeldak, waarin een
klokje van Johannes Specht uit 1763
hangt. De marmeren schouw in de voormalige burgemeesterskamer en de kastenwand (omstreeks 1780) in de vroegere
secretarie zijn vermeldenswaard.
De vi s m a rkt (Haven ong.) [18] is een
laat-l8de-eeuwse open hal met hardstenen toscaanse zuilen. De hal was vroeger
driebeukig, maar in 1906 heeft men de
binnenste zuilenrijen weggebroken.
Toen is ook de kap vernieuwd.
Chassekazerne (Chassesingel 40)
[19] is een gebouwencomplex op een terrein dat vanaf de 17de eeuw een militaire
taak (barakken, exercitieterrein) heeft
gehad. Het oudst bewaard gebleven deel
zijn de voorm.Lange Stallen (Keizerstraat 10-108) [20], een langgerekt
gebouw met rondboogvensters afgewisseld met rondboogpoorten. Het is in
1764-'65 opgetrokken naar ontwerp van
AJ. de Bock en J.A. Herlin, als stalling
voor 264 cavaleriepaarden. De stallen
zijn recentelijk tot woningen verbouwd.
In de jaren 1896-'99 werd het militaire
complex uitgebreid door de kapitein der
Genie W. Cool voor de huisvesting van
twee bataljons infanterie. Toen ontstond
ook de naam Chassekazerne. Aan de
appelplaats verrees een langgerekt
hoofdgebouw met aan de achterzijde
een reeks haakse vleugels als manschappenverblijven. Het gebouw is opgetrokken in een combinatie van neogotiek en
neorenaissance, waarbij ruim gebruik is
Breda, Groot Arsenaal (Seeligkazerne)

gemaakt van elementen die aan de kastelenbouw zijn ontleend, zoals flankeringstorens, arkeltorens en weergangen. Verder bouwde men in een vergelijkbare,
maar vereenvoudigde stijl langs de toegangsweg naar de appelplaats onder
meer een exercitieloods, een officierskantine en een ziekenboeg. De architecten Weerder en Poelman ontwierpen in
de trant van de Delftse School het zogeheten gebouw G, dat in 193 8-'41 verrees en de toneelzaal, de kantine en de
kapel herbergde.
De Seeligkazerne (Fellenoordstraat 93) [21] is eveneens een gebouwencomplex waarvan het oudste deel
teruggaat tot de 17de eeuw. Het betreft
het Klein Arsenaal uit 1640, dat in
1836 ingrijpend werd vernieuwd. Het
Groot Arsenaal [22] werd in 1771
opgetrokken naar ontwerp van J.C.W.
Herlin. Het monumentale, rechthoekige
gebouw heeft een dubbel zadeldak tussen
topgevels, hardstenen hoekblokken en
rondboogvormige ingangsomlijstingen.
De monumentale classicistische toegangspoort in de westgevel toont in het
fronton een door leeuwen vastgehouden
wapenschild van de Staten Generaal en
wapentrofeeen. Het interieur van het
gebouw wordt op de begane grond en de
eerste verdieping in twee beuken verdeeld door een arcade op rechthoekige
pijlers. In 1890 werd de kazerne uitgebreid met een kantinegebouw, een kruithuis en lesgebouwen. Verder verrees een
rij van elf lage, wit geschilderde onderofficierswoningen (Fellenoordstraat
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Breda, Strafinrichting Boschpoort, doorsnede
bouwtekening (circa 1883)

128-154). Depaardenwacht annex
- z i e k e n z a a l (gebouw P) en een loods
(gebouw 0) dateren van 1928.
De strafinrichting Boschpoort (Nassausingel 26) [23] een grote
centraalbouw voor 160 cellen, is beter
bekend als de `Koepelgevangenis'. Het
gebouw werd opgetrokken in 1883-'86
naar ontwerp van J.E Metzelaar - in
samenwerking met zijn zoon W.C. Metzelaar. Deze koepelgevangenis en die in
Arnhem en Haarlem zijn de enige voorbeelden van dit type. Rondom een groot
overkoepeld binnenplein bevinden zich
vier lagen cellen aan galerijen. Vanuit
een (inmiddels verdwenen) kiosk op het
plein konden de cipiers toezicht uitoefenen. Twee torens met kantelen flankeren
de toegangspoort tot het gevangenisterrein. De twee directiewoningen aan de
Nassausingel (nrs. 25 en 2 7) en de zes
cipierswoningen aan de Nassaustraat
(nrs. 2-14) dateren uit dezelfde tijd en
zijn van dezelfde architect als het gevangenisgebouw. Deze gebouwen hebben
onder meer karakteristieke flauw hellende zadeldaken met grote overstekken.
Stadsschouwburg en societeit Concordia (Van Coothplein
37) [24] is een neoclassicistisch gebouw
uit 1891, ontworpen door J.M. Marijnen.
Het heeft een laag onderhuis en een

hoge bel-etage. Het corps de logis heeft
een karakteristiek koepeldak met aan
weerszijden vleugels onder omgaande
schilddaken. Het gebouw heeft een
monumentale, symmetrische gevelindeling met op de bel-etage corinthische en
dorische pilasters, rondboogvensters en
veel stucdecoraties. Achter het corps de
logis ligt de toneelzaal.
Het gebouw van de voorm. arrondissementsrechtbank en het
kantongerecht (Kloosterlaan 174)
[25] verrees in 1892-'93 naar ontwerp
van W.C. Metzelaar. Het is uitgevoerd in

Breda, Strafinrichting Boschpoort
(Koepelgevangenis), interieur (1993)
neorenaissance-stijl met een rijk gebruik
van metselmozaieken en tegeltableaus.
De beide straatgevels komen samen in
een overhoeks geplaatst, monumentaal
front met topgevel, op de begane grond
voorzien van een arcade.
DeTrip van Zoudtlandtkazerne (De la Reystraat 95/Lovensedijkstraat 10) [26] uit 1910-'14, is opgezet
voor de cavalerie. In de oorspronkelijke
opzet had het twaalf eenlaags paviljoens.
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(Kasteelplein 10) uit 1938-'42, gebouwd
in de trant van de Delftse School.
Hofhuizen. Karakteristiek voor
Breda zijn de zogenoemde hofhuizen.
Deze term client enerzijds als algemene
aanduiding voor de monumentale stadshuizen van de leden van de hofhouding
van de Nassaus en duidt anderzijds een
wooncomplex aan dat bestaat uit enkele
vleugels rond een binnenplaats of 'he
met een poort naar de straat. Oorspronkelijk concentreerden de hofhuizen zich
langs de Nieuwstraat en de Visserstraat;
na de stadsbrand van 1534 was vooral de
Catharinastraat zeer in trek. Vrijwel nergens bleef dit monumentale huistype in
de oorspronkelijke vorm bewaard, maar
achter de veelal 18de- en 19de-eeuwse
gepleisterde gevels van de nog steeds
monumentale herenhuizen, bevinden
zich vaak toch nog belangrijke resten.
Het oudste voorbeeld van dit huistype is
Breda, Huis Brecht, hof

Opmerkelijk zijn de twee h o ofd gebouv.) e n (A en B) aan de appelplaats en de
voorm. paardenstallen, alle uit 1913. In
1922-'24 werd het complex uitgebreid
met vijf paviljoens in aangepaste stijl.
Scholen. De voorm. Hogere Burg e r School (Kasteelplein 10) [2 7] heeft
de vorm van een monumentaal eclectisch
blokvormig herenhuis uit 1867. Sinds
1901 is het onderdeel van de Koninklijke
Militaire Academie. Het R. K. 0 n z e Liev e - Vr ouw -Lyceum (Paul Windhausenweg 11) [28] uit 1918-'19 is
gebouwd in de stijl van het kubistisch
expressionisme. Het heeft een zeer markante, op de hoek gelegen ingang. De
entreehal en het trappenhuis hebben art
deco-elementen. Het geheel staat onder
sterke invloed van de vormentaal van
K.P.C. de Bazel. In 1952-'53 voegde men
naar ontwerp van J. Bunnik de tweede
verdieping toe. De Beeldenaar (Keizerstraat 1), een schoolgebouw voor
Lager Onderwijs, verrees in 1920 in de
stijl van het kubistisch expressionisme,
naar ontwerp van de dienst Openbare
Werken. Lagere School De Ka s t a nj e boom (Boeimeersingel 14-14A) uit 1934
toont invloeden van Dudok. Het werd
ontworpen door F. Verwoerd en J. Temme.
HetPrins Willem I-paviljoen is
een onderwijsgebouw van de K.M.A.

Breda, Hofhuizen aan de Catharinastraat
(nrs. 18-28), situatie circa 1550 en circa
1950
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hetHuis Brecht (Cingelstraat 1-3),

dat in de 15de eeuw in verschillende
fasen werd vergroot van een vleugel
langs de Cingelstraat tot een L-vormige
aanleg. Aan de binnenplaats zal de torenvormige uitbouw met laat-gotisch venster nog 15de-eeuws zijn; de open galerij
met kruisgewelven en dorisch-toscaanse
zuilen dateert van omstreeks 1530. De
nog laat-gotische detaillering vertoont
overeenkomst met de galerij van de
kleine binnenplaats van de Markiezenhof
to Bergen op Zoom. De vleugel langs de
Cingelstraat is verlengd bij een verbouwing tot militair hospitaal. Het huis is
omstreeks 1830 gewijzigd en aan de buitenzijde gepleisterd toen het deel ging
uitmaken van de Koninklijke Militaire
Academie.
HetHuis Ocrum (St.-Janstraat 18)
dankt zijn naam aan de edelman Johan
van Ocrum, een vooraanstaand lid van de
hofhouding van Hendrik III. Hij liet in
1537 op oudere kelders de haaks op de
straat geplaatste westvleugel bouwen. In
1538-'40 werd langs de straat een korte
vleugel met grote poortdoorgang toegevoegd, met op de aansluiting een fraai
vroeg-renaissancistisch trappenhuis met
natuurstenen bordestrappen, halfzuilen
en bogen. Dit trappenhuis, dat sterk is
geinspireerd op dat van het kasteel
Breda, heeft men later doorgetrokken
naar de tweede verdieping. In de volgende jaren verrees de zuidvleugel, terwijl er veel later nog een oostvleugel bijkwam. Van 1577-1610 diende het
complex als augustinessenklooster en van
1625-'37 was het een jezuietenklooster.
Uit die tijd dateert nog een poortje met
wapensteen uit omstreeks 1630 bij een
uitgang naar de Oude Vest. Na 1637 was
het gebouw nog in gebruik als kazerne en
vanaf 1849 als rooms-katholiek weeshuis.
Bij een ingrijpende verbouwing in 1887'88, naar ontwerp van J. Lijdsman, kreeg
het complex zijn huidige rijke neorenaissance-voorgevel; boven het venster in de
ingangstravee zit het wapen van Brederode.
Langs de Catharinastraat staan diverse,
later sterk gewijzigde, hofhuizen van kort
na 1534, to weten Catharinastraat
14-16 en 18– waarvan de achtergevel
is voorzien van een uit omstreeks 1630
daterend hardstenen Rubenspoortje
en 24–met–Cathrins20

een monumentale traptoren – en Catharinastraat 26-28 en 91-93. Panden aan de Nieuwstraat (vroeger Steenbrugstraat) die oorspronkelijk als hofhuis
zijn ontstaan zijn Huis Waelwijk
(Nieuwstraat 21), waarvan de ingang is
voorzien van een hardstenen Rubenspoortje van omstreeks 1630, Hu is
Bruheze (Nieuwstraat 23) en Huis
Assendelft (Nieuwstraat 2 5). Dit laatste pand heeft nog een 16de-eeuwse,
boven het dak uitstekende, veelhoekige
traptoren.
Huize Justinus van Nassau (Kasteelplein 55) was lange tijd residentie van
de gouverneurs van Breda. Het werd
waarschijnlijk kort na de stadsbrand van
1534 als hofhuis gebouwd in opdracht
van Gabriel van Biest. Aan de Cingelstraat verrees een lange noordvleugel, die
met twee korte haakse vleugels een binnenplaats omsloot. Men maakte gebruik
van oudere bebouwing ter plaatse van de
westvleugel en een deel van de noordvleugel. De poort kreeg een plaats aan
het einde van de oostvleugel, terwijl in
de noordoosthoek (binnenzijde) een
vierkante traptoren verrees. Gouverneur
Justinus van Nassau liet in 1606-'08 een
beperkte modernisering uitvoeren; aan
de noordoosthoek (buitenzijde) werd een
achtkantige hoektoren opgetrokken en
de binnenplaats kreeg een galerij. In
1790 werd het huis in opdracht van gouverneur prins Willem Frederik, de latere
koning Willem I, in Lodewijk XVI-stijl
gemoderniseerd naar ontwerp van luitenant-ingenieur J. van Westenhout in
samenwerking met G.F. Smedecken.
De oorspronkelijke baksteengevels met
natuurstenen speklagen werden gepleisterd. De oostvleugel kreeg een classicistische ingangspoort met siervazen, de
gevel aan de Cingelstraat een middenrisaliet met fronton voorzien van een
leeuw met krijgsattributen. In 1935-'38
en in 1963 volgden nog verdere ingrijpende verbouwingen.
Een van de laatste huizen die als hofhuis
kunnen gelden, is het Huis van
Wijngaerde (Catharinastraat 9), dat
jonker Hendrik van Wijngaerden in
1614 liet bouwen. Boven de poort hangt
een relief met twee schilddragende leeuwen en het wapen van de bouwheer. De
gevel is uitgevoerd in baksteen met zandstenen banden en korfbogen; de sluitste-
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nen met gebeeldhouwde druiventros verwijzen eveneens naar de opdrachtgever.
De kamers aan de straatzijde hebben
18de-eeuwse schouwen in Lodewijk
XIV-stijl en Lodewijk XV-stucplafonds.
Overige woonhuizen. Breda
heeft weinig middeleeuwse huizen. Het
vervangen van hout door steen vond
betrekkelijk laat plaats en op het einde
van de 15de eeuw waren er in de stall
nog maar weinig stenen huizen. Daarom
gingen bij de stadsbranden van 1490 en
1534, voor zover bekend, vrijwel alle
middeleeuwse huizen verloren, met uitzondering van de kelders. Die kelders
gebruikte men bij de herbouw opnieuw.
Aanvankelijk paste men na de stadsbrand
van 1490 nog houten gevels toe.
Vooral aan de Visserstraat en de Vismarktstraat zijn onlangs panden aangetroffen die dateren van meteen na de
stadsbrand van 1490. De Iseren Leeu
(Vsserstraat 12), dat oorspronkelijk niet
voor aan de straat lag, bezit in het achterste deel een restant van een 15de-eeuws
houtskelet en samengestelde balklagen
met rijk geprofileerde sleutelstukken.
Na 1490 kreeg de kelder tongewelven
gedragen door ronde zuilen. Bij een
verbouwing in 1884 verrees een nieuwe,
eclectisch vorm gegeven gevel. De oorspronkelijk een eenheid vormende huizen Warenborgh en Huis van
M o n t e s (Visserstraat 16-18) werden
in 1490 gebouwd door de deken van het
kapittel, Karolus Oudaert. De kapconstructie met gestapelde jukken dateert uit
de bouwtijd. In een van de vertrekken is
nog een 16de-eeuwse muurschildering
aanwezig. De voorgevel van het kort na
1490 daterende diepe huis D e Dry
Mo o re n (Visserstraat 31) is voorzien
van Gobertanger hoekblokken. Het pand
heeft samengestelde balklagen met
geprofileerde sleutelstukken uit de
bouwtijd en 17de-eeuwse houten kruiskozijnen. Tolbrugstraat 15 bezit een
kapconstructie uit omstreeks 1490 en een
gevel met 18de-eeuws siermetselwerk.
Na de brand van 1534 werd het stadsbeeld – afgezien van de hofhuizen –
bepaald door smalle, bakstenen huizen
met trapgevels. Dankzij na 1534 ingestelde subsidies op bakstenen en pannen
zijn de meeste huizen met stenen muren
en pannendaken herbouwd. Achter jongere, voornamelijk 19de-eeuwse voor-
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gevels, zijn nog panden van kort na de
stadsbrand van 1534 bewaard gebleven.
Vismarktstraat 18-18a bezit achter de l9de-eeuwse voorgevel een 15deeeuwse kelder met tongewelf en een
balklaag uit het tweede kwart van de
16de eeuw, voorzien van een rankenbeschildering uit de eerste heeft van de
17de eeuw. Het Kleyn Beerken (St.Jansstraat 20) bestaat uit een voorhuis
en een achterhuis van twee bouwlagen
boven een mogelijk nog 15de-eeuwse
kelder. Dit waarschijnlijk door Margriet
van Zelbacht na 1534 herbouwde huis
heeft nog de oorspronkelijk samengestelde balklagen. Het achterhuis werd
omstreeks 1550 gebouwd. Het pand
heeft een 18de-eeuwse lijstgevel en is in
1996 gerestaureerd. De Dry Keerssen
(Havermarkt 5) is een oorspronkelijk
16de-eeuwse, voormalige mouterij waarvan de oostelijke trapgevel bij de verbouwing in 1860 gespaard bleef. Huis Den
Oraengienboom (Grote Markt 59) uit
1585 heeft een trapgevel met toppilaster
op een engelkopje. De gevel is in 1932
gerestaureerd.
In 1603 ging een niet onbelangrijk deel
van het Haageind door brand verloren.
Bij de herbouw kregen veel panden trapgevels met manieristische kenmerken,
zoals metselmozakken of schelpmotieven in de boogtrommels, krulankers,
toppilasters en kraagstenen. D e Seven-

sterre (Haagdijk 74-76) heeft een trap-

Breda, Woonhuizen De Sevensterre en
Den Wildeman

gevel uit 1605, met uitgekraagde togen
boven de vensters. De gevel is gerestaureerd in 1939. Het naastgelegen pand
Den Wildeman (Haagdijk 78) is
voorzien van de jaartalankers '1613'; De
Cleynen Wildeman (Haagdijk 82)
stamt uit 1605. D e Roy scheir (Haagdijk 11) dateert ook uit het begin van de
17de eeuw en bezit een wit geverfde
trapgevel met een pijnappel op de top en
lelieankers. Uit dezelfde tijd is de trapgevel vanHet Zwarte Lam (Haagdijk
22), bekroond met een overhoekse toppilaster. De gevel werd gerestaureerd in
1921. Ook elders in de stad vinden we
deze trapgevels, zoals bij het huis P r ins
Maurits (Grote Markt 61) uit omstreeks 1612. Deze in 1932 gerestaureerde gevel heeft een overhoekse toppilaster op een leeuwenkop en een
schelpmotief in een boogtrommel.
In de loop van de 17de eeuw ontstond
er een versobering en een verstrakking
in het gevelontwerp. Huis de Vogelstruys (Haverstraat 21) uit 1665 heeft
een hoge door waterlijsten gedeelde
gevel bekroond met zandstenen voluten
en een driehoekig fronton. De ingang
heeft een bovenlicht uit 1780. In 1697
werd dit pand een refugium van het
klooster St.-Catharinadal in Oosterhout.
Sober is ook de gevel van Reigerstraat
32, oorspronkelijk 17de-eeuws maar in
de loop der tijden zeer gewijzigd. Nog
17de-eeuws van karakter zijn de uit 1708
daterende trapgevel met zandstenen
vleugelstukken van Den Vergulden
AB C (Grote Markt 56) en de lijstgevel
van Grote Markt 10.
In de stad komen naar verhouding weinig nieuwe 18de-eeuwse panden voor.
De invloed van de Lodewijkstijlen bleef
vrijwel beperkt tot verbouwingen van
oudere huizen, zowel in- als uitwendig.
Verschillende grote huizen, waaronder
de grote hofhuizen in de Catharinastraat,
werden in de 18de eeuw gesplitst en kregen nieuwe voorgevels en interieurs.
Oude, smalle kavels voegde men overigens ook wel eens samen om monumentale vierkante huizen of dwarse huizen to
kunnen bouwen. Voorbeelden hiervan
zijn de Witte Wijngaerd (Veemarktstraat 66-66a) uit 1719-'20 en de
eemarktstraat 23),
Vergulde Craen
waarvan de drie linker traveeen met

Breda, Woonhuis De Olyton

ingang uit 1728 dateren; het rechter
gedeelte kwam er later bij. Beide huizen
hebben een ingangstravee in Lodewijk
XIV-stijl.
Diverse huizen hebben laat-l8de-eeuwse
gevels met Lodewijk XVI-kenmerken.
Den A n k e r (Haven 4) is een vrij hoog,
in 1789 gebouwd brouwershuis met een
classicistische ingangspartij, schuifvensters en een overbouwde poort naar het
achtererf, waar de brouwerij gesitueerd
zal zijn geweest. Haven 14 dateert uit
omstreeks 1790 en heeft een voorgevel
met een strakke indeling, geprononceerde kroonlijst en een classicistische
ingangspartij met rijk gesneden bovenlicht. Haven 9 is iets jonger en soberder van uitvoering en heeft een vergelijkbaar bovenlicht. D e Olyton
(Boschstraat 3 5) is een vrij breed huis van
drie bouwlagen met een strakke bakstenen voorgevel in Lodewijk XVI-stijl. In
het fronton zijn de datering '1791' en de
letters `JCT' zichtbaar. Die letters staan
voor Johannes Cornelis Timmermans,
ongetwijfeld de opdrachtgever. Een
overbouwde poort geeft toegang tot het
achtererf. ook In den B o n t e n O s c h
(Ginnekenstraat 88) heeft een vergelijkbare brede opzet met overbouwde poortweg naar het achterterrein. Dit pand in
Lodewijk XVI-stijl dateert uit omstreeks
1790. Haven 20 heeft een laat-18deeeuwse, bakstenen pilastergevel. Veemarktstraat 17 en 19, beide uit
omstreeks 1800, hebben een eenvoudige,
gepleisterde halsgevel. Huizen in
empire-stijl zijn: Veemarktstraat 44
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(1803),Nieuwstraat 13, Prinsenkade 9 enRidderstraat 23.

Het beeld van de binnenstad wordt overheerst door 19de-eeuwse gepleisterde en
wit geschilderde gevels met kroonlijsten
op consoles en een dwars schild- of
zadeldak, dan wel gevels uitgevoerd in
baksteen met witte banden en blokken.
De woonbouwing is doorgaans twee
bouwlagen hoog en heeft soms een mezzanino. Voorbeelden hiervan staan aan
de Boschstraat, de Mauritsstraat en de
Nieuwe Ginnekenstraat. Anders dan in
de binnenstad zijn de woonhuizen in de
19de-eeuwse uitbreidingen gebouwd op
een breed perceel, waardoor drie-, vierof meer vensterassen mogelijk waren. De
niet gepleisterde gevels kwamen in het
laatste kwart van de 19de eeuw in zwang
en werden gebouwd in neorenaissancestijl. Ginnekenstraat 90-90a en
Ve e m a r k ts t r a a t 64 zijn enkele sprekende voorbeelden. In deze trant trok
men ook hele gevelwanden op, bijvoorbeeld langs de Nieuwe Ginnekenstraat
en de Wilhelminastraat.
Vroege voorbeelden van gevels in eclectische trant zijn Dreef 6 (1863) en
Ginnekenweg 222 (1864). Naar ontwerp van A. Verlegh werden Sophia straat 38-40 (1879-'80) en Willemstraat 24 (omstreeks 1880)
opgetrokken in eclectische trant. Eveneens in gebouwd die trant zijn Nieuwe
Ginnekenstraat 30-32, een dubbel
woonhuis uit 1882, voor A. van LoonBoschart, enNieuwe Ginnekenstraat 34 uit 1884, ontworpen door
Th. van Elzen. Architect J.H. van Riel
ontwierp het eclectisch vormgegeven
complex van drie woonhuizen Ginnekenweg 74/74A-76 uit 1892.
In het laatste kwart van de 19de eeuw
verrezen diverse herenhuizen en villa's.
Langs de Seeligsingel kwam tussen 1877
en 1900 een hele reeks enkele en dubbele
herenhuizen tot stand (nrs. 1-13). L.
Lijdsman maakte het ontwerp voor Seeligsingel 8-9, een dubbel herenhuis
uit 1883. Ook langs de Baronielaan ontstond een vrij aaneengesloten bebouwing
van herenhuizen. Baronielaan 228
verrees omstreeks 1890 in neoclassicistische trant naar ontwerp van A. van
Spaendonck en kreeg in 1923 een uitbreiding naar plannen van F.P. Bilsen.
Baronielaan 34 uit 1899 heeft

een vormgeving met elementen van de
chaletstijl. Het huizencomplex Chasse singel 33-39 en34-40 dateert uit
1892. De vier villa's Van Coothplein
16-22 kwamen in 1897 tot stand naar
ontwerp in eclectische trant van J.M.
Marijnen. Het in 1880-'81 in neoclassicistische stijl gebouwde dubbele woonhuis D e 1p ra tsingel 1/Willemstraat 2-4 werd in 1898 in gebruik
genomen als kantoor van de Industriele
Maatschappij EJ. Stulemeijer & Co.; in
tegels is de bedrijfsnaam in de boogvelden aangebracht.
Omstreeks 1900 kreeg een klein deel van
de woonhuizen in de binnenstad – vooral
de woon- en winkelpanden – nieuwe
gevels en puien in jugendstil stijl. Een
zeer gaaf voorbeeld hiervan is Prinsenkade 2, een woonhuis waarvan het linkerdeel is voorzien van een fraai gedecoreerde erker op de verdieping. Het pand
is in 1902 gebouwd naar ontwerp van
RA. Oomen en L. van de Pas. De panden
Delpratsingel 24 enBaronielaan
102, beide daterend van omstreeks

1905, werden opgetrokken in 'Urn
1800'-stijl. In expressionistische stijl
kwamen in 1926 de woonhuizen Weth.
Romboutstraat 54-56 tot stand,
naar plannen van H. van der Meer, en in
1928 de huizen Fellenoordstraat 44a-4b, naar ontwerp van G. Esbach.
Het door J. Temme ontworpen woonhuis Salve Viator (Burg. Kerstenlaan
8) uit 1935 is een voorbeeld van de
Nieuwe Zakelijkheid met invloeden van
Dudok. Het heeft een interieur in art
deco-stijl. Andere voorbeelden van het

dwarsstraat en deLeistraat uit
1922-'23. HetHeuvelkwartier

kwam grotendeels in het interbellum tot
stand op basis van stedenbouwkundige
plannen van MJ. Granpre Moliere
(zuidwestelijk deel) en EPJ. Peutz
(noordoostelijk deel). De vormgeving
van het Heuvelkwartier is sterk door de
Delftse School bepaald. In het zuidwestelijk deel vulden architectencombinaties
de bouwblokken in: Berghoef-Klarenbeek, Evers & Salenijn, Van Kranendonk, Rouville de Meux en Siebers &
Van Daal.
Villa's. Aan de rand van het Mastbos,
maar ook langs Haag-, Ginneken- en
Ulvenhoutseweg verrezen vanaf 1860
veel vrijstaande villa's. Vooral nabij het
Mastbos werd na 1890 gebouwd in de
meest uiteenlopende stijlen. Villa Princenoord (Haagweg 3 66) verrees in
1863, evenals Ginnekenweg 206,
een wit gepleisterde tweelaags villa met
fenetres a terre. Ginnekenweg 275
is een villa met een koetshuis uit 1867.
Villa De Haghe (Haagweg 339) is
een uit Zwitserland overgebracht pand
in chaletstijl dat oorspronkelijk dateert
van omstreeks 1870. F.C.V. Dommer van
Poldersveldt, burgemeester van Princenhage, liet het in 1906 op de huidige
plaats herbouwen. Villa Meertensbeim (Haagweg 354-356) uit 1890 is
een ontwerp van JJ. van Langelaar. Het
pand bestaat uit twee haaks geplaatste
bouwvolumes, zeer rijk gedecoreerd in

Nieuwe Bouwen zijn het wit gepleisterde, bakstenen huis Klep (Montens-

park 6-8), opgetrokken in 1931-'32 naar
ontwerp van G.Th. Rietveld, en de door
E Mol ontworpen huizen Generaal
Van der Plaatstraat 1-3, 5-7 en
9 uit 1934. Zij bezitten alle een min of
meer rechthoekige plattegrond en zijn
opgebouwd uit verschillende rechthoekige volumes met platte daken, soms met
overstek. Een belangrijk en decoratief
voorbeeld van de Delftse School is het
woonhuis Wilhelminapark 16 uit
1937-'38, gebouwd naar ontwerp van
EA. Eschauzier.
Voorbeelden van vroege, in beton uitgevoerde volkswoningbouw zijn de
woningblokken aan de Zandberg-

Breda, Villa Meertensheim
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de stijl van de late gotiek, met een traptoren in de binnenhoek. Villa Wilhelmina (Haagweg 189) is een jugendstilvilla uit 1898, ontworpen door H. van
der Kloot Meyburg. Villa Zonnehof,
(Burg. Kerstenlaan 16), in neoclassicistische stijl ontworpen door J. Loudon in
1901 en villa Bustelberg (Ulvenhoutseweg 67), een asymmetrisch buitenhuis,
sterk onder Engelse invloed en voorzien
van een erker en een ver overstekend dak
ontworpen door de architect J.W. Knibbeler in 1913. De villa Haghehoeck
(Haagweg 385), in landelijke stijl, is
omstreeks 1930 gebouwd naar ontwerp
van F. Korteweg.
Buitenplaatsen. Vanaf de 18de
eeuw ontstonden rond Breda, vooral
langs de uitvalswegen naar Princenhage
en Ginneken, kleine buitenplaatsen van
vermogende burgers en hoge militairen.
Door de stadsuitbreidingen van Breda
liggen veel van deze buitenplaatsen en
villa's nu binnen de bebouwde kom. Een
klein aantal bevindt zich nog steeds net
buiten de stall.
Het eenvoudige landhuis Vr e d e r u s t
(Overakkerstraat 18) kwam tussen 1778
en 1792 tot stand door verbouwingen
van een 17de-eeuwse boerderij. De voorgevel bezat oorspronkelijk een fronton.
In 1959-'60 is het pand hersteld en
inwendig gewijzigd. Het landhuis
Zoudtland (Zoudtlandseweg 1) ontstond toen generaal Frederik Gerard
Zorreth omstreeks 1785 een bestaande
herenkamer aan een boerderij verving
door het huidige gepleisterde blokvormige gebouw van twee bouwlagen onder
een schilddak. Aan de rechterzijde ligt
nog het boerderijgedeelte met houten
wanden en een rieten wolfsdak. De buitenplaats Weilust (Weilustlaan 21)
werd aangelegd voor de Bredase brouwer
J.J. Havermans van 'De Brie hoefijzers'.
Het landhuis met verdieping en schilddak dateert uit 1787. In het interieur
bevindt zich een beschilderd behangsel.
Op het omgrachte terrein met zware
beplanting staat verder nog een 18deeeuwse boerderij. In 1969-'71 is het,
landhuis gerestaureerd. Het classicistische landhuis D e B u rgs t (Burgstse
Dreef 1) werd in 1790 gebouwd. Het
bestaat uit een rechthoekig middendeel
met een portiek voorzien van ionische
zuilen, geflankeerd door naar voren

springende zijvleugels, elk door een
muur verbonden met een laag bijgebouw.
Aan het eind van de zichtlaan midden
voor het huis staat een beeld van Diana.
Het landhuis Valkrust (Ulvenhoutselaan 2-4), met een geblokt gepleisterde
voorgevel en fronton boven de middentravee, dateert uit het vierde kwart van
de 18de eeuw.
Lindenborg (Sprundelsebaan 47-49) is
een wit gepleisterd, empire-landhuis uit
1858. Het aangebouwde koetshuis heeft
ingezwenkte topgevels. Wolfslaar
(Wolfslaardreef 100-102) is een monumentaal, gepleisterd, blokvormig landhuis van twee bouwlagen boven een souterrain. Het is in 1862 gebouwd in
eclectische stijl in natuursteen en pleisterwerk. De representatieve ruimten zijn
rijk gedecoreerd in neorococo-stijl. Bij
het huis ligt een blokvormig koetshuis in
dezelfde stijl en daterend uit de bouwtijd.
Het landschapspark werd in zijn huidige
vorm waarschijnlijk omstreeks 1880 door
L. Rosseels aangelegd. Ulvenhoutselaan 12 is een wit gepleisterd landhuis
uit omstreeks 1875 met een brede, naar
het bordes leidende trap en een door
ionische zuilen gedragen balkon. Landhuis De Blauwe Kamer (Gelderseweg 65), uit 1921, is ontworpen door
J. van Nieukerken in de trant van de
Engelse landhuisstijl.
Het voorm. hotel Van Ham
(Ginnekenstraat 134), gelegen op de
hoek met het Van Coothplein, dateert
van 1895 en werd ontworpen door
J.A. van Dongen. Aan dit grote gebouw
in neorenaissance-stijl prijken pilasters,
zwaar aangezette horizontale banden en
aan beide straatzijden een topgevel. Het
dak wordt bekroond door een achtkantige dakruiter. Boven de, in de afgeschuinde hoek gelegen, ingang staat het
borstbeeld van generaal P. van Ham, die
in 1839 op deze plaats werd geboren en
die in 1894 sneuvelde tijdens de Atjehoorlog. Het beeld is van de hand van
A. Wirte.
Winkels en warenhuizen.
Apotheek Wilhelminastraat 2 werd

omstreeks 1890 gebouwd naar ontwerp
van J.M. Marijnen. Het heeft een ronde
hoektoren en natuursteendecoraties.
Van dezelfde architect is het eveneens
in neorenaissance-stijl gebouwde woonen winkelpand Tolbrugstraat 17 uit

1895. Haagweg 429 bezit een rijk
gedecoreerde winkelpui uit omstreeks
1890 met neorenaissancistische en neoclassicistische elementen. RA. Oomen en
L. van de Pas maakten hiervoor het ontwerp; een decennium later ontwierpen
zij jugendstil-winkelpuien, zoals voor het
uit 1908-'09 daterende woon- en winkelpand Haagdijk 71; de tegeltableaus
met landelijke taferelen in het portiek
herinneren aan de functie als groothandel in kaas. Van dezelfde architecten zijn
de in jugendstil uitgevoerde woon- en
winkelpanden Ginnekenweg 334336/336A uit 1905. Het op de hoek
van het Kasteelplein gelegen imposante
en hoge winkelpand Catharinastraat
5 werd in 1926 gebouwd voor J. van de
Ven. De Tilburgse architect C.M.B. van
de Beld liet zich in zijn ontwerp inspireren door de Amerikaanse hoogbouw; de
gevels hebben sterke verticale, alternerend uitgebouwde geledingen, waarbij de
hoek torenvormig is uitgebouwd. Het
pand is uitgevoerd in zandsteen en heeft
art deco-decoraties. Het warenhuis
van Vroom & Dreesmann (Karrenstraat 32) [29] is een zeer expressionistisch ontwerp van EM J. Caron. Het
warenhuis werd in 1921 opgetrokken in
gele baksteen; inwendig heeft het een
gewapende betonconstructie voorzien
van vides over meerdere verdiepingen.
Industriegebouwen. De voorm.
stoomtimmerfabriek L. Chabot
(Haagweg 241-243) werd in 1912 gebouwd naar plannen van J. van Groenendael. Het driebeukige gebouw heeft een
houten draagconstructie en een sterk op
de kerkbouw geinspireerde voorgevel.
Brouwerij 'De Drie Hoefijzers'
(Ceresstraat 13) [30] werd in 1887 door
de eigenaren, de familie Smits van Waesberghe, verplaatst van de Boschstraat
naar de huidige, nabij de spoorlijn gelegen plek. In de loop der tijd breidde het
complex zich sterk uit. In 1905 verrees
een gebouw met gisthal en laboratorium
en in 1915 een nieuw ketelhuis. Bij een
volgende uitbreiding moest het bedrijfskantoor wijken voor een nieuw kantoorgebouw. A.MJJ. Smits liet dit nieuwe
kantoor in 1925-'26 bouwen naar plannen van F. Bilsen en zijn zoon P. Bilsen.

Het is opgetrokken in gele baksteen met
natuurstenen plint en betonnen trappenhuis; de sterke horizontale geleding is
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Breda, Brouwer De Drie Hoefijzers,
kantoorgebouw

kenmerkend voor het kubistisch expressionisme. De afwerking van het interieur
vormt een `Gesamtkunstwerk' in art
deco-stijl. Bijzonder fraai gedetailleerd
is de entreehal met het centrale trappenhuis. Het hoge brouwhuis uit 1930, met
glazen trappenhuis en metalen liftschacht, is een vroeg voorbeeld van een
bedrijfsgebouw in de stijl van de Nieuwe
Zakelijkheid. Het verrees naar plannen
van A. Jansen en F. Verwoerd. Het productieproces voert van boven naar beneden, zodat de zwaartekracht zoveel
mogelijk kan worden benut. Van de
verffabriek 'Teolin' (Generaal
Maczekstraat 65) is het kantoorgebouw
in 1935 opgetrokken in de stijl van het

kubistisch expressionisme naar ontwerp
van F. Verwoerd in samenwerking met
J. Temme.
Pompen. Op deHaagsemarkt van
het voormalige dorp Princenhage staat
een pomp van arduinsteen met Lodewijk
XV-versieringen, gemaakt in 1769 gemaakt door Guillaume Carrier. De hardstenen pomp op de Ginnekenmarkt
van het voormalige dorp Ginneken
dateert uit 1790 en heeft een leeuwenkop
als waterspuwer. Een gebeeldhouwd
wapenschildje toont een rooster, het
attribuut van St.-Laurentius, patroonheilige van de parochiekerk van Ginneken.
B r u g (Marksingel/van de Hamsingel

ong.) Om de bereikbaarheid van zijn
fabriek voor voetgangers en fietsers to
verbeteren, liet fabrikant L.A. Hirdes
door EA. Seegeren in 1905 een betonbrug over de Mark ontwerpen. De leuningen zijn uitgevoerd in gewapend
beton en dienen tegelijk als hoofdliggers
waarop de vloerplaten hangen.
Watertorens. De voorm. watertoren Wilhelminasingel 19 [31]
met uitgekraagd reservoirgedeelte is in
1894-'96 naar ontwerp van J. Schotel
opgetrokken in neorenaissance-stijl met
natuurstenen sierdelen. In de verbouwde
toren is sinds 1977 een kantoor gevestigd.
De watertoren Speelhuislaan 158
uit 1934 is een ontwerp van stadsbouwmeester P.A.H. Hornix en een kenmerkend voorbeeld van het functionalisme.
De twee cirkelvormige betonnen vlakbodemreservoirs rusten op een betonnen
draagconstructie, het geheel omhuld
door een sober vormgegeven bakstenen
schild. Het aangebouwde trappenhuis
heeft de vorm van een afgeplatte cilinder.
Windmolen 'De Hoop' (Liesboslaan 35, Princenhage) is een zeer hoge
ronde stellingkorenmolen uit 1898-'99.
Sinds 1927 is de molen van stelling, kap
en wieken ontdaan.
Hetnoodpompstation (Ulvenhoutselaan 85, Ginneken) voor de drinkwaterleiding dateert uit 1904. Het heeft
een verhoogd middendeel voor het
pomphuis en twee zijvleugels voor de

dienstruimten.

B i o s c o o p 'Grand Theatre' (Van

Coothplein 17) verrees in 1919 naar ontwerp van J. Bilsen in een mengeling van
neobarok, orientaalse vormen en art
deco-stijl. Het gebouw heeft een arcade
die wordt afgesloten door een toren met
achtkantige koepel.
Benzinestation 34 (Teteringsdijk
236) heeft een halfronde, platte betonnen luifel op slanke zuilen. Het gebouw
kwam in 1933-'34 tot stand in de stijl van
het Nieuwe Bouwen.
Gedenktekenen. De door A. Gips
ontworpen Wilhelminafontein werd
in 1898 op de Grote Markt geplaatst ter
gelegenheid van de troonsbestijging van
koningin Wilhelmina. Sinds 1909 staat
ze in de as van de Sophiastraat, ter
hoogte van de Mauritsstraat. De met
waterspuwende kikkers, zeepaardjes en
salamanders versierde fontein heeft een
natuurstenen bassin en een torenvormige
opbouw van siersmeedwerk in het midden. Het gedeeltelijk gepolychromeerde
natuurstenen Baronie- of Nassaumonument staat in de as van de Willemstraat bij een ingang van het park
Valkenberg. Het is in 1904 naar ontwerp
van P.J.H. Cuypers opgericht ter herdenking van de intocht van Engelbrecht van
Nassau in Breda in 1404. Op het Kasteelplein staat een bronzen ruiterstandbeeld van koning-stadhouder Willem III uit 1921, gemaakt
door T Dupuis. Het beeldje van schipper A dr iaan van Bergen, die in
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1590 zijn turfschip voor de Staatse list
beschikbaar stelde en het de kasteelwateren binnenvoer, is een werk van G. Rueb
uit 1926. Het staat op het Stadserf achter
het stadhuis. Het b evrijdingsmonu/went uit 1954 door N. Steenbergen op
de Grote Markt bestaat uit een bewerkte
sokkel met zuil, waarop een beeld van
Judith met de kop van Holofernes staat.
Park Va l k e n b e r g (Catharinastraat). In de jaren dertig van de 16de
eeuw werd een park aangelegd in de
nabijheid van het blokhuis van het kasteel. Stadhouder Willem III liet een
zichtas vrij maken, waardoor kasteel en
park meer visuele relatie kregen. Van de
in 1686 geplaatste beelden resteert een
Herculesbeeld (kopie). Hoewel de stad
al in 1812 de beschikking kreeg over het
park, werd ze pas in 1882 officieel eigenaar. Naar ontwerp van de Leuvense
tuinarchitect Lieven Rosseels legde men
vanaf 1887 een nieuw stadspark aan. De
oorspronkelijke rechthoekige vijver uit
de geometrische 17de-eeuwse aanleg
werd vergraven tot een gebogen vijverpartij, waarvan de uiteinden door bosschages werden verhuld. De monumentale ingang aan de Catharinastraat wordt
geflankeerd door twee sierlijke gietijzeren lantaarns uit 1860 op hoge, bewerkte
natuurstenen voet. Het 19de-eeuwse
hekwerk aan weerszijden is afkomstig
van de villa `Rozenhof to Dordrecht. Bij
een ingrijpende reorganisatie in 1995-'96
behield men de hoofdstructuur van het
park, maar de paden en wegen werden
verbreed en de karakteristieke heesterbeplanting verwijderd.
HetWilhelminapark (Wilheminastraat) werd in 1892-'94 aangelegd
naar ontwerp van L.A. Springer als centrum van een villawijk op de vrijgekomen
gronden van de vesting. Het park, dat
wordt doorsneden door de Wilhelminastraat, telt twee waterpartijen, die het
karakter van een meanderende rivier met
glooiende oevers hebben. De vijvers
worden omgeven door cirkel- en ellipsvormige padenpatronen. In 1926 heeft
men het park op advies van Springer grotendeels nieuw ingeplant. In het park
staat een gemetselde bank van F. Verwoerd uit 1930.
OpdeHerv. begraafplaats
Haagveld (Haagweg ong.), in 182 6-

'28 gelijktijdig aangelegd met de R.K.
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Breda, Kasteel Bouvigne (1975)

begraafplaats Zuilen, bevindt zich het
gietijzeren grafmonument van Cornelis
Jan Wouter Nahuys, beer van Burgst
1834). De instrumenten verwijzen naar
zijn liefhebberij: de natuurkunde. Langs
de heg die de scheiding vormt met het
katholieke gedeelte bevinden zich grafmonumenten van vooraanstaande Bredase families als Rueb, Pels-Rijcken en
Van Slingeland.
Gageldonk (Gageldonkseweg 39).
Van dit nu binnen de bebouwde kom van
Breda gelegen kasteel, dat in 1573 door
de watergeuzen werd verwoest, resteert
de uit omstreeks 1525 daterende poort-

toren van de voorburcht. Deze toren met
rieten zadeldak tussen bakstenen topgevels, is opgenomen in een 19de-eeuwse
langgevelboerderij; dakmoeten in de zijmuren geven aan dat de aansluitende
bebouwing oorspronkelijk hoger was. De
hoofdpoort en het naastgelegen voetgangerspoortje, beide met geprofileerde
korfbogige togen, zijn dichtgemetseld.
Boven de hoofdpoort zit een lege beeldnis. Het vrij kleine kasteel, waarvan de
funderingen in 1973 werden opgegraven,
dateerde uit dezelfde tijd als het poortgebouw.
Kasteel Bouvigne (Laan van
Bouvigne 5, Ginneken), ten zuiden van
de stad, is een omgracht vierkant
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gebouw, waarvan de bakstenen Bevels
deels zijn voorzien van speklagen. Het
kasteel kwam in een aantal fasen tot
stand. Het oudst is het, waarschijnlijk
15de-eeuwse, westelijke deel van het
gebouw met de zeskantige toren op de
noordwesthoek. Die vleugel en de in het
tweede kwart van de 16de eeuw door
Godert van Brecht haaks aangebouwde
oostvleugel lagen aan een rechthoekige
binnenplaats. Omstreeks 1615 heeft Baptist Keermans deze binnenplaats volgebouwd en de noordwesttoren verhoogd
tot een belvedere. De nieuwe zuidgevel
kreeg een uitspringende ingangspartij
met manieristische natuurstenen poort.
Bij verbouwingen omstreeks 1800 werden de buitengevels gepleisterd. In het
interieur is het toen aangebrachte stucwerk in Lodewijk XVI-stijl nog gedeeltelijk aanwezig. Van 1901 van 1920 was het
kasteel in bezit van Leopold de Bruyn.
Hij liet het gebouw in fasen restaureren
en ontpleisteren. In 1907 kwamen de bijgebouwen in neorenaissance-stijl tot
stand. Rond het huis liet hij geometrische tuinen aanleggen.
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Naamse steen met bladkapiteel. De
gebrandschilderde ramen zijn in 1912
door E Nicolas & Zn. gemaakt. J. Custers vervaardigde het hoofdaltaar met
zandstenen retabel (1912), de communiebank (1916) en de preekstoel (1933).
Verder bevat de kerk onder meer elf
polychrome houten beelden uit het atelier van Cuypers (1912), kruiswegstaties
geschilderd naar ontwerp van J.Thj.
Cuypers (1919-'23) en een Maria- en
Jozefaltaar door EA. Franssen en A.M.
van Rooy (1939). Het H. Hartbeeld voor
de kerk werd omstreeks 1920 geleverd
door J. Custers.
DeR.K. kerk O.L. Vrouwe
Visitatie (Grootscholterweg 88,
Budel-Schoot), een eenvoudige zaalkerk
met lage zijbeuken en dakruiter, werd in
1929 in traditionele vormen gebouwd
naar plannen van J. Franssen. Ernaast
staat nog een noodkerk (Grootscholterweg 90) uit 1908.
Het schepenhuis (Markt 1) is een
eenvoudig gebouw op rechthoekige plattegrond met schilddak en bordes met
trappen. Het werd in 1771 gebouwd naar
plannen van de Boxtelse landmeter
Hendrik Verhees en heeft dienst gedaan
als raadhuis met cachot en brandspuitbergplaats, maar ook als garen- en botermarkt. Bij de restauratie in 1981-'82
werd het gebouw, dat door verbouwingen ingrijpend was gewijzigd, in de oorspronkelijke staat gereconstrueerd.
Woonhuizen. Het dwars geplaatste

Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen als een samenstel van agrarische
nederzettingen in het beekdal van de
Buulder Aa. In 1421 werd Budel bij de
Meijerij van Den Bosch ingelijfd. Vanouds vormde de Markt met omgeving
het centrum. Hier vestigden zich in de
18de eeuw reizende kooplieden, de zogeheten teuten. Aan het eind van de 19de
eeuw en vooral na de Tweede Wereldoorlog is dit centrum sterk uitgegroeid.
Bij de spoorlijn Mol-Weert kwam in de
19de eeuw het dorp Budel-Schoot tot
ontwikkeling.
De Herv. kerk (Dr. A. Mathijsenstraat 7) is een eenvoudige zaalkerk uit
1812 met driezijdige sluiting, spitsboogvensters en een dakruiter boven de voorgevel. In de kerk staat een 17de-eeuwse
preekstoel met koperen lezenaar uit
omstreeks 1735, vervaardigd door
Claude Demeny.
DeR.K. kerk O.L.Vrouw
Visitatie (Kerkstraat 10) is een driebeukige neogotische kruisbasiliek uit
1904-'12 met hoge westtoren van vier
geledingen, voorzien van naaldspits met
flankerende torentjes. De rijzige kerk is
naar ontwerp van C. Franssen opgetrokken in baksteen met vensteromlijstingen
van lichtere, rode verblendsteen. Boven
de ingang bevind zich een timpaan met
Christus in mandorla en evangelistensymbolen. Het interieur heeft gepleisterde muren, spitsbogen en lisenen in
schoon metselwerk, en zuilen van
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Budel, Teutenhuis Dr. A. Mathijsenstraat 1

(Kempische) verdiepingshuis Ma rk t
1 0-1 2 heeft een kern die mogelijk tot
de l7de eeuw teruggaat. Het grote eenlaagshuis Ma rk is t ra a t 18 heeft de
jaartalankers '1660'. In Budel staan
enkele (mogelijke) teutenhuizen met inen uitgezwenkte gevels, zoals Ni e u w str a at 1, vermoedelijk uit de 18de
eeuw, maar vooral D r. A. Ma t h ij s enstra at 1 met een fraaie gevel uit
tweede helft 17de eeuw en opzij een aardige jugendstil-pui uit omstreeks 1914.
Windmolens. DeNooitgedagt
(Meemortel 22-24) verrees in 1846 als
ronde bakstenen beltkorenmolen. In
1976 heeft men de molenbelt afgegraven
en een stelling aangebracht. De ronde
bakstenen beltkorenmolen Z e lden rust
(Burg. Van Houtstraat 60) dateert oorspronkelijk uit 1869, maar werd herbouwd na een brand in 1900. De molenberg is later afgegraven ten behoeve van
een pakhuis. Op de baard staat het
(onjuiste) jaartal 1858. Ten noorden
van Budel-Schoot staat de j anzon a
(Grootschoterweg 17), een achtkante
beltkorenmolen uit 1937, waarvan de
houten bovenbouw afkomstig is uit
Venlo. Van het op de plaats van de belt
gelegen pakhuis doet het dak dienst als
stelling.
Grenspaal. Waar de weg van Budel
naar Budel-Dorplein het spoor passeert,
staat een hardstenen paal met in relief
het wapen van de Admiraliteit op de
Maze to Rotterdam uit 1662. Dergelijke
palen werden langs de grenzen van
Staats-Brabant met Limburg en Belgie

BUDEL

geplaatst. Daar werden de in- en uitvoerbelastingen geInd door de Admiraliteit
op de Maze, die dit recht had gepacht.

BUDEL DORPLEIN
(gemeente Budel)
Fabrieksdorp nabij de grens met Belgie,
ontstaan in 1892 met de vestiging van de
zinkfabriek van de gebroeders Lucien en
Emile Dor, naar wie het dorp is genoemd.
Het stedenbouwkundig plan werd door
Emile Dor zelf ontworpen.
DeKempense zinkfabriek
(Hoofdstraat 1), gebouwd in 1892,
bestond aanvankelijk uit zes zinkovens,
een fabriekshal en een kantoor. In 1900
kwam een nieuwe retortenfabriek tot
stand en in 1905 en 1908 verrezen
nieuwe fabriekshallen. Door de vele
latere uitbreidingen is slechts een deel
van de oorspronkelijke gebouwen
bewaard gebleven.

De R.K. St.-Jozefkerk (Hoofdstraat 201) is een basiliek met vieringstoren; twee gedrongen torens met achtzijdige lantaarns flankeren de ingangspartij.
De kerk werd in 1951-'52 opgetrokken
neoromaanse vormen naar plannen
van H. Pontzen.
Het voorm. Hotel St.-Joseph
(Hoofdstraat 79-80) ook `De Cantine'
genoemd, is een overwegend In neorenaissance-vormen gebouwd carre-vormig gebouwencomplex uit 1896-'98,
naar ontwerp van A. Neeskens. Het complex bood plaats aan een hotel, een jongens- en meisjesschool, een bakkerij, een
winkel, een ontspanningszaal, een kleine
kapel en een klooster met kapel en ziekenzaal, onder beheer van de Franse zusters van de H. Carolus Borromeus. Het
geheel stond onder supervisie van de
familie Dor.
De voorm. gevangenis (Anton Stevenslaan, hoek Gebr. Looymarslaan) is
een omstreeks 1900 daterend gebouwtje
met opschrift 'Prison'. Het bood plaats
aan twee cellen en doet nu dienst als
schuur.
Woonhuizen. De huizen tonen
nog goed de sociale stratificatie van dit
fabrieksdorp en het Belgische karakter
van de architectuur. De fabrikantenvilla
Hoofdstraat 104 verrees in 1898 in
Italiaanse neorenaissance-stijl voor
Emile Dor, misschien wel naar zijn eigen
ontwerp. De villa Ho o fdstraat 7 8 ,
ontstond in 1902 in chaletstijl voor neef
Maurice Dor. Het grote landhuis Anton
Stevenslaan 37 werd in 1926
gebouwd naar ontwerp van de Brusselse
Budel-Dorplein, Hotel St. Joseph
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dateert uit omstreeks 1865 en het eclectische herenhuis Hoofdstraat 66-68
uit omstreeks 1875.
Boerderijen. Uit het begin van de
19de eeuw dateert Wasp iks e dij k 37 ,
een dwarsdeelboerderij van het
Langstraatse type, aan de achterzijde
voorzien van een dwarspand. Hoofdstraat 13 is een langhuisboerderij uit
circa 1880.

CHAAM
(gemeente Chaam/Alphen)

Budel-Dorplein, Fabriekswoonhuizen aan
de Hoofdstraat

architect De Koning. Aan de Hoofdstraat verrezen in 1893-'95 de eerste
arbeidershuizen voor de, voornamelijk
Waalse, arbeiders. Aan Hoofdstraat
65-68 enHoofdstraat 72-73 is
goed de afnemende hoogte van deze
dubbele woonhuizen te zien. Aan de
Liedekerkestraat ontstonden in
1907 tien dubbele rug-aan-rug-woningen met een plattegrond van het type
`Cane Mulhousien', dat ook in het
Agnetapark te Delft is toegepast. In 1918
werdenRector Van Nestestraat
179-198 , tien twee-onder-een-kapwoningen met flauw hellende zadeldaken, verwezenlijkt.

CAPELLE
(gemeente Waalwijk)
Streekdorp ontstaan nadat in 1421 het
oorspronkelijke veenpakket bij de St.Elisabethsvloed was weggeslagen en het
gebied opnieuw werd verkaveld. Tot de
Tweede Wereldoorlog stond het bekend
onder de naam 's-Grevelduin-Capelle.
Het dorp ontwikkelde zich langs de dijk
(Waspiksedijk-Hoofdstraat-Winterdijk)
en bij de haven.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 25)
dateert uit 1750. Het is een zaalkerk met
driezijdig gesloten kopse Bevels, grote
rondboogvensters en midden op het dak
een houten koepeltorentje. Het interieur
heeft een tongewelf van stucwerk, in het
midden doorbroken door een koofplafond gedragen door zes toscaanse zuilen.

Capelle, Herv. kerk

Plafond en gewelf werden blijkens een
gedenksteen in 1823 aangebracht, dan
wel vernieuwd. De preekstoel met koperen lezenaar en doopbekkenhouder, het
doophek met voorlezersgestoelte en de
drie herenbanken dateren uit de bouwtijd en zijn uitgevoerd in sobere Lodewijk XV-stijl. B.P. van Hirtum bouwde in
1820-'23 het orgel in empire-kast. Een
smeedijzeren toegangshek in Lodewijk
XV-stijl sluit het kerkplein af.
Dorpsschoolhuis (Hoofdstraat
19) uit 1770 is een bakstenen woonhuis,
waarbij de schoolruimte is ondergebracht in het achterhuis, onder een
zadeldak tussen topgevels. De schoolruimte krijgt licht door spitsboogvensters.
Woonhuizen. Het neoclassicistische herenhuis Hoofdstra at 37

Straatdorp dat misschien al vroeg in de
middeleeuwen ontstond, maar pas in
1463 een zelfstandige parochie werd.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 1) is
een gotische kruiskerk uit de 16de eeuw.
Sinds de verwoesting in 1944 bestaat het
gebouw uit een driezijdig gesloten koor,
een dwarspand en een eenbeukige schiptravee. Van de rijk versierde toren bleef
slechts de bakstenen, peervormige spitsbekroning bewaard; deze staat nu naast
het gebouw opgesteld. De kerk heeft een
houten tongewelf. Het interieur werd tijdens een restauratie in 1942 ontpleisterd.
De zeskantige, gesneden preekstoel uit
de tweede helft van de 17de eeuw is
voorzien van een koperen lessenaar en
een zandloperhouder met sierlijk rankwerk. Het koperen doopbekken dateert
uit 1796. In de dakruiter hangt een luidklok uit 1392. De pastorie (Dorpsstraat
7) is een blokvormig, wit gepleisterde
villa uit 1876 met koetshuis.
R.K. kerk van St.-Antonius
A b t (Dorpsstraat 46) is een bakstenen

Chaam, Herv. kerk

126

CHAAM

Chaam, Landhuis Gilzeweg 2

kruiskerk uit 1925-'26, ontworpen door
J. van Groenendael. De oorspronkelijke
toren werd in 1944 opgeblazen. Naar
ontwerp van W.J. Bunnik werd de kerk
in 1948 hersteld en verlengd; de tevens
herbouwde toren kreeg een op de verwoeste toren van de Herv. kerk geinspireerd silhouet.
Het r a a d h u i s (Raadhuisplein 1)
dateert uit 1941 en bestaat uit twee
bouwvolumes met zadeldaken tussen
topgevels in de trant van de Delftse
School.
Landhuis Gilzeweg 2 werd in de eerste heeft van de 19de eeuw in neoclassicistische stijl opgetrokken als jachthuis
voor een rijke Tilburgse familie, waarschijnlijk naar ontwerp van P. Huysers.
Een tijd Lang was het R.K. pastorie. De
voorgevel van het gepleisterde, rechthoekige buitenhuis heeft een middenrisaliet met kolossale dorische halfzuilen
en een fronton. Het koetshuis dateert
van omstreeks 1900. De voorzijde aan
de Dorpsstraat heeft een parkaanleg met
vijver.

CUIJK

Dorp dat al in de Romeinse tijd bewoond
is geweest toen er een castellum werd
gebouwd bij de Maasovergang in de
heerbaan Tongeren-Maastricht-Nijmegen. In de 4de eeuw werd daar een stenen brug over de Maas geslagen. Tussen
de rivier en de St.-Martinuskerk stond
het eerste kasteel van de heren van Cuijk.
Toen dit kasteel in 1133 door de graaf
van Holland werd verwoest, verplaatsten
de heren hun domicilie naar Grave. De
oude kern vormen de parallel aan de
Maas lopende Grotestraat en de haaks
daarop aansluitende, pleinachtige, Maas-

straat. Na de aanleg van de spoorlijn Nijmegen-Venlo in 1882 kwam de Stationsstraat tot stand als verbindingsweg. In
1959 werd Cuijk aangewezen als industriekern en verrezen ten westen van de
spoorlijn en bij Katwijk nieuwe bedrijven, terwijl ten noorden en ten zuiden
van het centrum nieuwbouwwijken ontstonden. In de jaren zestig werden dorp
en Maas van elkaar gescheiden door de
aanleg van de Maasboulevard.
De kerktoren (Kerkstraat 6) van de
in 1913 gesloopte middeleeuwse St.Martinuskerk werd gebouwd in 14851520. De steunbeerloze toren van drie
geledingen is voorzien van smalle hoge
spitsboognissen (tweede geleding),
gekoppelde nissen en een spitsboogfries
(derde geleding). De achtkante spits werd
geplaatst tijdens de restauratie in 1956.
De R.K. St.-Martinuskerk
(Kerkstraat 8) is een driebeukige neogotische kruisbasiliek met dubbeltorenfront, gebouwd in 1911-'13 naar plannen
van C. Franssen. Van de ernaast gelegen
middeleeuwse St.-Martinuskerk bleef
alleen de hiervoor genoemde toren

Cuijk, R.K St.-Martinuskerk en
oude kerktoren

bewaard. De twee westtorens van de
nieuwe kerk hebben vier geledingen en
slanke, gedeeltelijk opengewerkte, naaldspitsen met flankerende hoektorentjes.
Boven de drie portalen in de voorgevel
zijn reliefs geplaatst van de hand van
H. van der Geld. Het interieur is voorzien van kruisribgewelven met hardstenen schalken en kolommen met koolbladkapitelen. Het imposante hoofdaltaar
werd tussen 1891 en 1909 op eigen initiatief gemaakt door H. van der Geld, die
het eigenlijk een plaats in de Bossche St.Jan had toegedacht. Het toont elf taferelen uit het leven van Christus en vierentwintig scenes uit het Oude Testament.
De twee zijaltaren (1912-'13) zijn vervaardigd door M. van Bokhoven, de
gebrandschilderde ramen (1916-'17)
door het atelier van F. Nicolas en de
wandschilderingen (1933) door J. Wilbrink. Het barokke orgel werd in de
tweede helft van de 17de eeuw gebouwd,
waarschijnlijk in Luik, en in 1804 naar
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Cuijk overgebracht, waar het onder meer
in 1861 door L. Smits werd omgebouwd.
Het deels gesloten kerkhof bevat diverse
interessante 19de-eeuwse graven en een
neogotische kerkhofkapel uit omstreeks
1895 naar plannen van P.J.H. Cuypers.
In de kapel staat een retabel met kalkstenen calvariegroep. De pastorie (Kerkstraat 10) is een groot herenhuis met
gepleisterde lijstgevel en empire-boogramen uit omstreeks 1840.
De Herv. kerk (Grotestraat 102)
uit 1809 is een eenvoudige zaalkerk met
driezijdige sluiting, dakruiter en vensters
met gietijzeren traceringen. Opmerkelijk
is dat de voorgevel geheel op traditionele
wijze is uitgevoerd in kruisverband met
klezoren op de hoeken. Het interieur is
voorzien van een houten tongewelf. B.P.
van Hirtum bouwde het orgel, in 1829'30.
Het voorm. Aloysiusgesticht
(Grotestraat 64-66) werd in 1887
gebouwd naar plannen van W.Th. van
Aalst in neogotische stijl. Het moest dienen als fraterhuis annex patronaat voor
de congregatie van de fraters van O.L.
Vrouwe Moeder van Barmhartigheid te
Tilburg. In 1900 werd het gesticht uitgebreid. Schuin tegenover het pand staat
een bronzen H. Hartbeeld uit omstreeks
1920.
Woonhuizen. De meeste historische huizen staan langs de Grotestraat

en de Maasstraat en bevatten soms een
oudere kern. Het huis Grotestraat 1
heeft een 18de- of mogelijk 17de-eeuwse
kern, maar werd in de 19de eeuw door
de familie Regouin gewijzigd en kreeg in
1910 een nieuwe voorgevel naar ontwerp
van O. Leeuw. Maasstraat 10 is
voorzien van 18de-eeuwse in- en uitgezwenkte gevels. Achter het huis staat
het restant van een uit 1886 stammende
synagoge. Korte Molenstraat 9 is
een groot neoclassicistisch pand met
risaliet en vensteromlijsting uit omstreeks 1870; het is nu als winkel in
gebruik. P.P.LJ. Regouin liet in het
begin van de 20ste eeuw de villa Zonnestraal (Stationsstraat 8) bouwen. Het
ontwerp van 0. Leeuw vertoont een
mengvorm van neobarokke en neoclassicistische elementen. Huize Louise

(Grotestraat 94-96) is een woon- en winkelpand uit 1908 in `Um-1800'-vormen.
Stationsstraat 19-21, een uit 1893
stammend herenhuis met neogotische
elementen, werd gebouwd voor dokter
A.H.PJ. Aernsbergen. Stationsstraat
29 is een woonhuis met kenmerken van
de chaletstijl. Het werd in 1913 gebouwd
voor beeldhouwer P.M. Smits naar ontwerp van H. Smits. De beide deels
gepleisterde huizen Stationsstraat
32-34 uit 1914 vertonen jugendstil-elementen, met name door het gebruik van
de verschillende kleuren geglazuurde
baksteen.
Cafe De Toerist (Grotestraat 61)
is een goed voorbeeld van een dorpscafe
met feestzaal gebouwd omstreeks 1908
in jugendstil-vormen.
Korenmolen 'Jan van Cuijk'
(Hagelkruis 24) is een ronde bakstenen
beltkorenmolen uit 1860.
Industriegebouwen. Delederen drijfriemenfabriek Regouin

(Grotestraat 3) werd in 1838 door M.B.
Regouin gesticht in een mogelijk nog
17de-eeuws pand. Na in 1880 te zijn uitgebreid, kwam in 1916 een ketelhuis met
schoorsteen tot stand, in 1925 en 1938
gevolgd door nieuwe looierijruimten. De
sigarenfabriek Kansas (Kerkstraat 7)
van de families Philipse en Van Hussen is
in 1908 in kalkzandsteen opgetrokken en
heeft siermotieven in verblendsteen.
Het station (Stationsplein 2) is een
later wit geschilderd gebouw dat voor de
Staatsspoorwegen werd ontworpen door
M.A. van Wadenoyen. Het tijdens de
bouw in 1882 enigszins vereenvoudigd
Cuijk, Cafe De Toerist
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na 1644 gebeurde dit opnieuw, waarna
ze in 1653 definitief terug konden keren.
Het klooster bestaat uit een kapel en drie
vleugels rondom een kloosterhof. De
eenbeukige kapel met driezijdige sluiting
en kruisribgewelven stamt uit de tweede
helft van de 15de eeuw en werd omstreeks 1500 met drie traveeen verlengd.
De zuid- en oostvleugel bevatten nog
restanten van de 15de-eeuwse kloostergang, die in de 17de eeuw werd verhoogd.
Het langgerekte poortgebouw (Kloosterlaan 22) kwam getuige een jaartalsteen
in 1644 tot stand. Na een restauratie en
neogotische herinrichting van het complex in 1856, naar plannen van P.J.H.
Cuypers, volgde 1906 een gedeeltelijke
sloop en herbouw van de kloostervleugels. In 1944 liepen de gebouwen zware
schade op en ging het neogotische meubilair van de kapel verloren. In 1960
werd een geheel nieuwe westvleugel
gebouwd. De kapel bevat grafzerken uit
de 15de, 16de en 17de eeuw met wapens
van adellijke geslachten. Tot de inventaris behoren een beeld van St. Anthonius
Abt (omstreeks 1520), een Mariabeeld
(vroeg-l8de-eeuws) en een, opnieuw
gepolychromeerd, St.-Agathabeeld door
Walter Pompe (omstreeks 1749).

DE HEEN
(gemeente Steenbergen)

Sint Agatha bij Cuijk, Kruisherenklooster

uitgevoerde panel in neorenaissance
bestaat uit een hoofdblok met verdieping
onder zadeldak met overstek en to weerszijden daarvan lagere vleugels van verschillende lengte. Het is iets groter dan
het vergelijkbare station van Boxmeer.
Aan de perronzijde heeft het gietijzeren
goten en dito consoles voor de inmiddels
verdwenen perronkap.
Hetbeeld van Jan van Cuijk

(Maasstraat ong.) werd in 1865 vervaardigd door H.I. Smits en is afkomstig van
het gesloopte raadhuis.
Huis Overhage (Overhage 16-18),
ten westen van het dorp, is een oorspronkelijk omgracht herenhuis, gesticht
omstreeks 1608 en gesloopt in 1831. Van
het complex resteert nog een forse T-

boerderij uit het eind van de 18de eeuw
en een vroeg-19de-eeuws onderkelderd
en gepleisterd tuinhuis.
Vianen. In dit heidegehucht ten
westen van Cuijk staat de R.K. kerk
St.-Antonius van Padua (Franssenstraat 62), een eenbeukige kerk met
terzijde staande toren voorzien van
koperen tentdak. De kerk werd in 1931
gebouwd naar plannen van M. van Beek.
Sint Agatha. Dit dorp ten zuidoosten van Cuijk ontstond op een oeverwal
van de Maas dicht bij het in 1371 gestichte kruisherenklooster (Kloosterlaan
26). Vanwege de strategische ligging
werd het klooster tijdens de Tachtigjarige Oorlog diverse keren geplunderd en
verwoest, onder meer in 1584. In 1606
volgde herbouw. In 1637-'39 moesten
de kloosterlingen het veld ruimen. Kort

Voorstraatdorp, gesticht in 1614 in de
polder ten zuiden van de Roosendaalse
en Steenbergse Vliet. Het dorp kreeg pas
in de 19de eeuw een kerk.
De R.K. H. Maria Hemelvaartkerk (Dorpsweg 134) is een
eenbeukige neogotische kerk met traptorentje, gebouwd in 1884 naar ontwerp
van P.J van Genk en in 1951 met zeven
traveeen uitgebreid. De pastorie (Dorpsweg 132) dateert uit het midden van de
19de eeuw.
DeHeensche molen of `De Vos'
(Rijksweg 51), gelegen ten westen van
het dorp, is een ronde bakstenen grondzeiler uit 1714. Het molenaarshuis, een
gepleisterd eenlaagspand met zadeldak,
draagt de jaartalankers '1709'.
De s l u i s (Beneden Sasweg ong.) in de
Roosendaalse en Steenbergse Vliet, gelegen ten noordwesten van het dorp, is een
uit omstreeks 1825 daterend complex
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Den Dungen, Schuurkerk

kettingen omgeven – neoclassicistisch
vormgegeven graven van de familie
Cock. De pastorie (Grinsel 1) stamt uit
1821 en werd omstreeks 1899 verbouwd.
De voorm. schuurkerk (Paterstraat
38-40) is een in opzet 18de-eeuwse boerderij. Lange tijd was het woongedeelte
als pastorie in gebruik en de deel als
schuurkerk. Na 1823 werd het weer
boerderij.
Het voorm. raadhuis (Bosscheweg 1)
dateert uit 1877. Voor het ontwerp van
F. Beunen diende het raadhuis van Berlicum als voorbeeld.
De voorm. dorpsschool (Grinsel
19) stamt oorspronkelijk uit 1869, maar
werd in 1883 verbouwd naar plannen van
Thj. Klumpers en kreeg daarbij onder
meer een ingangspartij in chaletstijl.
Boerderij en. Den Dungen kent
nog een grote diversiteit aan boerderijen,
al zijn er vele verbouwd of van bestemming veranderd. Een aantal boerderijen
heeft een zogeheten hoekgevel, een
tegen de voorgevel uitgebouwde hoekkamer, waarboven het wolfdak is doorge-

van schut- en uitwateringssluizen. Het
complex heeft gemetselde sluishoofden
met houten waaierdeuren. Aan de rivierzijde van het benedensluishoofd bevinden zich houten puntdeuren. Een hardstenen gedenksteen uit 1833 van het
Hoogheemraadschap van de Roosendaalse en Steenbergse Vliet memoreert
de toevoeging van het bovensluishoofd.

DEN DUNGEN
(gemeente SintMichielsgestel)
Dorp ontstaan in de middeleeuwen als
beekdalnederzetting op een drietal zandopduikingen in het stroomgebied van de
Aa. Ter bescherming tegen de voortdurende wateroverlast kwam aan het begin
van de 17de eeuw een ringdijk gereed: de
Poeldonkse- en Hooidonksedijk. Op de
samenkomst van Litserstraat, Bosscheweg en Maaskantje verrees in 1451 een
kapel. De daaromheen ontstane bebouwing verdichtte zich na 1900, waardoor
de buurtschap Maaskantje een geheel
ging vormen met Den Dungen.
DeR.K. kerk St.-Jacobus de
Meerdere (H. Hartplein 1) is een
driebeukige kruisbasiliek met een vroeg16de-eeuws, driezijdig gesloten koor en
een schip dat, getuige een sluitsteen met
jaartal in de zuiderzijbeuk, in 1533 moet

Den Dungen, R.K. kerk St. Jacobus de
Meerdere

zijn voltooid. In 1821 werd het 16deeeuwse transept vervangen. In plaats van
een in 1733 gesloopte traptoren ontwierp C. Franssen de in 1899 opgetrokken westtoren van vier geledingen met
achtzijdige naaldspits en flankerende
torentjes. Naar plannen van J.ThJ. Cuypers werd de kerk in 1927 uitgebreid met
nieuwe, driezijdig gesloten dwarsarmen
en zijkapellen aan weerszijden van het
koor.
Inwendig worden de beuken van het
schip gescheiden door achtkante pijlers
met spitse scheibogen. De netgewelven
van het koor lopen in het muurwerk te
niet; die van het schip rusten op neoclassicistische consoles uit 1821. De barokke
preekstoel uit omstreeks 1800, met een
kuip gedragen door een beeld van Johannes de Doper, werd gemaakt door P.
Dieltjes en van beeldhouwwerk voorzien
van J.B. van Hool. De neoclassicistische
biechtstoelen werden in 1842 gesneden
door J.F. Buijssen. Voorts bevat de kerk
diverse beelden, waaronder een sierlijk
vormgegeven St.-Barbarabeeld uit 1780,
en diverse schilderijen, waaronder een
laat-16de-eeuws Laatste Avondmaal
door Carel van Mander. De kruisweg
uit omstreeks 1900 is van de hand van
H. van der Geld. Het orgel werd tussen
1830 en 1855 door EC. Smits gebouwd
en in 1899 omgebouwd. Het is afkomstig
van voormalige groot-seminarie Haarendael te Haaren.
Het kerkhof bevat diverse interessante
graven, waaronder zes – als geheel door

Den Dungen, Doipsschool
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trokken. Een van de mooiste is Bosscheweg 30, blijkens het ingesneden
jaartal in het deurkalf daterend uit 1684.
Bijzonder is de boven de ingang overkragende zolder op kinderbalken, die gedragen wordt door een in de voorgevel
opgenomen gebint. De in oorsprong
17de-eeuwse en in 1725 verbouwde
boerderij Ho o id onksed ijk 3 heeft
eveneens een hoekgevel. Bij een restauratie in 1973-'74 werd de vermoedelijk
oorspronkelijke vorm hersteld. De laat17de-eeuwse boerderij Flaas 2 heeft
een 18de-eeuwse hoekkamer, mogelijk
een herenkamer, met klokgevel. Op het
erf staat een 18de-eeuwse duiventoren.
Nog in 1832 werd bij Poeldonksedijk
2 een hoekkamer aangebouwd. Grinsel
71, daterend uit het begin van de 18de
eeuw, is een goed voorbeeld van een
kortgevelboerderij. Ook Spurkstraat
70 enRijndonksestraat 8 zijn kortgevelboerderijen van 18de-eeuwse oorsprong, maar men heeft ze in de 19de
eeuw uitgebreid met een langgeveluitbouw. Langgevelboerderijen komen in
Den Dungen pas vanaf de 19de eeuw
voor. Voorbeelden zijn Bosscheweg 20
(1823), Bosscheweg 24 (1846) en
Bramerslandstraat 28 (1902).
De voorm. l e e r l o o i e r i j Bramerslandstraat 3 stamt uit 1874 en heeft de
voor leerlooierijen karakteristieke
gedeeltelijke houten beplanking.
Windmolen 'De Pelikaan' (Hoogstraat 91) staat in de buurtschap Maaskantje. Het is een ronde bakstenen beltkorenmolen uit 1864, herbouwd na een
brand in 1922.

'78 naar ontwerp van P.J. van Genk. De
kapellen in het verlengde van de zijbeuken zijn toevoegingen uit 1904. Tijdens
een in 1987 voltooide restauratie is de
interieurbeschildering met schijnvoegen
gereconstrueerd. Tot de overwegend
laat-l9de- en vroeg-20ste-eeuwse inventaris behoren onder meer een natuurstenen preekstoel (1888) door P. Peeters uit
Antwerpen en een op doek geschilderde
kruisweg (1883-'89) van de Antwerpenaar F. van Beers. De pastorie (Houtse
Heuvel 8) stamt uit 1925.
Boerderijen. Van de agrarische
bebouwing rondom de 'plaatse' van het
dorp zijn Ho u ts e Heuvel 27 en 4 3
goede voorbeelden van eenvoudige
19de-eeuwse dwarsgevelboerderijen.
Wi n d m o 1 e n 'De Hoop' (Ruiterspoor 8) is een ronde bakstenen beltkorenmolen uit 1837.

DEN HOUT
(gemeente Oosterhout)

Dorp ontstaan in de middeleeuwen. De
Houtse Heuvel, een grote driehoekige
`plaatse', vormt het middelpunt van het
dorp. Rondom dit onbestrate en met
bomen begroeide plein staat voornamelijk eenvoudige agrarische bebouwing;
aan de noordoostzijde bevindt zich de
kerk.
DeR.K. St.-Corneliuskerk

(Houtse Heuvel 10) is een driebeukige
neogotische kruisbasiliek met driezijdig
gesloten koor; de westtoren heeft een
hoge, achtkante spits, gebouwd in 1877-

DEURNE

Akkerdorp ontstaan in de vroege middeleeuwen aan de rand van de Peel, in de
nabijheid van de beek de Vlier. Vanaf het
begin van de 14de eeuw droeg de aanwezigheid van het kasteel van de heren van
Deurne bij aan de ontwikkeling van de
nederzetting. Na de aanleg van de spoorlijn Helmond-Venlo in 1886 ontwikkelde
zich bebouwing nabij de halteplaats. De
welvaart nam verder toe met de aanleg
van het kanaal van Deurne in 1874-'78
en de door de gemeente gecontroleerde
veenontginning tussen 1876 en 1915. Bij
de uitbreidingen na de Tweede Wereldoorlog is het dorp Zeilberg in de
bebouwde kom van Deurne opgegaan.
DeR.K. St.-Willibrordusk e r k (Markt 9) is een gotische kruisbasiliek met vijfzijdig gesloten koor en een
steunbeerloze westtoren met ingesnoerde naaldspits. Op de plaats van een
romaanse tufstenen voorgangster verrees
omstreeks 1400 een gotische kerk met
toren. Hieraan werden omstreeks 1460
een nieuw koor en een transept toegevoegd. Na een torenbrand in 1737 werd
een lagere spits gebouwd. In 1881-'82
voerde men een ingrijpende restauratie
en vergroting uit naar plannen van
P.J.H. Cuypers. Van het oude schip bleven enkel de kolommen en scheibogen
met aansluitend muurwerk bewaard. De

zijbeuken werden langs de toren doorgetrokken en aan weerszijden torenvormig
verhoogd. Bij een restauratie in 1962-'66
kregen deze zijtorens een lagere en
soberder bekroning, waardoor de indruk
van een westwerk is ontstaan. Koor en
transept hebben ster- en netgewelven op
gebeeldhouwde kraagstenen. Het gewelf
in de noorderdwarsarm dateert uit 1881.
Van de interieurbeschildering door Th.
Hermsen uit omstreeks 1903 werd bij de
laatste restauratie alleen die in het koor
gehandhaafd. Het neogotische hoofdaltaar heeft moderne schilderingen door
H. Wiegersma.
Rondom een deel van de kerk bevindt
zich een kerkhofmuur met poorten uit
1924, naar ontwerp van J. Stuyt. De
pastorie (Kerkstraat 17) werd in 1852
gebouwd in neoclassicistische stijl en
heeft een dakruiter en een ingang met
ionische pilasters en fraaie kussendeur.
De H e rv. kerk (Helmondseweg 5)
is een eenvoudige bakstenen zaalkerk uit
1815 met driezijdig gesloten kopse Bevels,
dakruiter en geblokte steunberen. Tot de
inventaris behoren een 18de-eeuwse
preekstoel met gegoten koperen lezenaar
en een uit oude fragmenten samengestelde herenbank met als bekroning het
door twee kinderfiguurtjes vastgehouden
18de-eeuwse familiewapen van De
Smeth.
Kloosters. Het voorm. kloostergebouw annex school Visser 25 werd in
1896 gebouwd voor de Franse Fraters,
missionarissen van het Heilig Hart uit
Tilburg. In de vormgeving zitten neogotische en neorenaissance-elementen verwerkt. Het voorm. klooster Blasiusstraat 4 is een blokvormig gebouw in
traditionele vormen, gebouwd omstreeks
1915 naar plannen van C. Roffelsen. In de
dakerker staat een beeld van de H. Maria.
DeR.K. St.-Willibrorduskerk (Mariastraat 5, Zeilberg) is een
neogotische kruisbasiliek uit 1914,
gebouwd naar ontwerp van C. Franssen
en in 1933 uitgebreid naar plannen van
J. Franssen. De westtoren heeft drie
geledingen en een naaldspits met flankerende torentjes. Het kerkinterieur heeft
gemetselde kruisribgewelven, een pseudotriforium, lijstkapitelen en granieten
pijlers met deels achthoekige basementen. De pastorie (Mariastraat 3) dateert
eveneens uit 1914.
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De R.K. St.-Jozefkerk (St.Jozefstraat 3 5) is een driebeukige kruisbasiliek uit 1918-'19, gebouwd naar
plannen van J. Gils. De massieve traditionele westtoren met zadeldak uit 1938
is ontworpen door C. Geenen.
DeR.K. Maria Vredeskapel
(Appeldijk ong.) uit 1944 is een goed
voorbeeld van een traditioneel vormgegeven Mariakapel met puntgevel en dakruiter.
Het raadhuis (Markt 1), een groot
blokvormig pand in neorenaissance-stijl.
Het kwam in 1895-'96 tot stand naar
plannen van J.W. van der Putten; de
bouw werd gefinancierd uit de inkomsten van de gemeentelijke turfstrooiselfabriek. Het hoger opgetrokken middenrisaliet bevat het gemeentewapen en
wordt bekroond door een ingezwenkt
dak met opengewerkt koepeltorentje.
De grate uitbreiding aan de achterzijde
Deurne, Museum De Wieger

verrees in 1983-'85 naar plannen van de
architecten Wijnen en Senders.
Het voorm. postkantoor (Markt 5)
kwam in 1908 tot stand naar plannen van
J. Rooijakkers in een door de jugendstil
beInvloede stijl. Zijn signatuur is links
van de oude ingangsdeur zichtbaar. Een
krachtig vormgegeven element is de
overhoekse erker met balustrade en dubbele brievenbus. Het pand is sinds 1969
onderdeel van het raadhuis.
Museum De Wieger (Oude
Liesselseweg 29) werd in 1922 gebouwd
naar plannen van C. Roffelsen als woonhuis annex praktijkruimte voor huisarts
en kunstenaar H. Wiegersma. Het is een

Deurne, Rulne Groot Kasteel
goed voorbeeld van een in late – en
vlakke – neorenaissance-stijl opgetrokken pand, met verwijzingen naar streekeigen elementen, zoals de in- en uitgezwenkte topgevel. Tussen de
Wereldoorlogen werd 'De Wieger' een
belangrijk verzamelpunt voor schilders,
dickers en schrijvers. Het pand werd
vergroot in 1929 en 1939 en is momenteel in gebruik als museum.
HetKlein Kasteel (Haageind 60)
is een op een omgracht terrein gelegen
complex, waarvan het torenvormige
paviljoen de in oorsprong 14de-eeuwse
woontoren van de heren van Deurne is.
Deze in de 17de eeuw verbouwde toren
wordt geflankeerd door een 18de-eeuws
stalgebouw en een woonhuis uit omstreeks 1850. Rondom het huis ligt een
ruim park in Engelse landschapsstijl.
Het Groot Kasteel (Haageind 3 7),
gebouwd omstreeks 1462, uitgebreid in
de 17de eeuw en ingrijpend gerestaureerd in 1906, werd in 1944 door oorlogsgeweld gereduceerd tot een
Een deel van de muren staat nog overeind, evenals de vierkante zuidoosttoren
en de uitgekraagde, gedeeltelijk door
steunberen opgevangen, torentjes op de
westelijke hoeken. De omgrachte ruine
werd in 1952 geconsolideerd.
Het Dinghuis (Haageind 39),
gebouwd als neerhuis bij het Groot
Kasteel, diende tot in de Franse tijd als
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rechthuis. Het langgerekte gebouw heeft
een 17de-eeuws uiterlijk, maar bevat nog
het houtskelet van een in vakwerk uitgevoerd onder neerhuis uit de tweede
helft van de 16de eeuw. Ook de dubbele
schouw zou uit die tijd kunnen dateren.
Woonhuizen. Het dwarshuis
Lindenlaan 47, voorzien van empirevensters en met waaierzwikken, dateert
uit omstreeks 1860, maar bevat een overwelfde kelder van omstreeks 1800. Het
woon- en winkelpand Lindenlaan 1
uit omstreeks 1880 heeft een winkelpui
met gietijzeren zuiltjes. J. Hermans liet
omstreeks 1905 de villa Mariahof
(Stationslaan 2) bouwen. De invloed van
de chaletstijl is vooral zichtbaar bij de
torenvormige uitbouw met ingezwenkte
spits. In opdracht van apotheker C. Peereboom verrees in 1910 het woon- en
winkelpand S ta tionss tra a t 6 naar
plannen van J. Rooijakkers. Romeinstraat 1, een eenlaagshuis met kruiskozijnen, werd in 1913 in historiserende
stijl gebouwd naar plannen van C. Roffelsen voor de streekhistoricus W.H.
Ouwerling, die het omstreeks 1920 over
deed aan Anton Coolen. De omstreeks
1950 van prefab betonelementen
gemaakte noodwoningen Romeins tra a t 2-6 en Tramstraat 29-31
zijn karakteristieke overblijfselen van de
naoorlogse woningnood.
De voorm.herberg De Zwaan
(Markt 8), een L-vormig pand met poort
aan de Marktzijde en wagenpoort aan de
zijkant, stamt in zijn huidige vorm uit
1888, maar kan een oudere kern bevatten. In 1914 werd het pand verbouwd.
De voorm. watermolen (Haageind 62)

is een, oorspronkelijk dubbele, onderslagmolen over het beekje de Vlier.
Ondanks de jaartalankers '1631' zou het
pand uit 1690 dateren; het werd in 1816
buiten werking gesteld. Het sterk gerestaureerde pand – nu een woonhuis –
heeft in een van beide segmentvormige
beekopeningen een modern rad.
Windmolens. De verwaarloosde
ronde bakstenen beltkorenmolen Veld
straat 29 dateert uit 1890. Zuidoostelijk van het dorp staat de Maria
Antoinette (Zeilbergsestraat 98), een
achtkante beltkorenmolen met bakstenen onderbouw en met riet gedekte houten bovenbouw. Deze waarschijnlijk
Zuid-Hollandse poldermolen werd in
1893 overgebracht.

Deurne, Noodwoningen

DEURSENDENNENBURG
(Gemeente Ravenstein)
Twee aan elkaar gegroeide dorpen, die in
de vroege middeleeuwen ontstonden op
een langgerekte donk in het rivierkleigebied. Vanaf de 16de eeuw werd de ontwikkeling van beide dorpen geremd door
het functioneren van de Beerse Overlaat.
Ook na het buiten werking stellen daarvan in 1942 bleef de groei voornamelijk
beperkt tot het gebied op de donk.
De voorm. R.K. St.-Michaelsk e r k (Hoogstraat 36, Dennenburg) is
een eenbeukige dorpskerk met een 11deeeuws, romaans schip en een 13deeeuwse, vierkante westtoren van drie
geledingen. In het begin van de 16de
eeuw onderging de kerk een ingrijpende
verbouwing. De toren werd verhoogd en
ommanteld. Verder bouwde men het

Deursen-Dennenburg, R.K.
St.-Michaelskerk (Dennenburg)

hogere gotische koor en werd het schip
iets opgehoogd en voorzien van spitsboogvensters. Omstreeks 1850 werden
de tufstenen gevels met baksteen
beklampt en kregen de vensters nieuwe
harnassen. Bij de restauratie in 1958
handhaafde men de bestaande situatie
aan de zuidzijde van het schip; aan de
noordzijde verdween de beklamping en
reconstrueerde men de romaanse vensters. Verder kreeg het schip een nieuwe
kap. Het kerkje, nu pottenbakkersatelier,
heeft in het koor nog zijn vroeg-16deeeuwse netgewelf rustend op kraagstenen
met bladornament; twee daarvan zijn
nog origineel en de overige zijn gipskopieen. In de toren hangt een door Henricus en Everardus Petit gegoten klok uit
1787.
Het augustinessenklooster
Soeterbeeck (Dorpenweg 25,
Deursen) werd in 1732 gesticht in het
landhuis van Johan van Willigen, voor
een aantal uit Soeterbeek onder Nuenen
verdreven nonnen. Het uit 1649 daterende huis kreeg in 1733 een nieuwe
oostvleugel. Naar plannen van W.Th.
van Aalst kwamen in 1907 en 1913 nog
de westvleugel en de noord- en de zuidvleugel tot stand. Na afbraak van het
17de-eeuwse landhuis ontstond zo een
klooster in de vorm van een Latijns kruis.
Tot het interieur van de 18de-eeuwse
oostvleugel behoren onder meer een
rococo-stucplafond uit 1770 en oor-
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Langstraat 4 (Deursen) dateert uit
1897. Een aardige langgevelboerderij
met karschop is Rondestraat 25
(Deursen), gebouwd omstreeks 1850 en
rond 1910 voorzien van een nieuwe
raamindeling.

DIEDEN
(gemeente Ravenstein)

Dieden, Herv. kerk
spronkelijke balkenzolderingen en trappen. Het klooster bezit enkele houten
beelden uit omstreeks 1500, waaronder
een Mariabeeld en een door Dries Holthuys gemaakt beeld van St.-Jozef met
kind. Voorts is er een beeld van Christus
op de Koude Steen, een Noord-Brabants
werk uit omstreeks 1520. Het orgel in de
kapel werd in 1864 gebouwd door EC.
Smits en is afkomstig uit het gesloopte
klooster Mariendaal in Sint-Oedenrode.
DeR.K. H.H. Antonius en
Rochuskapel (Rondestraat 26,
Deursen) is een eenvoudig achtzijdig
gebouwtje uit 1745-'47 met opengewerkte lantaarn en spits. Het opschrift
boven de deur verwijst naar de stichting
als pestkapel: `Degenen die geslagen
worden door de pest en den bijstand van
Rochus aanroepen zullen gezondheid
verwerven'. Het interieur heeft een stucgewelf en bevat de grafzerk van de stichter J.A. van den Broeck (t 1704) en twee

door P. Verhoeven gemaakte reliekhouders uit 1759.
DeR.K. St.-Vincentiuskerk
(Laagstraat 16, Deursen) is een driebeukige neogotische, pseudo-basilicale kerk
met westtoren, in 1874-'77 gebouwd
naar ontwerp van C. van Dijk. De toren
van vier geledingen kreeg in 1919 een
spits in tentdakvorm, ontworpen door E
de Beer. In de toren hangen een klok uit
1589 en een in 1622 door H. Wegewaert
gegoten klok. De pastorie (Kuiperstraat
1) uit 1920, is mogelijk ook een ontwerp
van F. de Beer.
De voorm. dorpsschool (Rondestraat 29, Deursen) werd in 1884
gebouwd. Ze heeft twee klassen, een
onderwijzerswoning op de verdieping en
een dakruiter met klok. Het ontwerp is
van C.A. van Lith.
Boerderijen. De T-boerderij
Ho o gstraa t 2 7 (Dennenburg) stamt
ongeveer uit 1800. Omstreeks 1920 heeft
men haar aan de zijkant uitgebouwd met
een kamer. De langgevelboerderij

Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen als oeverwaldorp langs de Maas.
De voorm. Herv. kerk (Maasdijk
79) is een zaalkerk met een forse toren
van drie geledingen bekroond met een
zeskante ingesnoerde naaldspits. Het
grotendeels in tufsteen opgetrokken
schip dateert uit de tweede heeft van de
12de eeuw; in de 15de eeuw werd het
verhoogd en voorzien van steunberen
en spitsboogvensters. In dezelfde eeuw
verrees de bakstenen toren; in de onderbouw zitten speklagen, waarvan de tufsteen afkomstig is van de oude westgevel.
Van het 15de-eeuwse koor met noordelijke transeptarm, die al vOOr 1732 weer
verdween, zijn enkel nog de dichtgemaakte verbindingsbogen zichtbaar.
De sinds lang als opslagruimte gebruikte
kerk kreeg bij een restauratie in 1970-'71
een nieuw dak en een nieuwe torenspits.
Toen heeft men ook de traptoren gereconstrueerd.
Windmolen 'Stella Polaris' (Maasdijk 76) is een ronde bakstenen stellingkorenmolen uit 1865.
Boerderijen. De T-boerderij A ch terstraat 6 stamt uit 1764 en is aan
het eind van de 19de eeuw verbouwd. De
krukvormige boerderij Maasdijk 80
behoorde aan de rentmeester van de
heren van Dieden en stamt uit de 18de
eeuw.
Demen. Dit oeverwaldorp ten oosten
van Dieden onstond in de vroege middeleeuwen. De R. K. St. -Willibrordusk erk (Maasdijk 69) is een eenbeukige neogotische kerk met driezijdig
gesloten koor, gebouwd in 1857-'60 naar
plannen van P.J.H. Cuypers. De 15deeeuwse toren van de oude kerk bleef
behouden, maar werd in 1890 alsnog
door Cuypers ommanteld, verhoogd en
van een traptoren voorzien. De pastorie
(Maasdijk 68) uit omstreeks 1890 heeft
een bel-etage aan de dijk en een vanaf de
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Demen bij Dieden, R.K
St.-Willibrorduskerk

polderkant toegankelijk, onderliggend
koetshuis. Enkele 18de-eeuwse T-boerderijen zijn Maasdijk 6 4,Burgemeester Canenstraat 2 (1745) en
St.-Wilbertstraat 3 (1768); de laatste heeft een grote, jongere schuur en
een houten karnhuisje.
Neerlangel. Dit oeverwaldorp ten
zuidoosten van Dieden ontstond in de
vroege middeleeuwen. Ter vervanging
van een llde-eeuwse tufstenen kerk
bouwde men in 1869 de eenbeukige
neogotische R. K. kerk St. Jan de
Doper (St.-Jansstraat 2). De men met
een derde geleding verhoogde tufstenen
toren — met dichtgemaakte galmgaten en
zonder westingang — en een deel van de
tufstenen westgevel bleven bewaard.
Inwendig heeft de toren nog aanzetten
van een koepelgewelf.

Diessen, R.K. St.-Willibrorduskerk,
interieur (1974)

DIESSEN
(gemeente Hilvarenbeek)
Akkerdorp ontstaan in de vroege middeleeuwen op de hoger gelegen zandgronden in het stroomgebied van de Reusel.
DeR.K. St.-Willibrorduskerk (Kerksingel 1) is een laat-gotisch
gebouw met vroeg-15de-eeuws koor en
pseudo-basilicaal schip met transeptachtige dwarskapellen uit omstreeks 1450.
De voormalige sacristie aan de zuidzijde
van het koor kwam in de eerste helft van

Diessen, R.K St.-Willibrorduskerk

de 16de eeuw tot stand. De toren werd
waarschijnlijk in 1527 voltooid; tegelijk
met de bouw ervan is het schip aan de
westzijde met een travee verlengd. De
huidige sacristie aan de noordzijde dateert
van de kerkrestauratie in 1970-'73.
In de eerste helft van de 19de eeuw kreeg
de kerk een neoclassicistisch interieur dat
men bij de restauratie voor een groot
deel weer verwijderde; enkele ornamenten bleven behouden, zoals de draperie
van stucwerk boven de triomfboog. De
kerk bevat twee barokke, aan St. Sebastiaan en St. Joris gewijde altaren (1744),
een rijk gesneden preekstoel (1748), verder een classicistisch hoofdaltaar, twee
biechtstoelen en gesneden communie-
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bank (begin 19de eeuw) en ten slotte een
orgel door B.P van Hirtum (1859).
De ranke laat-gotische toren telt vijf,
door natuurstenen lijsten van elkaar
gescheiden geledingen en heeft meermalen versneden, haakse steunberen. De
rijk gedetailleerde gevels zijn voorzien
van spitsboognissen met flamboyant,
zandstenen maaswerk en hebben een
zandstenen fries onder de dakrand.
Boven de ingang met rijk geprofileerde
zandstenen tudorboogomlijsting zit een
hoog spitsboograam. Opmerkelijk is de
veelhoekig uitgebouwde traptoren aan de
zuidzijde; hiervan zijn de muurvlakken in
de tweede geleding enigszins hol gemetseld zodat zij een vloeiende overgang
vormen van het vlakke muurwerk van de
eerste naar de nissen van de derde geleding.
De pastorie (Heuvelstraat 1) is een
herenhuis uit de eerste helft van de 19de
eeuw. Links en rechts staat een lagere
aanbouw met ingezwenkte topgevel.
Het voorm. r a a d h u i s (Willibrordusstraat 12) is een herenhuis uit 1880 in
eclectische trant, oorspronkelijk
gebouwd als burgemeesterswoning. In
1954 werd het pand verbouwd tot raadhuis, waarbij een klokkentorentje werd
toegevoegd.
Boerderijen. Langgevelboerderij
Pannenhuis (Julianastraat 29) dateert
volgens de jaartalankers uit 1658 en heeft
een zadeldak tussen twee topgevels met
vlechtingen, duivengaten en een toppilaster. De boerderij is in de loop van de
tijd verbouwd en gewijzigd. De langgevelboerderij 't Huiske ten Halve

(Beekseweg 24) is gebouwd in 1871 in
eclectische stijl. De halverwege de doorgaande weg naar Hilvarenbeek gelegen
boerderij diende tot 1933 tevens als cafe.
Beerseweg 1 en 2 zijn wederopbouwboerderijen uit 1941, gebouwd in navolging van de traditionele langgevelboerderijen.
Het sluiscomplex (St.-Josephstraat
ong.), ten noordoosten van het dorp in
het Wilhelminakanaal, bestaat uit een
schutsluis, brug en pomphuis uit 1923 en
een sluiskolk uit 1929. Het bijbehorende
sluiswachtershuisje is vernieuwd. De stijl
van de sluis en brug is puur functioneel,
het pomphuis heeft Berlage-elementen
en de sluiskolk heeft een zakelijke, functionalistische stijl en lijkt een verkleinde

Diessen, Sluiscomplex
versie van het latere stuwcomplex to
Lith.
Baarschot. Akkergehucht ten zuiden van Diessen. Brouwerij 'Het
Witte Kruis' (Baarschotsestraat 46-48) is
een eenlaags gebouw op L-vormige plattegrond, waarvan het rechterdeel een
topgevel bezit met duivengaten en de
jaartalankers '1717'. De grote schuur
met schilddak dateert uit 1871. Gijselstraat 4 en 5, de laatste met jaartalankers '1833', zijn langgevelboerderijen
met een rieten wolfdak en dakvoet met
pannen.
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Johan van Swieten. Na oorlogsschade in
1944 stonden nog slechts de muren overeind. De kerk is nagenoeg in de oude
vorm hersteld. Het aanvankelijk houten
koepeltorentje werd in baksteen vernieuwd, maar het wordt inwendig nog
wel gedragen door vier houten zuilen.
Boven de ingang bevindt zich een in
Bentheimer zandsteen uitgevoerde
wapensteen met cartouche en bouwjaar,
gemaakt door Johan van Blommendael.
Het oorspronkelijk zandstenen wapen
van koning-stadhouder Willem III (heer
van Dinteloord) is reeds lang vervangen
door een (opnieuw) geschilderde versie.
Het raadhuis (Westvoorstraat 1) is
een rechthoekig gebouw met neoclassi-

DINTELOORD
(gemeente Steenbergen)
Voorstraatdorp dat werd gesticht na de
inpoldering van het omringende gebied
in 1605. Aan weerszijden van een

bestaande kreek werden een voorstraat
(Oost- en Westvoorstraat) en een achterstraat (Ooster- en Westerstraat) aangelegd. Ondanks de gedeeltelijke demping
van de kreek, de verwoesting in 1944 en
latere dorpsuitbreidingen is de oorspronkelijke planmatige opzet nog duidelijk
herkenbaar.
De Herv. kerk (Westvoorstraat 26)
is een vierkant bouwwerk met achtkantig
koepeltorentje, gebouwd in 1693 naar

ontwerp van stadhouderlijk architect

Dinteloord, Herv. kerk
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Dinteloord, Dintelsassluizen

Het dorp bestond in oorsprong uit een
aantal donken, een daarvan met een
`plaatse' (de Heuvel) en een andere met
de kerk. Langs de Hoge en Lage Ham
kwam lintbebouwing tot ontwikkeling.
Aan de Donge vestigden zich vanaf de
18de eeuw diverse leerlooierijen. Na de
Eerste Wereldoorlog verrezen nieuwe
bedrijven fangs het pas gegraven Wilhelminakanaal. Na 1945 is het dorp aan de
oost- en de westzijde sterk uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkstraat 2) is een
laat-gotische kruiskerk met een eenvoudige toren, een driebeukig, in ruineuze
staat verkerend schip en een driezijdig
gesloten koor. De kerk werd gebouwd
ter plaatse van een waarschijnlijk 13deeeuwse, eenbeukige kerk met ronde
koorsluiting, waarvan de funderingsresten in 1985 zijn aangetroffen. Het koor
werd waarschijnlijk in het midden van de
15de eeuw voltooid. Bij een verbouwing
van het schip in 1640-'44 trok men de
muren van de zijbeuken hoger op, zodat
een pseudo-basilicaal schip ontstond. De
protestantse gemeenschap, die in deze
tijd de beschikking over de kerk kreeg,
was te klein om het gebouw op de lange
duur te kunnen onderhouden. Na eeuwen van verwaarlozing stortte in 1928
het schipdak in. Sindsdien zijn alleen het
koor en het dwarspand nog in gebruik.
In de kerk bevinden zich onder meer een
grafsteen uit omstreeks 1560 voor pastoor Dierik Willemszoon van Engelen,

cistische voorgevel en achtkante open
dakruiter met koepeldakje. Het voorste
gedeelte ontstond in 1830 naar ontwerp
van C. Korteweg, door verbouwing van
een ouder, wellicht nog 18de-eeuws huis.
Na zware schade in de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw in 1948-'49 in
oude vorm hersteld. In 1976-'77 is het
gebouw aan de achterzijde uitgebreid.
Boerderijen. Rondom het dorp liggen 18de- en 19de-eeuwse boerderijen
bestaande uit een rechthoekig vrijstaand
woonhuis met zadeldak en een grote,
vrijstaande schuur met wolfdak. Goede
voorbeelden zijn: Noordzeedijk 120,
Stoofdijk 66 enBloemdijk 2 0 , van
Noordzeedijk 10 is de grote schuur
gesloopt.
De Dintelsassluizen (Sasdijk ong.) liggen ten noorden van het dorp op de
plaats waar de Dintel uitkomt in het Volkerak. Het complex bestaat uit een
schutsluis met rolbrug en een uitwateringssluis, gebouwd in 1828 naar ontwerp van de hoofdingenieur van Waterstaat, A. Goekoop.

DONGEN
Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen binnen het moerassige stroomgebied van de Dunne Aa (nu de Donge).

een eenvoudige zeskante preekstoel uit
1646, gemaakt door Adriaen Damisse, en
twee laat-17de-eeuwse tekstborden.
Hetfranciscanessenklooster
(Hoge Ham 25) werd in 1801 gesticht.
Het middengedeelte van het hoofdgebouw kwam in 1858 tot stand naar ontwerp van architect Oomen, in een neorenaissance-stijl met neogotische
kenmerken. De rest van het gebouw,
met twee naar voren verspringende
brede zijvleugels, verrees omstreeks 1890
gebouwd in neorenaissance-stijl. De bijbehorende neogotische driebeukige
kruiskerk met vieringtoren verrees in
1898 naar ontwerp van C.F. van Genk.
Binnen in de kerk zijn er muurschilderingen van J. Collette; de gebrandschilderde ramen zijn van J. Nicolas. Bij het
klooster ligt een begraafplaats (Bolkensteeg ong.) met calvarieberg.
De R.K. St.-Laurentiuskerk
(Hoge Ham 84), een centraalbouw met
in het midden een hoge achtkante koepel
met lantaarn. Na brand in 1917 werd in
1920-'21 een nieuwe kerk_gebouwd naar
ontwerp van J.ThJ. Cuypers. Joan Collette beschilderde in 1923 de koorabsis.
Het orgel, afkomstig uit een klooster te
Venlo, werd in 1882 gebouwd door
W. Rater. Voor de kerk staat een H.
Hartbeeld uit 1922.
DeR.K. St. Josephkerk
(St.-Josephstraat 116) is een driebeukige
neogotische kruiskerk met vijfzijdig

DONGEN

gesloten koor, gebouwd in 1906-'07
naar plannen van J. van Groenendael.
In 1955-'56 werd het schip verlengd en
kreeg de kerk een nieuwe westgevel met
achtkantige traptoren naar ontwerp van
C. Schellekens.
Woonhuizen. In het dorp staat nog
een aantal schoenmakershuizen, eenvoudige dwarse eenlaagspanden met een
zadeldak; aan de ene zijde was een woonkeuken gesitueerd en aan de andere zijde
de werkplaats. Een karakteristiek voorbeeld is Kerkstraat 1 5 . Andere eenvoudige eenlaagspanden zijn Lage
Ham 9, uit de eerste heeft van de 19de
eeuw, en Hoge Ham 2 6, uit de
tweede helft van die eeuw. In de 19de
eeuw woonden de looiers vrijwel altijd
bij hun looierij. Lage Ham 16 is een
tweelaags fabrikantenwoning met schilddak uit omstreeks 1880 bij de voorm.
leerlooierij `Bierwagen'. Leerfabrikant
Broeders liet in 1895 het eenlaags herenhuis Hoge Ham 10 0 bouwen nabij
zijn bedrijf. Ook in de eerste helft van de
20ste eeuw bleef men dikwijls nog bij de
looierij en schoenmakerij wonen. Fabrikantenvilla's op enige afstand van het
bedrijf zijn Vredenoord (Hoge Ham
65), een eclectische villa uit circa 1875,
en Berkenheuvel (Heuvelstraat 8),
e'en villa in chaletstijl die de familie Van
den Assum in 1918 liet bouwen.
Leerlooierijen en schoenenfabrieken. In het dorp staat een aantal leerlooierijen, die vanwege het benodigde spoelwater veelal nabij de Donge
lagen. De voorm. leerlooierij Klein
Dongenseweg 1 3-1 5 dateert uit het
midden van de 19de eeuw, is deels in
hout, deels in steen opgetrokken en heeft
een overstekend zadeldak. Het bijbehorende eenlaags woonhuis met schilddak

Dongen, Looierij Hessels (nu museum leeren schoenenindustrie)

en dakruiter stamt uit het begin van de
19de eeuw; de grote dwarse aanbouw aan
de achterzijde is waarschijnlijk als brouwerij gebouwd. De voorm. leerlooierij
Lage Ham 115 bestaat uit een 19deeeuws dwars woonhuis met aan de achterzijde een aangebouwde looierij met
houten droogluiken. In de voorm. looierij Hessels (Kerkstraat 33) is nu het
museum voor de leer- en schoenindustrie
gevestigd. Het 19de-eeuwse, vrijstaande
gebouw van drie lage bouwlagen heeft
houten zijgevels met beweegbare droogluiken en een voorgevel met takel. In het
voorm. `nathuis' zijn de kalkputten nog
aanwezig. Het oude productieproces is
eveneens nog herkenbaar bij leerfabriek
Driessen (Hoge Ham 7-9), ook al is
het complex door moderne verbouwingen aangetast. De leerfabriek F. van
den Assum (Heuvelstraat 5) is een
meerlaags looierijgebouw uit omstreeks
1900, ontstaan uit een kleinere looierij.
Verder bleven enkele schoenenfabrieken
bewaard. Tot de Schoenfabriek J.A.
Ligtenberg (St.-Josephstraat 39) behoren gebouwen uit 1888, 1912 en 1920. In
het begin van de 20ste eeuw liet T Ligtenberg de bijbehorende fabrikantenwoning (St.-Josephstraat 37) bouwen. De
schoenenfabriek van Sm i is & Comp agnie (Kerkstraat 53) werd in de jaren
twintig van de 20ste eeuw opgezet. Het
interieur is nog vrij authentiek. Aan het
Wilhelminakanaal ligt de Fabriek van
Looiextracten Tanin (Kanaaldijk
Noord 13) uit 1916. De tot omstreeks
1950 steeds uitgebreide fabriek bestaat
uit een reeks gekoppelde productiehallen
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Dongen, Fabriek van Looiextracten Tanin
(1993)
en een schoorsteen.
Boerderijen. De 18de-eeuwse
langgevelboerderij Heuvelstraat 6
heeft een waardevol interieur met betimmeringen, waaronder een bedstedenwand in de pronkkamer en een bijzondere schouwconstructie in de `heerd'
(woonkeuken). De 18de-eeuwse langgevelboerderij E in ds es tra a t 3 8 heeft
een rieten wolfdak en een 18de-eeuwse
Vlaamse schuur voorzien van een met
leem bestreken rieten wand. Eindsestraat 12 is een 18de-eeuwse kortgevelboerderij.
De w a t e r t o r e n (Watertorenstraat
10) werd in 1923 gebouwd in art decostijl, naar plannen van H. Sangster.
De windmolen `Koningin Wilhelmina' (Wndmolenweg ong.) is een
ronde bakstenen stellingkorenmolen uit
1893 met bijbehorend molenaarshuis
(Wndmolenweg 8).
Dongense Vaart. Dit veenontginningsdorp ten noordoosten van Dongen,
bestaat uit een agrarische lintbebouwing
langs de in 1563 gegraven Vaart. De
R.K. St.-Hubertuskerk (Vaartweg
108) is een driebeukige neogotische kerk,
gebouwd in 1867 naar ontwerp van
P. Soffers. De pastorie (Vaartweg 110)
dateert uit 1868. Voor de kerk staat een
bronzen Christusbeeld uit 1930 van A.
Verschuuren. De voorm. dorpsschool
(Vaartweg 89) dateert uit 1880, evenals
de bijbehorende schoolmeesterswoning
(Vaartweg 91).
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Drimmelen, Dorpsschool

DRIMMELEN
(gemeente Made)

Het oorspronkelijk Drimmelen ging verloren tijdens de St.-Elisabethsvloed in
1421. Van de daarna meer landinwaarts
ontstane nederzetting resteert het
gehucht Oud Drimmelen met een kerkhof. Het huidige dorp Drimmelen ontstond ten noordoosten hiervan aan de
Amer bij een spuisluis in de polderdijk
van de in 1645 tot stand gekomen Emiliapolder.
De Herv. kerk (Herengracht 28)
is een zaalkerk uit 1792 met driezijdig
gesloten kopse gevels. Tijdens de restauratie in 1965 is de ziende kap gerepareerd en gedeeltelijk vernieuwd; twee
gesneden rozetten met de afbeelding van
een meermin zijn toen herplaatst. Boven
de ingang bevindt zich een sierlijk bewerkte steen met de stichtingsdatum en
het wapen van de stichteres, jonkvrouw
Maria van Doom, vrouwe van Drimmelen.
De voorm. dorpssehool (Dorps-

DRIMMELEN

straat 14) is een dwars tegen de dijk
geplaatst, rechthoekig gebouw met accoladeboogvormige vensters uit 1846. De
voorgevel aan de korte zijde heeft een
top met natuurstenen voluten.
Woonhuizen. Langs de Herengracht staat aan weerskanten een lintbebouwing van vrijstaande 18de- en 19deeeuwse eenlaags huizen. Herengracht
2 - 4, 9, 13 en 2 4 zijn eenvoudige laat18de-eeuwse dwarse huizen. Herengracht 20-22 en 36-38 zijn 18deeeuwse tweebeukige diepe panden met
zadeldaken. Herengracht 12 is een
dwars eenlaags huis uit 1878.
Boerderijen. De forse kortgevelboerderij annex leerlooierij We i tj es
9 -11 dateert uit 1726 en heeft een steil
zadeldak. Dwars tegen de achtergevel is
in 1880 het looierijgebouw opgetrokken.
We i tj e s 13 is een vergelijkbare, maar
kleinere 18de-eeuwse kortgevelboerderij.
Op het kerkhof van Oud-Drimmelen
(Wilgenwegje ong.), gelegen ten zuidwesten van het dorp en omgeven door
een hoge muur, liggen de fundamenten
van een kleine 17de-eeuwse Herv. kerk.

DRUNEN
(gemeente Heusden)

Dorp in de Langstraat met een na de
Tweede Wereldoorlog herbouwde kern.
Belangrijk voor Drunen was de vestiging
in 1939 van Lips, de machinefabriek van
sloten en scheepschroeven.
DeR.K. St.-Lambertuskerk
(Raadhuisplein 4) is een kerk met massieve toren geflankeerd door twee zijto-

rens. De kerk, in 1952-'54 gebouwd in
Delftse School-stijl naar ontwerp van
H.C. van der Leur, verving de in 1944
verwoeste neogotische kerk uit 1874. De
pastorie (Raadhuisplein 2) dateert uit
1895.
Het r a a d h u i s (Raadhuisplein 16),
met bordes en overdekte loggia in Bossche School-trant, kwam in 1939-'40
gereed naar plannen van E. Nijsten en
werd in 1976 uitgebreid.
De windmolen (Parallelweg 8) ten
westen van het dorp is een ronde bakstenen beltkorenmolen uit 1842.
Spoorbruggen. Ten westen van
Drunen bevinden zich twee enkelvoudige ijzeren vakwerkbruggen (Eindstraat
ong. en Overlaatweg ong.) uit 1886-'90,
restanten van de voorm. Langstraatspoorlijn.
Elshout. Langgerekt dorp ten noorden van Drunen. VOOr 1935 stond het
ook als Oud-Heusden bekend. De
neogotische R.K. kerk St.-Johannes Evangelist (Kerkstraat 39) aldaar,
een driebeukige kruisbasiliek met ingebouwde toren uit 1878, is ontworpen
door HJ. van Tulder. Het interieur bevat
een hoogaltaar van de hand van H. van
der Geld. De pastorie (Kerkstraat 3 5) uit
1899 is ontworpen door J.H. van den
Abeelen. Ernaast staat de voorm.
Mariastichting (Kerkstraat 27-27a),
een kloostergebouw uit 1919.
Giersbergen. Gehucht ten zuiden
van Drunen, ontstaan als een hoeve-ontginning op zand. Het heeft een gave
Elshout bij Drunen, R.K kerk St. Johannes
Evangelist

DUSSEN
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Duizel, R.K Mariakapel

Giersbergen bij Drunen, Langgevelboerderijen
groep 19de-eeuwse langgevelboerderijen.

DUIZEL
(gemeente Eersel)
Tot straatdorp uitgegroeide nederzetting, ontstaan op een dekzandrug in het
stroomgebied van de Kleine Beerze. Het
dorp had in de 19de eeuw een bloeiende
sigarenindustrie, waarvan nu nog de
Agio-sigarenfabriek langs de Provinciale
weg getuigt.
De kerktoren (Oude Kerkstraat 1)
van de in 1822 vervangen en in 1927 geDuizel, Kerktoren (restant St.-johanneskerk)

sloopte St.-Johanneskerk dateert uit de
tweede helft van de 15de eeuw. De toren
heeft drie geledingen, voorzien van haaks
op elkaar staande steunberen, en een lage,
ingesnoerde spits uit 1800. De eerste
geleding is versierd met spitsboognissen;
de overige twee geledingen hebben
spaarvelden met gekoppelde rondbogen.
Het muurwerk is voorzien van metseltekens in de vorm van een kasteeltoren,
een kruis en diagonale patronen in gesinterde koppen.
DeR.K. kerk St.-Johannes'
Geboorte (Smitseind 38), een
driebeukige kruisbasiliek met terzijde
staande traptoren, dateert uit 1925 en
is in laat-neogotische vormen gebouwd
naar plannen van H. Vorstermans. De
pastorie (Smitseind 36) stamt uit
dezelfde tijd.
DeR.K. Mariakapel (Groenstraat

37a) is een zevenhoekige bouwwerk uit
1950, naar ontwerp van P. Tooten van
Ginderen. Het is kwalitatief een van de
betere uit een periode dat veel van dergelijke kapellen verrezen.
Woonhuizen. Huize De Veste
(Groenstraat 12) is een omgracht
gebouw, dat lange tijd als pastorie
diende. Volgens de jaartalankers dateert
het uit 1754. In 1871 werd het pand verbouwd. Schuin ertegenover ligt Groenstraat 9a, een voorm. koetshuis uit
1858.

DUSSEN
(gemeente Werkendam)
Dorp bij de (Bergsche) Maas, dat waarschijnlijk tot ontwikkeling kwam vanuit
een hoeve van de graaf van Holland.
Dussen werd nagenoeg geheel overspoeld tijdens de St.-Elisabethsvloed
in 1421. Men heeft het pas in de tweede
helft van de 15de eeuw door middel van
inpoldering teruggewonnen. Het dorp

werd verder nog getroffen door een
grote overstroming in 1892 en door oorlogsgeweld in 1944-'45. Na de oorlog
werd de Herv. kerk aan de Muilkerk niet
meer herbouwd.
Kasteel Dussen (Binnen 1) is een
omgracht, grotendeels bakstenen bouwwerk, bestaande uit drie vleugels om een
binnenplaats, die aan de noordzijde
wordt afgesloten door een toegangspoort
tussen twee zware torens. Het oudste
kasteel ter plaatse was mogelijk een grote
vierkante woontoren uit de eerste helft
van de 14de eeuw. In 1387 nam men deze
woontoren waarschijnlijk op in de zuidvleugel van een nieuw kasteel, evenals
het huidige met een nagenoeg vierkante

plattegrond en met de ingang tussen
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Dussen, Kasteel Dussen

twee torens. Dit kasteel werd echter vernield door de St.-Elisabethsvloed van
1421 en pas vijftig jaar later herbouwd.
Daarbij brak men het vervallen muurwerk tot boven de kelders weg; alleen
aan de ingangszijde bleef tot op grotere
hoogte oud muurwerk behouden.
Het door Spaanse troepen tijdens de
Tachtigjarige Oorlog zwaar beschadigde
kasteel onderging na verkoop in 1608
een ingrijpende verbouwing. De oost- en
de zuidvleugel werden met een verdieping verhoogd en kregen aan de kopzijde
een trapgevel met duivengaten. Aan het
binnenplein verrees tegen beide vleugels
een elegante galerij met toscaanse zuilen.
Verder herbouwde men het zuidelijke
deel van de westvleugel en het onderste
gedeelte van de westelijke poorttoren.
Boven de ingang verrees een slanke vierkante toren en de zuidgevel kreeg een
driezijdige, arkelachtige uitbouw. Omstreeks 1682 werd de westvleugel voltooid en van een galerij voorzien. Toen
werden ook de verdiepingen van de vleugels tot boven de galerij uitgebreid. Verder trok men de westelijke poorttoren
tot dezelfde hoogte op als de oostelijke.
Van 1901 tot 1922 deed het kasteel
dienst als klooster; aan de oostzijde werd

een kapel aangebouwd, die in 1935, toen
het kasteel werd verbouwd tot gemeentehuis, weer werd gesloopt. Bij beschietingen in 1945 stortte de gehele zuidoosthoek in en werden elders grote bressen
in de muren geslagen. Bij de restauratie
van het kasteel in 1946-'53 heeft men de
vierkante toren boven de ingang niet
herbouwd.
Boerderijen. Rond het dorp staan
de boerderijen vooral langs de dijk naar
Almkerk. Goede voorbeelden zijn D u s send ij k 29 uit 1759, Korn 2 6 uit
1767, dejannahoeve (Hoek 47) uit
1782, Korn 42 uit de 18de of de eerste
helft van de 19de eeuw en Muilkerk
2 8 uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Poldermolen. De Noordeveldse
molen' of 'Nieuwe molen' (Noordeveldseweg ong.), ten noorden van het dorp, is
een wipwatermolen uit 1795 met scheprad.
Hank. In dit ten westen van Dussen
gelegen dorp staat de R. K. kerk O.L.
Vrouwe Onbevlekt Ontvangen

(Kerkstraat), een driebeukige neogotische kruisbasiliek met toren. De kerk
werd gebouwd in 1912-'14 naar plannen
van J. van Groenendael en in 1947-'48 na
oorlogsschade hersteld naar plannen van
M. van Beek. Het restant van de toren is
toen vervangen door een voorgevel met

Dussen, Kasteel Dussen, plattegrond bel-etage

ingangsportaal. Naar plannen van J. de
Jong verrees in 1957 tegen de voorgevel
een nieuwe toren. De Zuidhollandse
molen (Hellegatsweg), gelegen ten
noordoosten van Hank, is een achtkante
bovenkruier op bakstenen voet, gebouwd
in 1791 ter bemaling van de Zuidhollandsche polder.

EERSEL

Tiendakkerdorp ontstaan in de vroege
middeleeuwen op een oeverwal van de
Kleine Beerze. Het kreeg zijn huidige
vorm door het aaneengroeien van een
twee agrarische nederzettingen (St.-Willibrorduskerk en omgeving en het Hint),
waartussen in de 15de eeuw het baandorp Markt ontstond. Vooral in de 16de
en de l7de eeuw was dat het middelpunt
van Eersel als handelscentrum en marktplaats. Bij de kapel deelde de weg Eindhoven-Turnhout dit langgerekte marktplein in tweeen. Langs deze Nieuwstraat
ontwikkelde zich in de 19de eeuw een
lintbebouwing en er kwam ook sigarennijverheid tot ontwikkeling (Henri Wintermans-sigaren).
DeR.K. St.-Willibrordus-
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Eersel, R.K Lieve-Vrouwekapel met
dorpspomp

kerk (Kerkstraat 31) is een door verbouwingen sterk gewijzigde gotische
kerk. De toren uit omstreeks 1400 vormt
het oudste deel. In de 15de eeuw kwam
het driebeukige basilicale schip tot stand.
De toren heeft drie geledingen en aan de
westzijde dubbele, haaks op elkaar
staande steunberen; die aan de noordzijde zijn tot traptoren uitgebouwd. De
ingesnoerde spits ging in 1708 verloren
en werd in 1718 herbouwd. Van 1648 tot
1812 was de kerk hervormd. In 1881 wijzigde men het interieur en de vensters in
neogotische trant. Naar plannen van
H.W Valk werd de kerk in 1930-'31 vergroot: men trok de zijbeuken aan weerszijden van de toren door en verlengde de
dwarskapellen; het oude koor maakte
plaats voor een nieuw koor met zijkapellen. De kerk kreeg hierdoor een sterk
centraliserende plattegrond, kenmerkend voor een zogeheten christocentrische kerk. Het kerkorgel heeft een neobarokke kast uit 1838, gemaakt door B.P.
van Hirtum, en pijpwerk uit 1852 van
F.C. Smits. De pastorie (Kerkstraat 29)
stamt uit omstreeks 1900.
DeR.K. Lieve Vrouwekapel
(Markt 1) is een bakstenen kapel met
driezijdige sluiting en dakruiter, in 1464
gesticht door ridder Hendrick van Eyck.
De kapel werd in 1654 gerepareerd en in
1660 ingericht tot raadhuis, gevangenis

en brandspuithuis. In 1919 vond een
ingrijpende restauratie plaats onder leiding van G. Dobbe. Nadat in 1957 het
nieuwe raadhuis gereed was, heeft men
het gebouw weer als kapel ingericht en
opnieuw gerestaureerd. Daarbij herstelde men de oude vensterindeling,
maar liet tevens de zandstenen kozijnen
uit 1919 in het muurwerk zichtbaar. Het
tongewelf, met vijf ribben, stamt uit de
bouwtijd.
De Herv. kerk (Markt 38) is een
eenvoudig bakstenen zaalkerkje met dakruiter en driezijdig gesloten kopse gevels.
De kerk stamt oorspronkelijk uit 1812,
maar werd in 1861 herbouwd. De preekstoel met koperen lezenaar en zandloperhouder is l8de-eeuws.

De dorpspomp (Markt ong.) uit
1864 is uitgevoerd in hardsteen en wordt
bekroond door kleine gebeeldhouwde
torens met kantelen, overeenkomstig het
gemeentewapen van Eersel.
Woonhuizen. Aan de gaaf
bewaarde Markt staan diverse (Kempische) dorpswoonhuizen. Mark t 17 is
de oudste en stamt uit 1669. Naast dit
huis met mogelijk houten gebint, komen
eenlaagshuizen met balkdragende zijmuren voor, zoals Markt 49-51, en huizen met twee bouwlagen, zoals de
voorm. burgemeesterswoning Ma rk t
15 uit omstreeks 1860.
Steensel. Dit dorp ten noordoosten
van Eersel ontstond in de middeleeuwen
in het stroomgebied van Gender en Run.
De omstreeks 1400 gebouwde kerktor e n (Kerkdreef 9) is een restant van de
in 1933 gesloopte middeleeuwse St.Luciakerk, waarvan het schip al in 1821
was vernieuwd. De eenvoudige, maar
indrukwekkende toren heeft drie geledingen zonder steunberen, een traptoren
en een toegang in een diepe nis. De
tweede geleding is voorzien van spaarvelden met gekoppelde rondbogen, en de
derde geleding heeft galmgaten die door
een overhoeks geplaatste penant in
tweeen worden gedeeld. Wellicht dateert
de derde geleding van een verbouwing in
1495, toen Wouter Kaerwas ook de klok
Boot. De nieuwe R.K. St.-Luciakerk
(Eindhovenseweg 30) is een zaalkerk uit
1934, gebouwd naar plannen van E Vervest.
Eersel, Markt
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Eethen, Herv. kerk
EETHEN
(gemeente Aalburg)

Donkdorp ontstaan in de middeleeuwen.
De oorspronkelijke ringweg is nog aanwezig, maar de structuur is door een
nieuwbouwwijk aangetast.
De H e rv. kerk (Cornelis Branderhorststraat 7) is een eenbeukige kerk met
westtoren en hoog, driezijdig gesloten
koor. Het oorspronkelijk lage, l2deeeuwse tufstenen schip werd in de 13 de
eeuw aan de westzijde met een bakstenen
travee uitgebreid, waartegen aan het eind
van de 14de eeuw de toren verrees. In de
15de eeuw voegde men het gotische koor
toe, opgetrokken in baksteen met tufstenen speklagen. Het huidige aanzien van
de kerk is grotendeels het resultaat van
een restauratie en reconstructie in 1948'51, noodzakelijk vanwege de in 1944
opgelopen zware oorlogsschade. De
toren, waarvan de gehele klokkengeleding was weggeschoten, kreeg een
nieuwe, lagere bovenbouw. De noordmuur van het schip, waarin grote gaten
waren gevallen, werd gereconstrueerd in
de romaanse vorm, met hoog geplaatste
rondboogvenstertjes in een reeks door
lisenen gescheiden, ondiepe rondboognissen. De muren van het koor verhoogde men tot boven de steunbeerbeeindigingen. Het koor kreeg een
hogere en het schip een lagere kap dan
voorheen.

EETHEN

Aan weerszijden van de triomfboog
bevinden zich ondiepe altaarnissen,
waarvan de noordelijke is voorzien van
een smalle langwerpige opening, die de
priester aan het zijaltaar zicht hood op
het hoofdaltaar. De zuidelijke nis vertoont sporen van een muurschildering,
wellicht een kruisigingsscene.
Het voorm. r a a d h u i s (Kleibergseweg
26) werd in 1938 gebouwd naar ontwerp
van S.J. van Embden in de trant van de
Delftse School. Dit gebouw met souterrain en bel-etage heeft tot 1973 als
gemeentehuis dienst gedaan.

EINDHOVEN

Stad ontstaan bij de samenvloeiing van
Dommel en Gender; de weg van Holland naar Luik kruiste hier de beide
riviertjes. Aan de Rechtestraat, die beide
oversteekplaatsen verbond, ontwikkelde
zich een handelsnederzetting, waaraan
hertog Hendrik I van Brabant in 1232
stadsrechten verleende. In 1389 kregen
de Eindhovenaren toestemming om zich
`te vesten ende sterken'. Tevens ontstond
het eerste kasteel, dat echter in 1420 de
basis werd voor het klooster Marienhage.
Meer naar het oosten, op de hoek van de
Ten Hagestraat en Vestdijk, verrees een
nieuw kasteel. Na verwoesting van de
stad door de Geldersen in 1486 volgde
herbouw. In 1583 werden op bevel van
de Spanjaarden de wallen definitief
geslecht. Vanaf 1628 nam men de weder-

opbouw ter hand. Het kasteel van Eindhoven, toen al in vervallen toestand,
werd uiteindelijk in 1676 gesloopt.
De uit de 17de eeuw stammende Eindhovense textielnijverheid kreeg in 1818
een economische impuls door de aanleg
van de steenweg tussen Den Bosch en
Luik. Via het Eindhovens kanaal kreeg
de stad in 1846 een verbinding met de
Zuid-Willemsvaart. In 1866 volgde een
spoorverbinding met Den Bosch en
Venlo. Door deze infrastructurele verbeteringen kwam de industrialisatie goed
op gang. In 1857 telde Eindhoven zes
textielfabrieken en vanaf 1860 kwam daar
de sigarenindustrie bij. Verder vestigden
zich nog een lucifersfabriek (1869) en
een sigarenkistenfabriek (1882). In 1891
ontstond de industrie die al snel alle
anderen overvleugelde; het als gloeilampenfabriek begonnen en tot elektronicagigant uitgegroeide Philips bezorgde
Eindhoven de bijnaam `Lichtstad'.
De ontwikkeling van de stad verliep weinig planmatig langs de op de zandruggen
gelegen uitvalswegen tussen de drassige
beekdalen van Dommel, Gender en Tongelreep. Vanaf 1910 ontstond de eerste
meer planmatige uitleg, in de vorm van
het Philipsdorp in het westen en Villapark Tongelre in het oosten. In 1918 gaf
de gemeente J.ThJ. Cuypers en L.J.P.
Kooken opdracht voor een Algemeen
Uitbreidingsplan. Dit leidde in 1920 tot
de annexatie van de gemeenten Stratum,
Gestel, Strijp, Woensel en Tongelre. Het
plan, waarin de stad de vorm zou krijgen
van een spinneweb met radialen naar de
geannexeerde kernen, onderling verbonden door een binnen- en een buitenring,
kwam nooit van de grond. Uitgaande van
een nieuw uitbreidingsplan uit 1923 door
G.C. Kools begon men oude akkercomplexen te bebouwen en vormde de beekdalen om tot parken en plantsoenen,
waaronder het Dommelplantsoen en het
Stadswandelpark. Het volgende uitbreidingsplan uit 1929 van J.M. de Casseres
kan beschouwd worden als het eerste
Nederlandse streekplan. Ook hiervan
kwamen echter, vanwege de economische crisis, slechts gedeelten tot stand.
Wel dempte men in 1928 de stadsgracht,
waarvan het beloop nog te herkennen is
in de Vestdijk, Oude Stadsgracht, Keizerswal en Emmasingel.
Bij bombardementen in 1942, 1943 en
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1944 liep een belangrijk deel van de binnenstad grote schade op, waaronder de
bebouwing aan de Demer, de belangrijkste winkelstraat. De wederopbouw werd
voortvarend ter hand genomen onder
leiding van stadsarchitect J.A. van der
Laan. In 1953 kwam het hoogspoor in
gebruik en ontstonden aan de noordzijde
van de stad nieuwe wijken. Ook aan de
zuidzijde verrezen uitbreidingswijken,
waarbij in de jaren zestig de reeds lang
geplande ringweg tot stand kwam. Terwijl Philips bleef groeien, Van Doorne's
Auto Fabrieken (DAF) ontstonden en
merle hierdoor in 1955 een Technische
Hogeschool kon worden opgericht, verdwenen de andere industrieen gaandeweg uit het stadsbeeld. Ook andere
belangrijke herkenningspunten verdwenen, zoals het door J.A. van Dijck ontworpen stadhuis aan de Rechtestraat
(1869) en de St.-Anthonius van Paduakerk, ontworpen door J. Stuyt (1916'17). Door ontbreken van een duidelijk
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Eindhoven, Streekplan uit 1929 voor het
zuid-oostelijke deel van Noord-Brabant

stedenbouwkundig totaalplan en door
het cityplan uit 1969 kenmerkt de huidige binnenstad zich in belangrijke mate
door grootschalige projecten afgewisseld
met kaalslag.
Eindhoven is nu de grootste stad van
Zuid-Nederland.
Het augustijnerklooster
M a r i e n h a g e (Augustijnerdreef 15)
[1] werd in 1420 gesticht. Van het oorspronkelijke complex, gebouwd rond een
binnenplaats, is de oostvleugel bewaard
gebleven. De noord- en de zuidvleugel
zijn in het begin van de 20ste eeuw herbouwd, mogelijk op oude fundamenten.
Van de oostvleugel zou de kelder nog uit
de 1 Sde eeuw stammen. De nog aanwezige balklagen met moer- en kinderbinten kunnen uit de 16de eeuw dateren.

Het opgaande werk werd tussen 1628
(muurankers) en 1632 (inscriptie op een
jukbalk) verbouwd en van een nieuwe
kapconstructie voorzien. In de eerste
helft van de 18de eeuw vond een verbouwing plaats, waarbij men de kloostervensters in schuifvensters heeft veranderd.
Bij de restauratie van 1926 heeft men de
Empire-ingangsdeur verwijderd en veel
vensters vernieuwd.
Bij het klooster hoort de H. Hart van
ezus- of Paterskerk (Tramstraat
37), een driebeukige neogotische kruiskerk uit 1897-'98 naar plannen van P.J.
Bekkers en J.P.J. Hegener. De kerk heeft
een buiten de zijbeuk reikend dwarsschip
en twee zijkapellen aan weerszijden van
het priesterkoor. Veelhoekige devotiekapellen flankeren de ingangspartij aan de
westzijde. De terzijde staande toren met
slanke spits wordt bekroond door een vijf
meter hoog H. Hartbeeld, vorm gegeven

door J. Geelen. Het betrekkelijk sobere
interieur is geheel in baksteen uitgevoerd
met kruisgewelven van gele baksteen,
een stergewelf in de viering en polychromie in het priesterkoor. J. Custers vervaardigde in 1898-1918 de rijke inventaris, waaronder het hoogaltaar, gewijd aan
de Eucharistie en het H. Hart, en vier
nevenaltaren, gewijd aan St.-Augustinus,
St.-Jozef, St.-Nicolaas van Tolentino en
H. Maria. De kruisweg is waarschijnlijk
ook van Custers. De ramen zijn van de
hand van D. Wildschut en C. Eyck. Het
in 1890 door M. Maarschalkerweerd
gemaakte orgel is in 1906 geplaatst.
In 1911-'12 werd het klooster uitgebreid
met het Gymnasium Augustianum

(Kanaalstraat 8), uitgevoerd in een
strakke rationalistische vormgeving.
Hieraan heeft men in 1924-'25 een Ve r rijzeniskapel (Kanaalstraat 6) toegevoegd naar plannen van Dom. Bellot en
J. Hegeman. De kapel is gebouwd in een
expressionistische stijl geinspireerd op de
Catalaanse baksteenbouw uit het eind
van de 19de eeuw van A. Gaudi en
L. Domenich I Montaner.
De k e r k t o r e n to Woensel (Oude
Torenstraat 1) [2] is een overblijfsel van
de uit omstreeks 1440 stammende en in
1815 afgebroken St.-Petruskerk. De
15de-eeuwse gotische toren van drie
geledingen heeft overhoekse steunberen
aan de westzijde en haakse steunberen
aan de oostzijde. De zuidoostelijke
steunberen zijn tot traptoren uitge-
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Eindhoven, R.K. St.-Catharinakerk
bouwd. Nadat de oorspronkelijke, hoge
ingesnoerde naaldspits in 1800 op de
kerk stortte, volgde herbouw in bescheidener vormen. De flankerende spitsen
werden bij een restauratie in 1955 toegevoegd, toen men ook de aula aan de oostzijde optrok. Het kerkhof rondom de
toren is in de loop der tijd tot algemene
begraafplaats uitgebreid. Een deel is oorlogskerkhof (voornamelijk vliegeniersgraven).
DeR.K. St.-Catharinakerk
(Stratumseind 2) [3] is een driebeukige,
neogotische kruisbasiliek met priesterkoor, drie aan elkaar gebouwde zeshoekige straalkapellen en aan de oostzijde
twee rijzige torens met hoge achtkante
spitsen met drie aaneengesloten portalen. De in 1859-'67 gebouwde kerk is
een belangrijk vroeg bouwwerk in het
oeuvre van P.J.H. Cuypers, die zich liet
inspireren door de kathedralen van
Chartres en Reims. De sterk plastische
vormgeving van het torenfront is gebaseerd op de ideeen van Alberdingk
Thijm over de Franse gotiek, waarbij
aan de onderlinge verschillen tussen de
torens een symbolische betekenis werd
verleend. De zuidelijke toren met ranke
en fijn uitgewerkte details dient opgevat
to worden als de `ivoren toren', symbool
van de zuiverheid van Maria; de noordelijke toren met als versterkte contrefor-

ten uitgevoerde hoekpinakels en kantelen als de 'toren van David', symbool van
kracht. Boven het middenportaal troont
Christus tussen de evangelistensymbolen. Onder hem bevinden zich vier heiligen.
Het rijzige interieur met natuurstenen
pijlers en kolommen voorzien van gepolychromeerde bladkapitelen wordt overdekt door gemetselde gewelven tussen
natuurstenen ribben. Bij een bombardement in 1942 liep de kerk zware schade

Eindhoven, R.K St.-Catharinakerk,
interieur

10M

Eindhoven, R.K St.-Catharinakerk,
plattegrond

op aan koor, gewelven en ramen. Na het
herstel in 1945-'47 onder leiding van
C.H. de Bever heeft men nieuwe glazen
aangebracht naar ontwerp van C. Eyck,
Ninaber van Eyben, H. Brouwer en H.
Wiegersma. In de kerk bevindt zich
onder meer een 16de-eeuws houten Catharinabeeldje, een waarschijnlijk eveneens 16de-eeuwse houten calvariegroep,
de `Aanbidding door de herders' geschilderd door Abraham Bloemaert, en een
kruisweg uit 1942, vervaardigd door de
schilders Liicker en Dehoy.
DeR.K. St.-Petruskerk (Kloosterdreef 29, Woensel) [4] is een driebeukige neogotische kruisbasiliek uit 1874'76, opgetrokken naar ontwerp van H.J.
van Tulder en geInspireerd op de St. Jan
te 's-Hertogenbosch. De bij de bouw
ingestorte toren werd in 1912-'13 herbouwd naar plannen van L.PJ. Kooken.
Hij bestaat uit een korte vierkante
onderbouw met hoog achtkant, geflankeerd door hoektorens en bekroond door
een slanke spits met wimbergen. De pastorie (Kloosterdreef 31) stamt uit omstreeks 1910.

DeR.K. St.-Joriskerk (St.-Jorislaan 53, Stratum) [5] is een driebeukige
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neogotische kruisbasiliek met achthoekige kruising uit 1884-'85, gebouwd naar
ontwerp van H.J. van Tulder. De westtoren met zijkapellen voegde men in 1911
toe, naar plannen van J. van Gils. Het
later gepolychromeerde interieur met
beschilderingen van P.J. Lodewijks heeft
geprofileerde pijlers met colonnetten en
stergewelven. In het tympaan boven de
ingang bevindt zich beelden van St. Joris
en de draak en van vier kerkvaders. Zuidelijk van de kerk staat een bronzen H.
Hartbeeld uit 1937, naar ontwerp van J.
Termote, en voor de kerk het `annexatiemonument' uit 1919, gemaakt door WA.
Hoes. Het herinnert aan het samengaan
van de gemeente Stratum met Eindhoven.
De R.K. St.-Trudokerk (Strijpsestraat 127-129, Strijp) [6] is een vijfbeukige neogotische kruisbasiliek met
driezijdig gesloten transeptarmen en een
koor met omgang. De kerk is gebouwd
in 1885-'87 naar plannen van C. van
Dijk. In 1931-'32 vond een uitbreiding
plaats ontworpen door L.J.P. Kooken en
C.H. de Bever. De bouw van de toren
volgde in 1937-'38.
DeR.K. St.-Martinuskerk
('t Hofke 1, Tongelre) [7] is een driebeukige neogotische kruisbasiliek uit
1888-'91 van de hand van E. Corbey. De
onvoltooide westpartij met twee torens
heeft in zijn gevelindeling trekken van de
Notre-Dame de Paris. Een tegeltableau
boven de ingang stelt St.-Maarten voor.
De voorm. pastorie ('t Hofke 22) stamt
uit het einde van de 18de eeuw; de huidige ('t Hofke 3) dateert uit circa 1920.
De R.K. St.-Lambertuskerk
(Hoogstraat 299, Gestel) [8] is een
neogotische kruisbasiliek uit 1909-'11
naar plannen van W. te Riele. De kerk
heeft een naar het transept verbredend
schip en een naar de absis versmallend
koor, waardoor een centraliserende plattegrond ontstaat. De slanke toren is
voorzien van hoektorentjes en een korte
zeszijdige lantaarn met spits. De pastorie
(Hoogstraat 301) stamt uit 1911. Naast
de kerk staat een Liefdesgesticht (Hoogstraat 301A-C) uit 1883, uitgebreid met
kapel in 1892. Schuin voor de kerk staat
het uit omstreeks 1920 stammende
voorm. Maria-patronaat (Hoogstraat
297), naar ontwerp van Th. CornelissenGeerts.

De voorm. R . K . St.-Antonius
van Paduakerk (St.-Antoniusstraat
7) [9], nu streekmuseum, werd in 1917'18 gebouwd naar plannen van J. van
Groenendael. De toepassing van Kunrader steen, een licht gekleurde mergelsteen, bezorgde het gebouw de bijnaam
`Steentjeskerk'. De vormgeving is gebaseerd op de vroeg-christelijke basiliek
St.-Laurentius Buiten de Muren te
Rome. Het voorplein wordt geflankeerd
door een kostershuis (St.-Antoniusstraat
5) en een pastorie (St.-Antoniusstraat 9),
beide uit de bouwtijd.
Overige kerken. De R.K. St.-Gerardus Majellakerk (St.-Gerardusplein 25, Stratum) verrees in 1925 naar
ontwerp van L.P.J. Kooken en EJ. Wolters. De toren dateert uit 1929. De R.K.
St.-Johannes Vianneykerk (Pastoor Van Arsplein 11, Woensel) uit 1929'30 is ontworpen door M.H.J. van Beek.
De R. K. H. Hartkerk (Ploegstraat
1) [10] is een kerk in licht-expressionistische vormen, gebouwd in 1930-'31 naar
plannen van Dom. Bellot en H.C. van de
Leur. De kerk is verbouwd in 1953. De
R.K. St.-Vincentius a Paulokerk
(Pastoor Duseeplein 1, Woensel) uit
1960 is voorbeeld van een kerk in Bossche School-stijl, opgetrokken naar ontwerp van J. de Jong.
De voorm. arrondissementsrechtbank (Stratumseind 32) [11],
later kantongerecht en nu cultureel centrum 'De Krabbedans', werd in 1841-'43
gebouwd onder beheer van het rijk en
met B. Kievits als opzichter. Het pand
heeft een streng neoclassicistische vormgeving met licht vooruitspringend middenrisaliet en blokvormig gepleisterd
souterrain. In het interieur bevindt zich
een nis met pilasterstelling en stucwerk
met symbolen die verwijzen naar Vrouwe
Justitia. De uitbreiding aan de achterzijde dateert uit 1910.
Kazernes. De voorm. ni a re ch a usseekaze rn e (Grote Berg 9) is een eenvoudig neoclassicistisch pand uit 1824
naar plannen van P. van Driel. Rond
1890 werd om de hoek een stalgebouw
(Paradijslaan 4) toegevoegd. Gezien de
uitbundige vormgeving met diamantkoppen zou hier van neorenaissance gesproken kunnen worden. De uit circa 1910
stammende voorm. marechausseekaz e r n e te Stratum (Tuinstraat 13-15) is

veel eenvoudiger van vormgeving.
Sobere functionalistische vormen kenmerken ook de uit 1939 stammende
Constant Rebecque Kazerne
(Oirschotsedijk 5-7).
De muziek- en mannenkoorz a a 1 (Stratumseind 23) uit 1876 ligt
achter een eenvoudig eclectisch pand.
Het is een van de weinige overgebleven
oudere gebouwen van ontspanning en
cultuur te Eindhoven.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis van Woensel (Kloosterdreef 90)
[12] werd in 1896 gebouwd naar plannen
van A. Bogers en heeft de vorm van een
groot neoclassicistisch herenhuis. Het
voorm. raadhuis van Tongelre (1
Hofke 15) [13] uit 1911, ontworpen door
J. Stuyt, heeft aan de voorzijde een galerij, maar is verder eenvoudig van vorm.
Stadhuis (Stadhuisplein 4) [14]. Na
een prijsvraag in 1938, gewonnen door
J. van der Laan, kwam uiteindelijk in
1949 alleen de oostvleugel gereed van
een rond een binnenplaats gedacht stadhuiscomplex in vormen van de Bossche
School. In 1955 werd dit concept verlaten en kwam het huidige raadhuis tot
stand naar plannen van J. Kirch. Het
heeft een representatief deel in modernistische vormen en een terzijde staande
kantoorflat, die in 1996 is afgestoten in
ruil voor een nieuw gemeentekantoor
aan de westzijde van het stadhuisplein.
Andere openbare gebouwen.
Het voorm. waaggebouw (Paradijslaan
13) [15] uit 1907 werd in late neorenaissance-vormen gebouwd naar plannen
van LJ.P. Kooken. Het voorm. p ostkantoor (Stadspoort 2-34) [16] kwam
in 1908-'09 tot stand naar plannen van
rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel. Het
voorm.politiebureau (Keizersgracht
2) uit omstreeks 1935 is licht-expressionistisch van vormgeving.
Scholen. De Openbare Lagere
School (Hemelrijken 77, Woensel) uit
1904, met zes klassen, is een goed voorbeeld van een in sobere stijl uitgevoerde
eenlaags school met eenvoudige jugendstil-elementen. Groter van opzet is de
Openbare Lagere School (Reigerlaan 3) [17], gelegen in het Villapark
Tongelre. Deze tweelaags school met
onderwijzerswoning verrees in 1914 in
opdracht van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, opgericht op initiatief
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vaardigd door J. Kropholler – een zuster
van de architect – en fresco's met voorstellingen van de vier elementen door
D. Nijland. De hal, het tochtportaal en
de directeurskamer links van de ingang
geven nog een indruk van de sfeer van
het oorspronkelijke museum, dat later
is uitgegroeid tot een internationaal
belangrijk museum voor hedendaagse
kunst. In 1951 trok men de oorspronkelijk onder het gebouw gelegen conciergewoning bij het museum, waarna in
1978 een vrijwel volledige onderkeldering volgde. Momenteel zijn er plannen
tot uitbreiding aan de achterzijde.
DeTechnische Universiteit
(Simon Stevinplein e.o.) [20] werd in

Eindhoven, Van Abbemuseum

van een aantal niet-katholieke Eindhovense industrielen en notabelen (onder
meer Philips). Het complex, ontworpen
door J.W. Hanrath, heeft aan de achterzijde een goed bewaard gebleven Fro b e ls ch o 0 1 (Eksterlaan 4). Dezelfde
Maatschappij stond ook aan de wieg van
de Gemeentelijke H.B.S. (Julianastraat 2) [18], gebouwd in 1912 en in
1939 uitgebreid met een gymnasium.

Voorbeeld van een katholieke school is
de voorm. St.-Marthaschool (Jan
Smitzlaan 7-9) uit 1932-'33 naar plannen
van C.G. Geenen.
Het stedelijk Van Abbemuseum
(Bilderdijklaan 10) [19] uit 1933-'36
werd gebouwd in opdracht van sigarenfabrikant HJ. van Abbe; A.J. Kropholler
ontwierp het. Het museum ligt op een
door tuinarchitect D.F. Tersteeg ontworpen terreinverhoging in een plantsoen.
Het gebouw maakt als geheel een gesloten indruk en heeft een karakteristieke,
robuust vormgegeven ingangspartij met

daarboven een torentje. De gevelbekleding van kloostermoppen versterkt dit
beeld. Langs de trap naar de ingang staan
twee beelden van steigerende paarden
van de hand van J. Raedecker. De expositieruimten, gegroepeerd rondom twee
later dichtgebouwde binnenhoven, ontvangen hun licht van boven en zijn toegankelijk via een hal. Deze heeft tegelta-

1955 opgericht als Technische Hogeschool. Vanaf 1958 verrezen ten noorden
van het station in het Dommeldal de eerste gebouwen op een stedenbouwkundig
plan uit 1952 van SJ. van Embden. De
uitwerking werd ter hand genomen door
Van Embdens eigen architectenbureau
(`O.D. 205'). J.L.C. Choisy trail op als
projectarchitect van onder meer het
hoofdgebouw uit 1958-'64. Dit gebouw,
een lange hoogbouwschijf met vliesgevels op betonnen onderbouw, is door
voetgangersbruggen verbonden met de
andere gebouwen.
Het Evoluon (Noord-Brabantlaan
1 a) is een voorm. expositiegebouw uit
1962-'66, opgetrokken in opdracht van
Philips naar plannen van L.C. Kalif en
L. de Bever. Het opvallende bouwwerk is
wat ontwerp betreft gebaseerd op een
vliegende schotel. Het bestaat uit een
bovenbouw van betonelementen (de
schotel) en een voet van twaalf V-vor-

bleaus met symbolische afbeeldingen van
`Morgen', `Avond' en Teuwigheid', ver-

Eindhoven, Evoluon
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mige poten met daartussen glas. Het
gebouw biedt nu onderdak aan cursussen
van het Philips-personeel.
Woonhuizen. Van de oudste
bebouwing van Eindhoven resteert zeer
weinig. Met de bouw van de Heuvelgalerij (1993-'94) verdwenen de laatste oude
woonhuizen aan de Markt, waardoor
slechts aan het Stratumseind nog enige
panden over zijn met een mogelijke
16de- of 17de-eeuwse kern, zoals Stratumseind 14. Het laatste heeft een in
de 19de eeuw herbouwde in- en uitgezwenkte gevel. Buiten het centrum staan
nog enkele panden met een oudere kern,
zoals de boerderij 't Hofke 13 te Tongelre uit omstreeks 1583, waarvan het
driebeukige hallenhuis omstreeks 1600
werd verlengd. In de 18de eeuw leidde
een verbouwing tot het huidige uiterlijk.
De cafe-boerderij Mispelhoef (Oirschotsedijk 9), dateert volgens de muurankers uit 1774 en vormt met put, bakhuis en karschop een interessant
ensemble. In de binnenstad stamt de
kernvanRechtestraat 53 uit 1786'91, maar het pand heeft een 19deeeuwse neoclassicistische gevel. Op het
terrein van het vroegere kasteel verrees
in 1829-'30 Huize Ravensdonck
(Ten Hagestraat 2-2a), mogelijk naar
plannen van P. van Driel. Opdrachtgever
van dit blokvormige en oorspronkelijk
witgepleisterde pand was J.E van der
Heijde, burgemeester van Strijp en notaris te Eindhoven.
Na het midden van de 19de eeuw werd
er in Eindhoven op grotere schaal
gebouwd. Veel huizen, vooral de meer
eenvoudiger panden uit die tijd, zijn al
weer verdwenen. De grotere herenhuizen en villa's bleven het best bewaard.
Deze zijn doorgaans blokvormig van
vorm, bestaan uit twee bouwlagen, al dan
niet met souterrain, en zijn uitgevoerd in
eclectische stijl. Voorbeelden zijn: Ten
Hagestraat 11-13 (1857) en Ten
Hagestraat 9 (1858), Stratumsedijk 6-6a (omstreeks 1860), Stratumsedijk 26 (1877), naar ontwerp
van J.H. Laffertee, en Stratumsedijk
24 (1887). Sigarenfabrikant A.A.M. de
Block liet in 1869 Stratumsedijk 20
bouwen naar plannen van de Antwerpse
architect F. van Boghout. Soberder en
ongepleisterd is het dubbele herenhuis
Strijpsestraat 2-4, dat textielfabri-
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kant Elias in 1860 bij zijn fabriek te
Strijp optrok voor twee van zijn zoons.
Voorbeeld van een eenlaags woonhuis in
eclectische vormen is het omstreeks 1880
voor de burgemeester van Gestel
gebouwde pand Hoogstraat 316. Aan
dezelfde straat bevinden zich ook burgermanswoningen en arbeiderswoningen
uit het eind van de 19de eeuw met (vage)
neoclassicistische vormen. Aalsterweg
184-210 enSt.-jorislaan 72-76
en 80-84 zijn andere voorbeelden van
eenvoudige arbeiderswoningen, waarvan
er vroeger veel zijn geweest. Woonhuizen in neorenaissance-stijl komen in
Eindhoven weinig voor, met uitzondering van het grote landhuis D e Burgh
(Geldropseweg 170), met imposante
hoektoren en trapgevel met erker. Dit
landhuis werd in 1911-'12 voor N.C.M.
Smits van Oyen gebouwd naar plannen
van J.ThJ. Cuypers. Ook Parklaan
58-62 (1911, E. Verschuijl) is een voorbeeld van late neorenaissance. Vanaf
1905 vertonen diverse woonhuizen
jugendstil-vormen, zoals Wilhelminaplein 6 (circa 1905) en Wilhelminaplein 15 (1906) naar ontwerp van
G. Geenen. Tramstraat 15-17 heeft
gevelstenen waarop hamer en nijptang,
passer en winkelhaak staan afgebeeld.
Ook de in 1908 voor HJ. van Abbe
gebouwde villa Tongelresestraat
20-24 vertoont jugendstil-invloeden,
terwijl de villa D o m m e lb of (Fazantlaan
27) een mengeling van simpele jugendstil- en chaletvormen laat zien.

Kenmerkend voor de Eindhovense
architectuur uit het begin van de 20ste
eeuw is het teruggrijpen op oudere, vaak
statige classicistische vormen in een stijl
die bekend staat als `Um-1800'. Het
belangrijkste voorbeeld daarvan is de in
1905-'07 voor A. Philips gebouwde villa
De Laak (Parklaan 99). In het ontwerp
greep architect J.W. Hanrath terug op
17de-eeuwse, classicistische vormen. De
villa heeft hoekrisalieten voorzien van
kolossale ionische pilasters en wordt
bekroond door een fronton. Gelegen in
een mime parkachtige tuin, met koetshuis, oranjerie en dienstwoningen uit
1920, vormt ze de kern van het Villapark Tongelre, waar ook andere
Eindhovense fabrikanten een representatieve villa lieten optrekken. Fabrikant J.
Bruning liet gelijktijdig Villa Elsheim
(Parklaan 97) bouwen, nu in gebruik als
bejaardentehuis Dommelhoef. In 1916
volgde in vergelijkbare stiji de bouw van
drie representatieve villa's: Huize de
G o o re n (Parklaan 54) ontworpen door
J.W. Hanrath, Gran Ville (Parklaan
95) naar plannen van J.ThJ. Cuypers
voor sigarenfabrikant B. Mignot en
Parklaan 56 uit 1916 naar plannen
van K.P.C. de Bazel voor zeepfabrikant
E. Redele. Elders in de stad werd in vergelijkbare stijl gebouwd: Hoogstraat
231 uit 1919 voor textielfabrikant Kerssemakers en de villa D e n Elzent (Bilderdijklaan 23) uit 1923, ontworpen door
F. Wolters. Dezelfde architect ontwierp
het jaar daarop in expressionistische vormen het woonhuis Markt 23A. Door
de explosieve groei van Philips ontstond
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grote behoefte aan huisvesting voor het
hogere kader en werd het oostelijke deel
van Villapark Tongelre bebouwd met
`ingenieurs- en hoofdbeambtenwoningen'. In 1916-'17 had Philips K.P.C. de
Bazel gecontracteerd voor het ontwerp
van vijf van dergelijke woningen aan de
Merellaan, uitgevoerd in sobere baksteenbouw. Twee jaar later volgde een
opdracht voor 24 woonhuizen aan de
Fuutlaan,deLeeuweriklaan en de
Uiverlaan. In 1921, 1927 en 1929
werd dit woningbezit verder uitgebreid
langs de R e ig e r la a n , de Leeuw er ikla a n en de Pluvierlaan, ditmaal naar
plannen van J.W. en J.D. Hanrath.
Volkswoningbouw. Nadat in
1899 de woningbouwvereniging Eindhoven Vooruit was opgericht, volgde in
1911 de Vereeniging tot Verbetering der
Volkshuisvesting. In beide had Philips
een belangrijke stem, waardoor ten oosten van de Philipsfabriek vanaf 1909 het
Philipsdorp (Frederiklaan e.o.) [21]
tot stand kwam. G.J. de Jongh leverde
het stedenbouwkundig plan. De woningen voor `vaklieden, bazen en kantoorbedienden' verrezen in twee fasen, naar
plannen van Philips-architect C. Smit
en gemeentearchitect LJ.P. Kooken.
In 1921 ontwierp Kooken in opdracht
van de R.K. Werkliedenvereeniging
St. Joseph een arbeiderswijk ten zuiden
van de Tongelresestraat. Haaks op de
Kempense Baan, de centrale as, staan
twee voor dergelijke wijken kenmerEindhoven, Het Witte Dorp

kende poortgebouwen, uitgevoerd in
eenvoudige baksteenbouw met simpele
expressionistische details. Het tuindorp
`De Burgh', beter bekend als het Witte
D o rp (Burghplein e.o.) [22] is een goed
voorbeeld van betere burgerwoningbouw
in functionalistische stijl. Karakteristieke
elementen zijn witte gevels, overstekende zadeldaken, erkers en balkons. Op
initiatief van bouwmaatschappij P. van
Grootel, die in de Tilburgse wijk Zorgvlied ervaring had opgedaan, kwamen in
1937-'38 82 van deze woningen tot stand
naar plannen van W.M. Dudok. De
Levensverzekeringsmaatschappij 'De
Utrecht' trad – voor het eerst – op als
particuliere investeerder in dit woningbouwproject.
Gezellenhuizen. Een aparte
categorie vormen de gezellenhuizen die,
veelal in opdracht van Philips, tot stand
kwamen voor de huisvesting van alleenstaande fabrieksarbeiders van buiten
Eindhoven. De grootste van deze volumineuze, in sobere baksteenbouw uitgevoerde panden is D e Rungraaf (Don
Boscolaan la/Deken van Somerenstraat
13-45), in 1929-'31 gebouwd naar plannen van J.J.H. van Halteren. De Brie
andere voorbeelden zijn van de hand van
A. Ingwersen: Guido Gezellestraat
35 (1928),Alberdingk Thijmlaan
18 (1929), thans Parkhotel, en Jo nckbloetlaan 13 (1930). De beide laatst-

genoemde panden verrezen in opdracht
van de woningbouwvereniging Thuis
Best'; de ene speciaal voor vrouwelijke
werknemers en de andere voor manne-

Eindhoven, Woon- en werkplaats
beeldhouwer 1. Custers

lijke werknemers. Ze waren oorspronkelijk door een gemeenschappelijke tuin
verbonden, maar deze werd na 1935
bebouwd.
Ateliers. Het voorm. woonhuis en
atelier Kleine Berg 3 3-3 7 werd in
1890 in rijke neorenaissance-vormen
ontworpen voor en door J.P. van der
Mark. Deze beeldhouwer van religieuze
kunst vertrok in 1910 naar Chicago,
waarna het huis werd opgedeeld in twee
winkels en een bovenwoning. Van de
voor die tijd karakteristieke zogeheten
klinknagelpuien is die aan de linkerkant
nog aanwezig. Het voorm. woonhuis en
atelier Custers (Geldropseweg 20)
[23] werd in 1899 voor en mogelijk door
beeldhouwer J. Custers gebouwd. Hij is
met name bekend vanwege zijn vele Heilig Hart-beelden. De rijk gedecoreerde
gevel met elementen van neogotiek en
neorenaissance heeft boven de ingang
twee beelden, die de beeldhouwkunst en
de architectuur voorstellen.
Winkels. Van de diverse woon- en
winkelpanden in de binnenstad kunnen
genoemd worden: Rechtestraat 2 7
(circa 1900), in neoclassicistische stijl,
Marktstraat 3 (circa 1905), met
jugendstil-invloeden, Stratumseind
2 8-3 0 (circa 1930), met late neorenaissance-vormen, en Rechtestraat 3 33 3a (1938) in expressionistische vormgeving. Interessant is de ijzerhandel
W. van der Schoot (Kleine Berg 45)
uit 1932, naar ontwerp van C.H. de
Bever. Achter een strakke gesloten, bakstenen gevel gaat een winkel schuil met
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Eindhoven, Ijzerhandel W. van der Schoot

een vide van vier bouwlagen, voorzien
van smalle galerijen langs de wanden
en afgesloten door een glazen lichtkap.
Warenhuis De Bijenkorf (Piazza
1) [24] werd in 1965-'70 gebouwd naar
ontwerp van de Italiaanse architect Gio
Ponti, met medewerking van Th.H.A.
Boosten. Het warenhuis bestaat uit een
verkoopgedeelte bekleed met groen
geglazuurde structuurtegels tussen witte
banden en een lager deel met magazijnen
en kantoren in grijze betegeling. De
smalle ramen en honingraatpatronen
zorgen voor een levendig gevelbeeld.
Ponti maakte ook de plannen voor de
inrichting van het naastgelegen Piazza,
met marmeren zitjes aangebracht op verschillende niveaus, een podium, bloembakken en enige sculpturen, alles uitgevoerd door de beeldhouwer Mario
Negri.
Kantoren. Het bankgebouw met
directeurswoning van de CoOperatieve
Centrale Boerenleenbank (Dommelstraat 9) [2 5], met vooruitspringend
middenrisaliet en bakstenen geblokte
hoekpilasters, werd in 1911 gebouwd
naar ontwerp van J. Stuyt in 'Urn 1800'stijl. De om de hoek gelegen garage met
chauffeurswoning (Raifeissenstraat 1)
kwam in 1927 tot stand naar ontwerp
van L.P.J. Kooken. Het bankgebouw
Marktstraat 1 werd eveneens in
1911 naar plannen van J. Stuyt gebouwd
en vertoont een zelfde vormgeving.
Watermolens. De Genneper
watermolen (Genneperweg 143) [26]
is een onderslagmolen op de Dommel,
die voor het eerst in 1249 wordt vermeld.

Eindhoven, De Collse molen to Tongerle

Op verwoesting in 1583 volgde herbouw
in 1586-'87. De oorspronkelijk dubbele
graan- en oliemolen ging vanaf 1622 ook
dienst doen als volmolen. Na verdere
aanpassingen in 1715 en 1850, volgde in
1963 een ingrijpende restauratie, waarbij
het houten molengebouw en het huidige
enkele rad nagenoeg geheel werden herbouwd. De Collse molen (Collseweg
3, Tongelre) is een onderslagmolen op
de Kleine Dommel, die voor het eerst in
1337 wordt vermeld als banwatermolen
van de heer van Cuijk en Mierlo. Van
deze oorspronkelijk dubbele watermolen
resteert eveneens nog een rad. De kern
van de huidige gebouwen zal dateren van

een herbouw in de late 18de eeuw, toen
ook het uit 1787 stammende molenaarshuis (Collseweg 1) tot stand kwam. Dit
huis heeft een deuromlijsting in simpele
Lodewijk XVI-vormen.
Philipsgebouwen. Het stadsbeeld van Eindhoven wordt gedomineerd door de fabrieken van Philips. In
1891 begonnen F. Philips en zijn zoon
G.L.F. Philips met de fabricage van kooldraadgloeilampen in een voorm. t e x tielfabriek uit 1889 (Emmasingel 31,
gebouw EN) [27]. Hierin bevindt zich nu
het bedrijfsmuseum. Al snel ontstonden
de eerste shedbouwen aan de overzijde
van de Emmasingel. In 1907 werd de
Eindhoven, Philipsgebouwen, Lichttoren
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N.V. Philips Metaalgloeilampenfabriek
opgericht, waarvoor in 1909 een betonskeletbouw van vijf verdiepingen verrees
naar plannen van A. Beltman uit
Enschede (verwoest in 1944). Hij maakte
ook de plannen voor het grotegebouw
E C (Mathildelaan) [28], een betonskeletbouw van zeven verdiepingen
uit 1910. Hiertegenaan, op de hoek van
Mathildelaan en Emmasingel, verrees
in 1920-'21 de markante driezijdig afgeschuinde lichttoren (gebouw ED) naar
plannen van L. Scheffer van TABROS
(Technisch Adviesbureau Roosenburg,
Op ten Noord & Scheffer). Door dit
bureau werd in 1922 ook het kantoorgebouw Willemstraat 20 (gebouw EHH)
ontworpen met zijn licht naar voren stekende gevel met karakteristieke verticale
geleding en overhoeks geplaatste vensters. Na het vertrek van Scheffer naar
Amsterdam, werd D. Roosenburg vaste
architect van Philips. Zijn meest tot de
verbeelding sprekende ontwerp is de
zogeheten Witte Dame (Emmasingel)
[29], een aaneenschakeling van vier verdiepingsgebouwen in functionele, wit
geschilderde betonskeletbouw, uit
respectievelijk 1927, 1928, 1929 en 1930
(gebouwen ED/EF/EG/EH). Dit complex is door Philips afgestoten en in 1996
gerestaureerd ten behoeve van een culturele bestemming. Eveneens naar plannen
van Roosenburg verrees in 1929 aan de
overzijde van de Emmasingel het voorm.
hoofdkantoor, dat vanwege zijn strakke
functionele baksteenbouw beter bekend
is als deBruine Heer (Emmasingel
29, gebouw EM).
De tijdens de Eerste Wereldoorlog reeds
gevoelde behoefte aan een eigen glasfabriek leidde tot het opzetten van een
nieuwindustriecomplex te Strijp
(Mathildelaan e.o.) [30]. Het plan werd
ontwikkeld door A.IJ. de Broekert, toen
architect in vaste dienst van Philips. In
het concept werd een grote mate van
rationaliteit toegepast, waarin ook de
latere bebouwing zich goed liet voegen.
Naast de glasfabriek (gebouw SMM)
uit 1922 springen de functionalistisch
vormgegeven fabrieksgebouwen aan de
Mathildelaan (gebouw SA) uit 1928'29 het meest in het oog. Langs de Glaslaan ontstond in de jaren 1927-'30 een
fabrieksstraat met aan weerszijden
diverse gebouwen in betonskeletbouw

Eindhoven, Station
(gebouwen SBP-SL en SBM-SR).
Naar plannen van het ingenieursbureau
Philips trok men in 1942 aan de zijde van
de Beukenlaan eenveemgebouw
(gebouw SDM) op, waarin expressionistische vormen werden verwerkt.
Na de Tweede Wereldoorlog volgde uitbreiding in noordwestelijke richting en
in het begin van de jaren zestig verrees
aan de overzijde van het spoor het
nieuwe hoofdkantoor van Ph ilips
Nederland (Boschdijk, Woensel), naar
plannen van Verhave, Luyt, De Jongh en
Slikker. Net als bij het Evoluon werd ook
hier opdracht gegeven voor een gebouw
met opvallende vormgeving, die gestalte
kreeg door de toepassing van een betonnen kern met daarop stalen jukken waaraan vliesgevels hangen.
Overige industriegebouwen.
Van de omvangrijke textielindustrie te
Eindhoven met firma's als J. Elias en J. de
Heer resteert enkel de bij de Philipsgebouwen genoemde textielfabriek. Ook
van de uitgebreide sigarenindustrie
is weinig over. Een bakstenen muur met
opschrift in geglazuurde tegels (Tongelresestraat bij nr. 23) is de enige herinnering aan de Karel I-sigarenfabriek van
Van Abbe. Het huidige `Apollohuis'
(Tongelresestraat 81) [31] uit omstreeks
1905 is een van de weinige overgebleven
sigarenfabrieken. Van de fabriek voor
sigarenkistjes, de N.V. Houtindustrie
Picus v/h J. Bruning & Zn. (Tongelrese-
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straat 29) [32], opgericht in 1883, stammen de gebouwen aan de Tongelresestraat uit 1912. Ze zijn naar ontwerp van
A. Beltman, die in 1919 ook de aan de
Treurenburgstraat gelegen betonskeletbouw van vier bouwlagen ontwierp. De
stoombierbrouwerij `De Valk' (Tongelresestraat 25-27a) [33] werd in 1884
gebouwd in opdracht van Ant. Coolen
en biedt, na lange tijd als ijsfabriek in
gebruik te zijn geweest, nu onderdak aan
het DAF-museum.
Het Station (Stationsplein 12) [34]
is een langgerekt gebouw met licht
omhooglopend plat dak uit 1954-'56
naar ontwerp van K. van der Gaast. De
stationsrestauratie aan de voorzijde is
uitgebouwd en voorzien van glazen gevel
en stationsklok; de terzijde staande toren
client tevens als schoorsteen. Voor het
station staat het beeld uit 1951 van
A.F. Philips, door L.O. Wenckebach.
De Watertoren (Antoon Coolenlaan ong.) is een bouwwerk uit 1968-'70
met opvallende vormgeving van de hand
van W.G. Quist met medewerking van
de constructeur D.L. Sluimer. Het
gebouw bestaat uit Brie bolvormige witte
stalen reservoirs met een doorsnee van
tien meter, die elk op verschillende
hoogte over een stalen pijp zijn geschoven. Een stelsel van stalen trek- en drukstaven zorgt voor de stabiliteit.
HetStadswandelpark Den
Elzent (Alberdingk Thijmlaan ong.)
[35] werd in 1884-'86 aangelegd als particuliere tuin voor de buitenplaats Den
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Elzent van financier B.H.A. Sinkel. Na
zijn flood werd de tuin in 1900 gewijzigd
en vervolgens in 1928 uitgebreid door
D.F. Tersteeg. Daarna schonk Philips het
in 1929 aan Eindhoven. Tussen het park
en het Dommeldal ontstond in dezelfde
periode een villawijk. Ter gelegenheid
van het eerste, vanuit het Philips Laboratorium met Indie tot stand gebrachte
radiocontact werd in 1936 het radio m o n u m e n t onthuld naar plannen van
D. Roosenberg en met beeldhouwwerk
van A. Termote. Het bronzen beeld op
bakstenen sokkel boven een hartvormige
vijver stelt een roepende vrouw voor. In
het park staat ook het o b s e r v a t o r i u m
voor sterrenkunde en meteorologie, in
1937 gebouwd naar ontwerp van L.C.
Kalff. Het bestaat uit een ronde toren
met koepeldak, een traptoren en een uitgebouwde toegangspartij. Het gebouw
met betonskelet heeft een metalen draaikoepel, vervaardigd door de firma De
Vries-Robbe.
Begraafplaatsen. De rond 1830
aangelegde R. K. begraafplaats
Zwembadweg [3 6] heeft een uit omstreeks 1930 stammende ingangspoort,
geflankeerd door een doodgraverswoning en een baarhuisje. Op de begraafplaats staat een hardstenen grafkapel van
de familie Mignot en een in lichte ver-
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blendsteen opgetrokken, neogotische
grafkapel (circa 1910) van de familie
Smits van Oyen. De R. K. b egraafplaats St.-Jorislaan (nr. 37, Stratum) [3 7] is to bereiken via een poortdoorgang. De coniferenlaan op de
begraafplaats wordt afgesloten met een
door J. Custers in 1898 ontworpen beeld
van Christus als Goede Herder op het
graf van pastoor Lombarts. Uit het eind
van de 19de eeuw stamt de grafkapel van
de notarisfamilie Smitz. Het familiegraf
van de sigarenfabrikant De Bock heeft
een graftombe met een kinderbeeld in

een glazen kast (1878), van de hand van
L. de Vriendt. Ten zuiden van de stall
bevindt zich hetfamiliegraf Van
Abbe (Roostenstraat 3 00), bestaande uit
een sober vormgegeven bakstenen kapel
naar plannen van A.J. Kropholler uit
1940. De Isr. begraa fp laats (Groenwoudseweg 4) [38] dateert uit de tweede
heeft van de negentiende eeuw en heeft
een gebedshuis annex metaarhuis en
ruim 100 graven, waaronder die van de
textielfabrikant Elias.
Kasteel Eckart (Nuenenseweg 1),
ten noordoosten van Eindhoven, maakt
deel uit van een instituut voor geestelijk
gehandicapten. Het omgrachte landhuis
met 17de-eeuwse kern ligt in een 18de.
eeuwse tuinaanleg. Het huis werd onder
andere in 1828 verbouwd. De huidige
toestand is het resultaat van een ingrijpende verbouwing in 1906-'07, onder
leiding van Ed. Cuypers, waarbij aan de
voorzijde twee haakse vleugels werden
toegevoegd. Tegenover het huis staat een
blijkens muurankers uit 1793 stammende
bouwhoeve, die echter ingrijpend is verbouwd. Oostelijk van het huis ligt een
vijver, aan een zijde afgesloten door een
natuurstenen balustrade met vazen als
restant van een formele tuinaanleg. Aan
de achterzijde staan twee tuinbeelden in
de vorm van een sfinx.
Internaat Eikenburg (AalsterEindhoven, R.K. begraafplaats
St.-jorislaan, graffamili e De Bock
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Eindhoven, Luchthavengebouw vliegveld
Welschap

weg 289-291), gelegen ten zuiden van
Eindhoven, werd in 1895 gesticht door
de Broeders van Liefde op het voormalige landgoed 'De Heihoef'. Het in 1895
naar plannen van A. van den Vijvere
gebouwde en in 1908-'10 uitgebreide
internaatsgebouw bestaat uit Brie vleugels in een open carre-vorm. Aan de
open zijde staat een uit 1922 stammende,
kruisvormige kapel in licht expressionistische vormen, opgetrokken naar plannen van H.C. Bonsel. Een opvallend
accent is de topgevel met een in tegels
uitgevoerde kruisiging. In 1923-'25
tekende Bonsel ook voor een nieuwe uitbreiding van het internaatsgebouw. VOOr
de kapel staat het in 1909 door J. Custers
in neogotische vormen gemaakte beeld
van St.-Joris en de draak.
HetRijks Krankzinnigengesticht De Grote Beek (Dr.

Poletlaan 1), ten noordwesten van Eindhoven, client nu als algemeen ziekenhuis.
Het in een ruim, landschappelijk ingericht park liggende complex met administratiegebouw, kerk annex foyer en kapel
werd in 1918 gesticht. Rijksbouwmeester
J.A. Vrijman ontwierp de gebouwen in
een mengeling van neorenaissance en
`Um 1800'-motieven. Langs de Boschdijk bevinden zich nog de oude directievilla's en woningen van het personeel.
Hetvoorm. luchthavengebouw
vliegveld Welschap (Sliffertse-

straat 2 5), ten westen van Eindhoven,
verrees in 1936 naar plannen van D.
Roosenburg als sluitstuk van een werkverschaffingsproject dat in het vliegveld
resulteerde. Het functionalistisch vormgegeven luchthavengebouw bestaat uit
een verkeerstoren, vertrekhal, restaurant
en dakterras. Het gebouw, dat inmiddels
is vervangen door een nieuw, meer ten
westen gelegen luchthavengebouw, ligt
nu binnen de grenzen van het militaire
vliegveld.
DeR.K. Mariakapel (Loostraat
ong.) ten oosten van Eindhoven, nabij
het buurtschap Loo, is gewijd aan O.L.
Vrouwe van Banneux. Het is een goed
voorbeeld van een devotiekapel gebouwd
in het Mariajaar 1954. Het heeft een inen uitgezwenkte Bevel. Men heeft enkele
van elders afkomstige neogotische
onderdelen gebruikt.
Acht. Dit akkerdorp ten noordwesten
van Eindhoven kwam tegen het eind van
de 19de eeuw tot ontwikkeling. De
neogotische R. K. kerk St.-Anthonius Abt (IJsselstraat 4) werd in 1885
gebouwd naar ontwerp van L.C. Hezenmans, in 1928 verbouwd door H. van
Doremalen en in 1951 uitgebreid naar
plannen van C.G. Geenen. Deze laatste
tekende ook voor de pastorie (IJsselstraat
2). Aan de rand van het dorp bevindt zich
de ronde bakstenen b eltk o r e nmo le n
`Annemie' (Boschdijk 1006) uit 1891.
Bokt. Dit gehucht ten noorden van
Eindhoven bestaat uit een aantal in een
losse structuur gegroepeerde langgevel-
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boerderijen uit de tweede helft van de
19de eeuw, waarvan Bokt 18 enBokt
2 0 noemenswaardig zijn, evenals het
tegenover Bokt 11 herbouwde bakhuisje.
R iel. Dit akkerdorp ten oosten van
Eindhoven bestaat uit een groep langgevelboerderijen rondom een nog ongerepte, driehoekige Brink of Plaats' met
bomen. Van de uit de tweede helft van de
19de eeuw stammende boerderijen zijn
Riel 2 (1876),Riel 8, Riel 13 en
Riel 14 het meest karakteristiek.

EMPEL
(gemeente 's-Hertogenbosch)
Dorp ontstaan in de Romeinse tijd op
een oeverwal langs de Maas. In 1944
werd dit dorp, bekend als Oud-Empel,

door een bombardement grotendeels
verwoest. Bij opgravingen ter plaatse van
de voormalige kerk zijn de restanten van
een Romeinse tempel aan het licht gekomen. Na de oorlog werd het dorp zuidoostelijker in de polder herbouwd bij de
resten van het voormalige kasteel. Dit
dorp, Empel-Slot, kwam vanaf 1946 tot
stand rondom een centraal, langgerekt
driehoekig plein.
DeR.K. H. Abt Landeliuskerk (Brink ong., Empel-Slot) is een
blind-basilicale kruiskerk met vieringstoren, gebouwd in 1948-'49 in wederopbouwstijl. De pastorie (Proosdijstraat 12)
stamt uit dezelfde tijd.
Het voorm. raadhuis (Brink 7,
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Empel-Slot) is een rechthoekig pand
met hoog bordes uit omstreeks 1950.
Woonhuizen. Het zorgvuldig vorm
gegeven huis Empelsedijk 2 0 (OudEmpel) dateert uit omstreeks 1915. Het
traditioneel vorm gegeven huis Empelsedijk 2 (Oud-Empel) stamt uit omstreeks 1935.
Gewande. Deze dijknederzetting ten
oosten van Oud-Empel ontwikkelde zich
op de plaats waar in 1511 het blokhuis
`Blauwenhoek' – later fort 'De Blauwe
Sluis' – werd gebouwd. Bij de uitmonding van twee parallelle weteringen in de
Maas liggen twee oorspronkelijk laat19de- en vroeg-20ste-eeuwse, maar later
vernieuwde gemalen. Het Hertogsgemaal behorende bij de Hertogswetering, gebruikt bij hoge waterstand,
werd in 1940 gebouwd naar plannen
van R. VerLoren van Themaat. Het
G e m a a l Ca n e rs behorende bij de
Roode wetering, gebruikt bij lage waterstand, stamt uit omstreeks 1950.

ger de veldwachterswoning was gevestigd.
Woonhuizen. De pastorie Graaf
van Solmsweg 65 is een laat-18deeeuws huis met mogelijk oudere kern en
in het rechterdeel een onderkelderde
opkamer. Omstreeks 1875 kreeg het
pand een nieuwe voorgevel. Het huis
met bedrijfsruimte D orpsstraat 1 21 3 stamt uit het tweede kwart van de
19de eeuw en heeft een in- en uitgezwenkte gevel afgetopt met een kroonlijst. Graaf van Solmsweg 77 en 79
kregen respectievelijk in 1854 en 1859
nieuwe, eenvoudige lijstgevels.
Pensionaten. Het pensionaat
Graaf van Solmsweg 69 ontstond
in 1828-'29 door verbouw van een ouder
pand. Het forse pensionaat Huize
Paulussen (Graaf van Solmsweg 71)
werd in 1829 opgericht. Het neoclassicistische pand met risaliet en bordestrap
heeft een souterrain en een omlopend
schilddak.
Boerderijen. De Terp 1 is een
18de-eeuwse krukhuisboerderij met rieten dak en heeft mogelijk een oudere
kern. D e Terp 2 is een gepleisterde
kortgevelboerderij uit de eerste heeft van
de 19de eeuw.
Kasteel Meerwijk (Gemaalweg
19), gelegen aan de overzijde van de
Dieze, is een tot buitenhuis verbouwd
kasteel dat zijn neogotische vormgeving
kort na 1846 verkreeg. Omstreeks 1900
volgde een verdere verbouwing en uitbreiding.

ENGELEN
(gemeente 's-Hertogenbosch)
Dorp, ontstaan op een donk fangs de
Dieze. Omstreeks 815 moet er al een
nederzetting zijn geweest en in 1147 is er
sprake van een kerkgebouw. Aan het eind
van de 14de eeuw was er een blokhuis ter
bescherming van de scheepvaart op de
Dieze. De toename van het scheepvaartverkeer na 1800 betekende een nieuwe
bloei voor Engelen.
De Herv. kerk (De Kerkhof 2) is
een driezijdig gesloten zaalkerkje met
dakruiter. Het gebouw verrees kort na
1551 als koor van de laat-15de-eeuwse
St.-Lambertuskerk. Staatse troepen verwoesten die kerk in 1587, maar het koor
bleef gespaard en werd na herstel in
1614-'15 ingericht als Herv. kerk. In het
interieur hangt een door Borghart vervaardigde koperen lichtkroon uit 1794.
De R.K. St.-Lambertuskerk
(Graaf van Solmsweg 73) is een eenvoudig zaalgebouw met twee devotiekapellen en een dakruiter, gebouwd in 1933
naar ontwerp van H. de Graaf in traditionele vormen.
Het voorm. r a a d h u i s (De Kerkhof
4-5) werd gebouwd in 1844 en heeft een
bel-etage en een souterrain, waarin vroe-

ERP
(gemeente Veghel)
Beekdalnederzetting ontstaan op een
zandrug nabij de Aa. Het wordt voor het
eerst genoemd in 1134.
De R.K. St.-Servatiuskerk
(Kerkstraat 1) is een driebeukige neoclassicistische hallenkerk met gedeeltelijk
ingebouwde westtoren van vier geledingen, gebouwd in 1843-'44 naar ontwerp
van A. van Veggel. De torenbekroning,
bestaande uit een achtkante lantaarn met
balustrade en uivormige spits en flankerende torentjes, werd na een blikseminslag in 1896 aangebracht naar ontwerp
van P.J.H. Cuypers. Het interieur heeft
kruisgewelven van stucwerk op latten; de
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gewelven rusten op een hoofdgestel met
corintische zuilen. De preekstoel werd in
1858 ontworpen door J.E Buijssen en
heeft beeldhouwwerk van J.B. Peeters,
die ook enkele andere beelden vervaardigde. Het neogotische hoofdaltaar en de
koorbeelden door het atelier van Cuypers
en Stoltzenberg stammen uit 1896. De
biechtstoelen uit 1856 werden gemaakt
door H. van der Mark en H. Meijers.
Zij vervaardigden ook de orgelkast met
beelden van David en Caecilia, waarin
JJ. Vollebregt in 1848 zijn orgel plaatste.
In de toren hangen de Mariaklok (1381)
en de door Arnoldus van Grave gegoten
Katharinaklok (1412).
Het voorm. raadhuis (Hertog Janplein 9), met hoog souterrain en beletage
met bordes, werd gebouwd in 1791 in
Lodewijk XVI-stijl naar ontwerp van
Hendrik Verhees. De voorgevel heeft
een kroonlijst met guirlandes en een
middenrisaliet met fronton. De aangrenzende nieuwbouw stamt uit 1986.
Keldonk. Dit dorp ten zuilen van
Erp ontstond op een donk. De R. K.
kerk St.-Antonius van Padua
(Morgenstraat 55) is een driebeukige
kerk met breed middenschip, gebouwd
in 1912 met neoromaanse elementen
naar plannen van J. Margry. De pastorie
(Morgenstraat 57) stamt uit dezelfde tijd.
Boerdonk. Dit dorp ten zuilen van
Erp ontstond op een donk. De R.K.
St.-Servatiuskerk (Pastoor Van
Schijndelstraat 3 5) is een eenbeukige
zaalkerk uit 1863, gebouwd naar plannen
van M.H. Verhoekx op de plaats van de
St.-Corneliuskapel uit 1483.
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ESBEEK
(gemeente Hilvarenbeek)
Randakkerdorp met aan de noordzijde
een bebouwingsconcentratie rondom de
in 1889 gebouwde kerk.
DeR.K. H. Adrianuskerk
(Dorpsstraat 8) is een eenbeukige kerk
uit 1936-'37, gebouwd in de trant van de
Delftse School naar ontwerp van F. Vervest en J. van Buytenen. Van de gesloopte
voorganger uit 1889 is de toren in het
nieuwe gebouw opgenomen. De pastorie
(Dorpsstraat 6) is eveneens in 1937
gebouwd naar ontwerp van Vervest.
Landgoed De Utrecht ligt ten
zuiden van Esbeek. Levensverzekeringsmaatschappij 'De Utrecht' begon in
1896 als geldbelegging met een grootscheepse ontginning van de uitgestrekte
heidegronden tussen Esbeek en Lage
Mierde. Hierop werden vooral bossen
aangelegd voor de houtproductie. Ook
gaf men stukken grond ter ontginning
uit aan boeren. Het centrum vormde de
houtvesterswoning met een opvallende hoge, met leien beklede brandtoren (Torenlaan 1), die in 1905 verrees
naar ontwerp van AJ. Kropholler en
J.F. Staal. Aan de oostzijde van dit
gebouw ligt een landschappelijke parkaanleg. Op het landgoed werden naar
plannen van de Dienst Gebouwen van de
Nederlandse Heidemaatschappij een-

Esbeek, Landgoed De Utrecht, brandtoren
(1993)

voudige b o e rde rije n en landarbeidershuizen gebouwd. Lage Mierdseweg 5-15, een blok van zes bosarbeiderswoningen uit 1909, staat bekend onder
de naam 'de Zes Woningen'. De woningen Vier Winden 1-4 dateren uit omstreeks 1920, evenals de T-boerderij
Prins Hendriklaan 4. De forse boerderij
"t Anrijt' (Prins Hendriklaan 2) heeft
een meer op de Hollands-Utrechtse
boerderijen gelijkende vormgeving met
schuur en hooimijt. Het vakantiehuis
en herstellingsoord `Rustoord'
(Lage Mierdseweg 17), met bijbehorende
beheerderswoning, verrees in 1920-'22
naar ontwerp van J.W. Hanrath. In 1935
kreeg het een nieuwe vleugel. De 18deeeuwse hekpalen aan weerszijden van de
oprijlaan komen van elders.
Hetlandgoed Oranjebond van
Orde (Oranjebond ong.) ligt ten westen van Esbeek. In 1905 werd de Roovertse heide door een vereniging van
investeerders aangekocht en bebost in
het kader van de werkverschaffing ter
bestrijding van sociale onrust. De boswachterswoning `Oranjebond van
Orde' (Oranjebond 1), bestaande uit
twee haaks geplaatste vleugels, dateert
uit 1905 en is ontworpen door A. Verhoeven.

ESCH
(gemeente Haaren)
Kerkdorp, waarschijnlijk in de vroege
middeleeuwen nabij de Esserstroom ontstaan. Al in de 8ste eeuw wordt het vermeld onder de bezittingen van de abdij
van Echternach. De dorpsstructuur is
nog redelijk intact.
DeR.K. St.-Willibrordusk e r k (Dorpsstraat 8) heeft een toren
uit de tweede helft van de 15de eeuw.
De drie geledingen met spitsboognissen,
gekoppelde rondbogen en afsluitend
boogfries worden bekroond door een
ingesnoerde naaldspits. De huidige
kruiskerk met neo-Byzantijnse invloeden, in 1926-'27 gebouwd naar ontwerp
van J. van Groenendael, verving een
neogotische voorgangster (1856). Toen
werd ook de toren gerestaureerd. Tegen
de toren staat een grafzerk uit 1731. In
de kerk bevinden zich twee 16de-eeuwse
grafzerken en een (in 1962 geplaatst)
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orgel, dat Van Hirtum in 1817 bouwde
voor de Herv. kerk to Vught. De pastorie
(Dorpsstraat 10) stamt uit 1890.
Hetklooster Sancta Monica
(Gestelseweg 8), nu klooster van de missiezusters van de O.L. Vrouwe van Afrika
werd in 1895 gebouwd in eenvoudige
neogotische vormen naar plannen van
bouwkundige J. de Vries.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 6)
stamt uit 1856. Aan de achterzijde van
het panel zitten een nis met waterbak en
twee getraliede ramen, die de plaats van
het oude cachot aangeven.
Woonhuizen. Het dorpsbeeld
wordt bepaald door eenlaags dwarshuizen. Het merendeel is 19de-eeuws, zoals
Leunisdijk 1 5 uit circa 1860. Leunisdijk 7-9 dateert uit 1777.

ETTEN-LEUR
Twee recentelijk aaneengegroeide dorpen, waarvan Etten waarschijnlijk het
oudst is; de eerste vermelding van de
kerk daar dateert van 1261. De nederzetting ontstond bij het kasteel van de heren
van Etten. In 1284 werd een kapel in
Leur gesticht op de plaats van de
(voorm.) Herv. kerk. In de late middeleeuwen begon de ontginning van de
veengronden in de omgeving. Er werden
turfvaarten aangelegd en in het dorp
Leur ontstond in de 16de eeuw een
haven bij de kruising met de Lange- en
Korte Brugstraat. Langs deze straten
verdichtte de bebouwing zich verder in
de loop van de tijd. De ligging aan de
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zijkoren of en kreeg het middenschip
nieuwe zijmuren; deze werden tegen de
oude scheibogen en zuilen opgetrokken.
De toren onderging een restauratie in
1912-'16. De rijk gesneden eikenhouten
preekstoel in de kerk dateert waarschijnlijk van kort na de brand in 1584; het
klankbord is midden-l7de-eeuws. Van
het in 1699 door Jacobus Zeemans
gebouwde orgel bleven de kast en enig
pijpwerk bewaard.
De voorm. Herv. kerk van Leur
(Van Bergenplein 1) – nu trouwzaal – is
een zaalkerk met zadeldak en dakruiter.
De kerk verrees in 1614 op de plaats van
een in 1584 verwoeste middeleeuwse
kapel en kreeg in 1697 aan de zuidzijde
een tweede beuk. Aan het eind van de
18de eeuw verving men de beide daken
van de tweebeukige zaalkerk door het
huidige dak en maakte een dakruiter uit
1714 plaats voor het huidige exemplaar.
In die dakruiter, bestaande uit een vierkante onderbouw en een achtkante lantaarn met koepeldakje, hangen twee te
Amsterdam gegoten klokken uit 1713 en
1750.
Het interieur is voorzien van een gedrukt
tongewelf van stucwerk, rustend op
wandzuilen en rondbogen. Tot het 17deeeuwse meubilair behoren een eikenhou-

weg Breda-Roosendaal heeft vooral de
ontwikkeling van Etten bevorderd, maar
verbredingen van deze weg na de Tweede
Wereldoorlog hebben het oude dorpskarakter aangetast. De haven van Leur
werd in 1961 grotendeels gedempt.
De voorm. Herv. kerk van Etten
(Markt 6), een kleine eenbeukige kerk
met vijfzijdig gesloten koor en westtoren, is nu in gebruik als raadzaal. Het
huidige gebouw is het restant van een
driebeukige, laat-gotische hallenkerk uit
omstreeks 1515. Die kerk verving een
romaans gebouw, waarvan de toren werd
ingebouwd en verhoogd. Na een brand
in 1584 herstelde men slechts het middenschip met koor en zijkoren. De
instorting van de romaanse toren in 1732
verwoestte tevens tweederde deel van het
middenschip. Naar ontwerp van P.W.
Schonck verrees in 1771 voor het nog
resterende gebouw een nieuwe toren van
vier geledingen. De wren heeft overhoekse steunberen en wordt bekroond
door een omlopende balustrade en een
achtkantige spits met een lantaarn voorzien van een koepeldakje. Omstreeks
1771 heeft men ook de resten van de zijbeuken gesloopt. In 1821 brak men de

ten preekstoel, een eikenhouten doophek
met doopboog en verder drie borden
met de teksten van de Tien Geboden
(1616), de Geloofsbelijdenis (1643) en
het Onze Vader (1648). De borden hebben beschilderde vleugelstukken. Jacobus Zeemans bouwde in 1717 het orgel.
DeR.K. St.-Lambertuskerk
(Markt 62, Etten) is een driebeukige,
neogotische kruisbasiliek met westtoren,
gebouwd in 1873-'77. De kerk verrees
onder leiding van P.J. van Genk naar
plannen van de Gentse architect Bruggenaar, die zich liet inspireren door de
vroege Franse gotiek. Het interieur is in
1958 gemoderniseerd. In 1989 plaatste
men het orgel, dat Kam en Van der Meulen in 1842 voor de St.-Bonifatius te
Dordrecht hebben gemaakt.
De R . K . St.-Petruskerk (Lange
Brugstraat 30, Leur) is een driebeukige
neogotische kruiskerk met vijfzijdig
gesloten koor, vieringtoren en dubbeltorenfront. De in 1888-'89 gebouwde
kerk is uitgevoerd in baksteen met een
rijke toepassing van natuursteen. Het
ontwerp van P.J. van Genk is evenals
bij de Lambertuskerk geinspireerd op
de vroege Franse gotiek. Boven de
ingang zitten een roosvenster en lancetvensters. De pastorie (Lange Brugstraat
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32) is een herenhuis in eclectische vormgeving.
St.-Jozefinstituut of 't
Withof (Bisschopsmolenstraat 162)
bestaat uit een carre van gebouwen rond
een binnenplaats, met aan de achterzijde
een uitgebouwde kapel. In 1823 kochten
de zusters franciscanessen het uit omstreeks 1650 daterende landhuis `Adama'
om er een pensionaat voor meisjes in to
vestigen. Dit huis was gebouwd voor
Reynier Pybes d'Adama, schout van
Etten en onderging verbouwingen in
de 18de en 19de eeuw. Boven de rondbogige geprofileerde ingang zit een steen
met het wapen van de bouwheer. Links
en rechts van het landhuis verrezen tussen 1834 en 1861 twee haakse vleugels.
De carre werd in 1864 aan de voorzijde
gesloten door de bouw van een vleugel
met middenrisaliet met neobarokke trapgevel en vroege neogotische ingangspartij, waarschijnlijk van de architect
P. Soffers. Haaks op het landhuis verrees
naar ontwerp van P. Soffers een kruisvormige neogotische kapel - onlangs voorzien van een tussenvloer. Dezelfde architect bouwde in 1870 aan de achterzijde
van het landhuis een refter met een
bovengelegen bidkapel, voorzien van een
door slanke kolommen gedragen tongewelf. In 1908 bouwde PJ. van Genk een
vrijstaande, eenbeukige neogotische
kruiskapel met een versmald veelhoekig
koor. Na de Tweede Wereldoorlog volg-

den nog uitbreidingen in de trant van de
Bossche School. Enkele in de 19de eeuw
toegevoegde internaatvleugels zijn
inmiddels gesloopt.
Depsychiatrische inrichting
Huize St.-Antonius (Van Bergenplein 37-39) is een gebouwencomplex in een landschappelijke parkaanleg.
Het oudste deel verrees in 1893 naar
plannen van P. van Genk, op een H-vormige plattegrond en in neorenaisancestijl. De middenpartij heeft een Frans
geinspireerd neorenaissance-ingangspaviljoen met gewelfd koepeldak en twee
naar voren springende torenvormige uitbouwen met steile schilddaken. Het •
complex is in de loop van de tijd geregeld
uitgebreid.
Het raadhuis (Markt 1, Etten) is
een rechthoekig gebouw met eenvoudige
classicistische voorgevel uit 1776, mogelijk naar ontwerp van Philip Willem
Schonck. In het fronton boven het middenrisaliet zit het gemeentewapen van
Etten-Leur.
Woonhuizen. In de oude dorpskern
van Etten staan de oudste huizen langs
de met linden beplante Markt en in Leur
langs de Lange Brugstraat. Jan Dirven,
notaris en secretaris van Etten, liet kort
na 1628 het huis Mark t 7 bouwen. In
de 18de eeuw verbouwde men het panel
tot herberg 'De Zwaan'. Het gebouw
bestaat uit twee loodrecht op elkaar
staande vleugels in gele baksteen, beide
gedekt door zadeldaken tussen trapgevels. De vensters hebben uitgekraagde
korfbogen en boogtrommels met metselmozakken. De pui werd in 1957 geres-

Etten-Leur, raadhuis en Herv. kerk (Etten)
taureerd. Markt 54 is een l7de-eeuws
tweebeukig diep huis met tweelingtrapgevel. Een van de twee Bevels heeft nog
een toppilaster met gebeeldhouwd
kraagsteentje. Het S t. -Paulushofje
(Markt 43-53) bestaat uit Brie vleugels
van dertien lage en smalle huisjes en een
muur met toegangspoort om een rechthoekige binnenplaats. Het hOe werd in
1681 voor de huisvesting van oude vrouwen gesticht door Justus de Nobelaer,
die daarmee de laatste wil uitvoerde van
zijn in 1647 overleden echtgenote Beatrix van Heussen. Boven de poort prijken
de stichtingssteen en het wapen van de
familie De Nobelaer; tot 1935 zaten ze
er aan weerszijden daarvan ingemetseld.
Op de binnenplaats staat een hardstenen
pomp, bestaande uit een zandstenen pijler met corinthisch kapiteel op een hardstenen voetstuk. Het h* is gerestaureerd in 1942 en 1962-'63.
Huis de Linden of 'De Winthont'
(Markt 9) dateert vermoedelijk uit het
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eerste kwart van de 18de eeuw. Het is
een tweebeukig dwars huis met zadeldaken tussen tuitgevels. De bepleistering
van de voorgevel, de kopjes in de strekken boven de vensters, en de ingangspartij zijn omstreeks 1830 aangebracht. Het
uit 1751 daterende, tweebeukige dwarse
huis Markt 41 heeft een sierlijke
Lodewijk XVI-deur met hardstenen
omlijsting in dezelfde stijl. Markt 5 6
is een 18de-eeuws, eenlaags dwars huis
onder een hoog zadeldak. Het fraaie
tweelaags herenhuis Markt 1 7 dateert
van omstreeks 1800. De voorgevel werd
omstreeks 1860 gemoderniseerd met
vensters voorzien van afgeronde bovenhoeken. Korte Brugstraat 70 is een
omstreeks 1800 gebouwd herenhuis met
gebosseerde en gepleisterde lijstgevel en
een schilddak. Vermoedelijk uit de eerste
helft van de 19de eeuw dateert het brede,
in gele baksteen uitgevoerde panel
Markt 120. Aan de achterzijde
bevindt zich een opkamer boven een
kelder. HetNeerlandsch Koffyhuis
(Markt 23) is een vermoedelijk 19deeeuws breed herenhuis met zadeldak tussen tuitgevels. Markt 3 5 is een dwars
geplaatst herenhuis met schilddak en een
gepleisterde voorgevel uit het derde
kwart van de 19de eeuw. Markt 107 is
een 19de-eeuws dwars huis met zadeldak
tussen tuitgevels.
Vankasteel de Nobelaer of
Bruininkhuizen (Bruininkhuizen

4) is een langgerekt, laat-l7de-eeuws
koetshuis annex stal met grote inrijpoort
bewaard gebleven. In het plaveisel zijn de
omtrekken van het verdwenen edelmanshuis aangegeven.
De watertoren (Hoevenseweg 31) is
een grijs gepleisterde betonconstructie
met twee boven elkaar gelegen vlakbodemreservoirs en een koperen tentdak.
De 50 meter hoge toren is in 1924
gebouwd naar ontwerp van H. Sangster
en vanwege het optische effect in de as
van de Hoevenseweg geplaatst. De
detaillering van het gebouw is geinspireerd op de art deco.
Industriegebouwen. Aan de
oude haven van Leur ligt de voorm.
z eepz iederij 'de Ster' (Geerkade 13).
Dit uit 1913 daterende complex bestaat
uit een gepleisterde eenlaags voorbouw
met zadeldak, een drielaags achterbouw
met plat dak en een ronde fabrieks-
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Etten-Leur, Boerderij Lange Brugstraat
87-89

schoorsteen. De Bevels van de achterbouw zijn uitgevoerd met spaarvelden,
rondboog- en roosvensters. De Tomadofabriek (Oude Kerkstraat 2) werd
in 1954-'55 gebouwd naar ontwerp van
H.A. Maaskant, in samenwerking met
L. van Herwijnen. Het complex is opgebouwd uit blokvormige volumes en uitgevoerd met vliesgevels in glas en staal.
Windmolens. De Bisschopsmolen (Bisschopsmolenstraat 2 3 5) is een
ronde bakstenen stellingkorenmolen uit
1744. Het bouwjaar en het wapen van de
bisschop van Antwerpen, tot wiens bisdom Etten-Leur van 1561 tot 1795
behoorde, staan op een ingemetselde
wapensteen. D e Hoop (Sprangweg 42),
westelijk van het dorp, is een ronde bakstenen beltkorenmolen uit 1863. De
Zwartenbergse molen (Zevenbergseweg 23), ten noorden van Etten-Leur,
is een ronde bakstenen poldermolen uit
1889, die tevens als korenmolen dient.
Boerderijen.Van de 17de-eeuwse
langhuisboerderij Lange Brugstraat
87-89 is het woongedeelte nog grotendeels origineel; de oostgevel daarvan
heeft kruiskozijnen met geblokte strekken. Boerderij Korte Brugstraat 44
is een voor de streek ongebruikelijk type:
het woonhuis met zijn middengang is
dwars op de lengteas van de stal gericht.
Buiten Etten-Leur liggen ook enkele
interessante langgevelboerderijen: Middeldonkweg 5, opgetrokken in gele
ijsselsteen en met een rieten zadeldak
(1712);Hoge Bremberg 7, met

opkamer en kelder (omstreeks 1860);
Hoge Bremberg 9 (omstreeks 1850),
11 (begin 20ste eeuw) en 18 (1917).

FIJNAART
(gemeente Zevenbergen)

Voorstraatdorp ontstaan in het midden
van de 16de eeuw. Het dorp heeft voornamelijk 19de- en 20ste-eeuwse bebouwing langs de dijk en de haaks op de dijk
staande verbrede Voorstraat; aan het eind
van de Voorstraat ligt de kerk.
De H e rv. kerk (Kerkring 1) is een
eenbeukig gebouw op T-vormige plattegrond; de westtoren is opgetrokken in
1875 naar ontwerp van C. Blansjaar. Het
interieur heeft gestucte plafonds en bevat
een preekstoel uit 1674. De kerk ligt op
een vierkant kerkhof, omringd door een
kerksloot. Het kerkhof telt nog enkele
19de-eeuwse grafstenen.
DeR.K. H. Jacobuskerk
(Molenstraat 26) is een basilicale kerk
uit 1952, gebouwd naar ontwerp van
J. Hurks met neoromaanse vormen. Tot
de inventaris behoren enkele midden19de-eeuwse houten beelden, afkomstig
uit de voorgangster van deze kerk, waarvan de uit 1846 daterende pastorie
(Molenstraat 24), in eclectische stijl,
bewaard is gebleven.
Boerderijen. In de polders rondom
het dorp liggen boerderijen bestaande uit
een rechthoekig woonhuis met zadeldak
en een grote, vrijstaande schuur met
wolfdak. Van de Hoeve Marienhof
(Helsedijk 65) dateert de grote schuur
van 1651 en het woonhuis met schilddak
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van 1767. Verder is er nog een vrijstaand
graanpakhuis (spijker). Boerderij St.Jacques (Kwartiersedijk 21) bestaat uit
een 18de-eeuws woonhuis en een schuur
uit 1888. Andere voorbeelden zijn Nooit
Gedacht (Kraaijendijk 12) uit 1760 en
Zwingelspaansedijk 16 en 2 2 ,
beide uit 1798. Tot het (West-Brabants)
boerderijtype met aangebouwd woonhuis behoort Tonsedijk 16-16a
uit 1760. Het woongedeelte heeft een
interieur met bedstedenwand en een
kaaskelder. Op het erf staat een karnhuis.
Fort Sabina Henrica (Fortweg
ong.), gelegen ten noordwesten van het
dorp en ten zuidwesten van Willemstad,
werd in 1811 gebouwd als een redoute
met verdedigbare toren. Tot 1913 heette
het 'Fort De Ruyter'. Het beschermde
het Volkerak en het Hollands Diep. De
artillerieloods verrees in 1868. Het fort
werd in 1880-'83 veranderd in een complex met onregelmatige vorm; dit had
drie enkelvoudige caponnieres en een
dubbele. Verder kreeg het enkele bomvrije wachthuizen en een kazerne met
keuken. De nabijgelegen inundatiesluis
diende voor het onder water zetten van
de polder.

GALDER
(gemeente Chaam/Alphen)
Gehucht ontstaan als beekdalnederzetting.
De R.K. St.-Jacobskapel (St.Jacobsstraat 2), gesticht in 1468, is een
eenbeukig, laat-gotisch gebouwtje met
driezijdige koorsluiting. De waarschijnlijk in 1517 gebouwde westtoren heeft
twee geledingen, overhoekse steunberen
en nissen met traceringen. In de toren
hangt een klok uit 1553, gegoten door
Peter van den Gheyn. Bij een verbouwing tot school in 1824 werden toren en
schip verlaagd; in 1882 werd het gebouw
weer bedehuis. Bij een restauratie in
1934-'35 naar plannen van H.W. Valk
kregen de reeds enkele malen veranderde
vensters bakstenen vorktraceringen en
trok men de steunberen van de toren
door tot halverwege de tweede geleding.
Boerderij `Daesdonck' (Daesdonckseweg 3) is een 18de-eeuwse langhuisboerderij, waarvan het woongedeelte is

voorzien van schuifvensters. Oorspronkelijk hoorde ze bij het in 1832 afgebrande kasteel Daesdonck, waarvan nog
bouwfragmenten zijn hergebruikt.

GASSEL
(gemeente Grave)
Dorp waarschijnlijk in de vroege middeleeuwen ontstaan op een Bonk. De huidige bebouwingskern dateert uit de 19de
eeuw.
DeR.K. kerk St.-Johannes
de Doper (Gentstraat 2) is een driebeukige neogotische kruiskerk, gebouwd
in 1875 naar plannen van J. Werten en
gewijzigd in 1888. De toren van vier
geledingen heeft overhoekse steunberen
en een laag tentdak met balustrade en
hoekpilasters. Op het kerkhof ligt een
pastoorsgraf uit 1888, gemaakt door V.
Troopin & Co. De pastorie (Julianaplein
1) stamt uit omstreeks 1850.
De windmolen `Bergziche (Heidestraat ong.), gelegen ten noordwesten
van het dorp, is een achtkante bergkorenmolen met bakstenen onderbouw en
houten, en met Het gedekte bovenbouw
en kap. Op de baard staat het jaartal
`1808'. De molen werd omstreeks 1815
van elders naar hier verplaatst.
Kasteel De Tongelaar (Tonge-
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laar 12) ligt ten zuiden van Gassel in een
fraai coulissenlandschap. Het wordt voor
het eerst vermeld in 1292 als versterkt
huis van de heren van Cuijk; wellicht was
het toen een motteburcht. Het huidige,
omgrachte kasteel bestaat uit drie vleugels en een muur met ingangspoort
rondom een binnenplaats. Het enige
middeleeuwse deel daarvan is de vroeg15de-eeuwse zuidwestelijke hoektoren.
Deze toren deed oorspronkelijk dienst
als poortgebouw; de kettingrollen voor
de ophaalbrug en het aangebouwde privaat zijn nog goed zichtbaar. Aan de
bovenzijde wordt de toren afgesloten
door een bakstenen fries van elkaar snijdende rondbogen. Bij de laatste restauratie werd de oude ingangsboog van het
poortgebouw weer opengemaakt en van
vensterglas voorzien. De vroegere poortdoorgang heeft een tongewelf, de door
een graatgewelf overdekte ruimte daarboven bevat nog een oude schouw.
Omstreeks 1771 resteerde enkel dit
poortgebouw en daaraan werden nieuwe
vleugels toegevoegd. Deze ondergingen
in de 19de en 20ste eeuw enige wijzigingen. De sluitsteen boven de ingang tot
de binnenplaats geeft het jaartal 1858
aan. Op het terrein bevindt zich nog een,
mogelijk 18de-eeuws, bakhuisje.
Gassel, Kasteel De Tongelaar
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GEERTRUIDENBERG
(gemeente Raamsdonk)
Stad, in de middeleeuwen ontstaan aan
de oude handelsweg van Dordrecht naar
Brabant en bij de monding van de rivier
de Donge. De nederzetting was tevens
een belangrijke marktplaats voor vee. De
zich versmallende Markt ontleent haar
vorm waarschijnlijk aan een vroegere
veedrift, waarover het vee naar de westelijk gelegen stadsweiden werd gedreven.
De nederzetting groeide merle uit door
het toenemende handelsverkeer over de
Langstraat, de belangrijkste verbindingsweg in het noorden van Brabant, die hier
de rivier de Donge kruiste. In 1213 verleende graaf Willem I van Holland – pas
in 1814 zou Geertruidenberg tot Brabant
gaan behoren – deze strategisch gelegen
plaats stadsrechten en de stad kreeg drie
jaarmarkten. De economische groei stagneerde echter al in de 14de eeuw. Een
van de oorzaken was de groeiende economische macht van Dordrecht - Dordtenaren deden in 1420 een inval in Geertruidenberg waarbij zij grote schade
aanrichtten. Verder was van belang dat
de St.-Elisabethsvloed van 1421, waarbij
ten noordwesten van de stad de Biesbosch ontstond, de stad afsneed van
het doorgaande scheepvaartverkeer; dit
volgde voortaan een beter bevaarbare
noordelijke Maastak (Afgedamde Maas).
Door de overstromingen verloor de
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Geertruidenberg, Markt

tions toegevoegd. Pas in de tweede helft
van de 18de eeuw beleefde Geertruidenberg als garnizoensstad een nieuwe
bloeiperiode. Er verrezen nieuwe militaire gebouwen en ook enkele openbare
gebouwen werden vernieuwd. Nadat in
1816 de vesting grotendeels was geslecht,
werd ze na de afscheiding van Belgie in
gewijzigde vorm weer opgeworpen. De
aanleg van de Langstraatspoorlijn en het
station hadden tot gevolg dat in 1885 de
vestingwerken ten zuiden van het spoor
opnieuw moesten worden aangelegd.
De vesting werd opgeheven in 1919; een
groot deel van de werken werd geslecht
voor woningbouw, wegen en industrie.
De oude binnenstad van Geertruidenberg heeft ondanks verwoestingen en
wijzigingen toch veel van haar oude
structuur en aanleg behouden. Ten noorden en ten westen van de binnenstad
kwamen in de 20ste eeuw nieuwe wijken
tot ontwikkeling.

C.1)
CD
CD

z

Ci)
m
m
DO

stad ook haar marktfunctie voor een
deel van het afzetgebied (De Grote
Waard). Vanaf 1421 vervulde de Koestraat de functie van belangrijke toegangsweg.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de
stad in 1589 aan de Spanjaarden uitgeleverd door de Engelse bezetting; prins
Maurits heroverde de stad in 1593. Tussen 1576 en 1635 werd de vesting in fases
gemoderniseerd volgens het Oudnederlands Stelsel. In de tweede helft van de
17de eeuw heeft men nog enkele bas-

Geertruidenberg, Binnenstad
1 (Here.) St.-Gertrudiskerk (zie p. 161)
2 Synagoge (p. 162)
3 Weeshuis (p. 162)
4 Oudemannen- en vrouwenhuis (p. 162)
5 Stadhuis (p. 162)
6 Vishal (p. 162)
7 Arsenaal (p. 162)
8 Hoofdwacht (p. )162
9 Marktkazerne (p. 162)
10 Wachthuis (p. 162)
11 Garnizoensbakkerij (p. 162)
12 Postkantoor (p. 162)
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De(Herv.) St.-Gertrudiskerk
(Markt 1) [1] is een grote kruiskerk
bestaande uit een driebeukig hallenschip
met gedeeltelijk ingebouwde toren, een
vijfzijdig gesloten transept en een aanmerkelijk hoger, vijfzijdig gesloten
koor met daaronder een nooit voltooide
crypte. Het huidige gebouw kwam vanaf
de 14de eeuw tot stand op de plaats van
een 12 de-eeuwse tufstenen kerk, waarvan
de fundamenten deels zijn teruggevonden. De verheffing tot kapittelkerk in
1310 zal een belangrijke stimulans
geweest zijn voor de nieuwbouwcampagne. Toen het gebouw in 1420 tijdens
de inval van de Dordtenaren in brand
werd geschoten, bestond het uit een
midden- en een zuidbeuk van gelijke
hoogte, een lagere noordbeuk, een westtoren en een zuiderdwarsarm. De bouw
van het koor met de crypte was al ver
gevorderd; de (nu verdwenen) Lieve
Vrouwekapel aan de noordzijde van het
koor was al gereed.
Bij het herstel na 1420 maakten de stenen gewelven, die met uitzondering van
de noordbeuk van het schip, het koor en
de crypte al gereed waren, plaats voor
nieuwe, houten tongewelven. Getuige
een boven de triomfboog gevonden
opschrift nam men het koor in 1439 in
gebruik. De crypte werd niet voltooid en
is volgestort met aarde. Het koor heeft
tot aan de vensterbogen speklagen van
Geertruidenberg, (Herv) St.-Gertrudiskerk

Geertuidenberg, (Herv.) St.-Gertrudiskerk,
plattegrond

tufsteen. Aan de noordzijde zijn de scheibogen zichtbaar waarmee de tussen 1774
en 1842 afgebroken Lieve Vrouwekapel
naar het koor geopend was. Ook inwendig zijn deze bogen zichtbaar. De toren
werd na 1420 vrijwel volledig herbouwd;
alleen onderaan bleef enig 14de-eeuws
werk bewaard. De geheel bakstenen
toren van vier geledingen heeft haakse
steunberen en nissen in elke geleding.
Omstreeks 1500 kwam de noordelijke
dwarsarm gereed en kort daarop bouwde
men een hogere en bredere noordbeuk,
die langs de toren werd doorgetrokken.
Deze noordelijke zijbeuk heeft speklagen
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van Ledesteen en steunberen met sierdetails. De zware schade die de toren bij
het beleg van 1593 had opgelopen, werd
pas in 1768 hersteld. Toen kwam een
nieuwe bovenbouw in gotische vormen
tot stand, naar ontwerp van Philip Willem Schonck. Van de twee traptorens is
die aan de noordkant verdwenen en
kreeg de zuidelijke in 1768 een nieuwe
bovenste geleding. De vensters van het
schip kregen in 1882-'86 nieuwe traceringen; die van koor en transept tijdens
de jongste restauratie in 1955-'90. Bij die
restauratie werd ook de crypte weer uitgegraven en met beton overdekt.
In het interieur worden de beuken van
het schip van elkaar gescheiden door
spitsboogarcades op zuilen met lijstkapitelen; van de oorspronkelijke koolbladkapitelen bleven na de brand in 1420
slechts enkele resten bewaard. De houten tongewelven zijn tijdens de restauratie nagenoeg geheel vernieuwd; daarbij
heeft men kleurige gewelfschotels aangebracht. In het koor en het crypte wijzen
de gewelfaanzetten en inkassingen op de
oorspronkelijke bedoeling stenen gewelven te slaan. Op de oostmuur van het
zuidertransept zijn resten te zien van een
muurschildering; ze stellen de marteling
van St.-Sebastiaan voor. Voorts zijn sporen gevonden van gotische opschriften.
Tot de inventaris behoren vier beschilderde houten tekstborden uit 1582 (ter
ere van Willem van Oranje), 1583 (het
Regentenbord), 1596 (ter nagedachtenis
van Arent van Duvenvoorde) en 1616
(het Visserijbord). Naast een aantal,
meest 17de- en 18de-eeuwse, grafzerken
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Geertruidenberg, Arsenaal

Geertruidenberg, Oudemannen- en
vrouwenhuis

Het Oudemannen- en vrouw e n h u i s (Gasthuisstraat 10-34) [4]

bevat de kerk een epitaaf met marmeren
borstbeeld van de stadscommandant
Stephanus Coopius (t 1649), een eenvoudiger epitaaf voor zijn opvolger
Dominicus Cassiopinus (t 1651) en een
grafmonument voor schout-bij-nacht
J.A. Zoutman (t 1845). Van de negen
bewaard gebleven houten rouw- of
wapenborden dateert er een uit 1662; de
overige stammen uit de 18de eeuw. Het
koperen doopbekken met standaard in
Lodewijk XIV-stijl stamt uit 1741. Het
laat-18de-eeuwse orgel, gebouwd door
JJ. Vollebregt en zoon, komt uit de
Waalse kerk to Heusden.
Voor de westelijke ingang en aan de
noordzijde bij de Vishal staan hardstenen
hekpalen met sierlijke rocaille-versiering; ze zijn in 1768 geplaatst en zeer
waarschijnlijk van de hand van Guilliam
Carrier.
De voorm. synagoge (Elfhuizen 1)
[2], gelegen op een representatieve plek
aan de Markt, is een rechthoekig gebouw
uit 1874 met rondboogvensters tussen
lisenen. Het heeft een topgevel met
hardstenen lijst en torenvormige versieringen; in de top zit een voorstelling van
de Stenen Tafelen.
Het voorm. weeshuis (Markt 52) [3]
gaat terug op een uit 1483 daterende
gasthuiskapel. Bij de verbouwing tot
weeshuis in 1681 bleef daarvan alleen het
tweebeukige schip bewaard. Philip Willem
Schonck verbouwde in 1771-'72 de voorgevel en Guilliam Carrier voerde daarbij
het natuursteenwerk uit. Op het steile
dak staat een dakruiter met hoge spits.

heeft een nagenoeg vierkant middengedeelte uit 1775-'78 en twee lagere, langgerekte zijvleugels met de jaartalankers
`1888'. Het middengedeelte werd
gebouwd naar ontwerp van Philip Willem Schonck en met beeldhouwwerk
van Guilliam Carrier. Van zijn hand zijn
waarschijnlijk ook de in nissen geplaatste
beelden van een oude man en een oude
vrouw in de achtergevel.
Het stadhuis (Markt 32-34) [5] kreeg
zijn huidige omvang door de ingrijpende
verbouwing tussen 1520 en 1532 van een
laat-lode-eeuws gebouw, waarvan de
overwelfde kelder en het opgaand muurwerk tot aan de verdieping bewaard bleven. Bij een verbouwing in 1767-'69
kreeg het gebouw een nieuwe voorgevel
in Lodewijk XV-stijl naar plannen van
Philip Willem Schonck en met beeldhouwwerk van Guilliam Carrier. De bakstenen gevel heeft hardstenen deur- en
vensteromlijstingen en een attiek met
een beeld van Vrouwe Justitia. Aan
weerszijden van het middenvenster werden de gebeeldhouwde wapens aangebracht; dat van de stad Geertruidenberg
bleef behouden, maar dat van de graven
van Nassau is later weggehakt. Het
smeedijzeren balkonhek draagt het jaartal 1769. De smeedijzeren balustrade
langs de bordestrappen dateert uit 1791
en werd gemaakt door Jan Veth. De zeskante dakruiter heeft men in 1879 vernieuwd naar voorbeeld van het oorspronkelijke 16de-eeuwse origineel. In
de trouwzaal, de voormalige vierschaar,
bevinden zich stucversieringen uit 1791
van de hand van Pieter Carati, met onder

meer boven de schoorsteen de Gerechtigheid en het stadswapen. Verder is er
een schilderij door Aart van Tongeren uit
1685, voorstellende vrouwe Justitia en
een gezicht op Geertruidenberg.
De vishal (Vismarktstraat ong.) [6] is
een open vierkant gebouwtje met mansardedak op twaalf hardstenen zuilen,
gebouwd in 1772 naar ontwerp van Philip Willem Schonck en met steenhouwerswerk van Guilliam Carrier.
Het voorm. arsenaal (Haven 54) [7],
bestaande uit vier vleugels rond een vierkante binnenplaats, werd in 1771-'77
opgetrokken in Lodewijk XV I-vormen
naar ontwerp van Philip Willem Schonck
en voorzien van beeldhouwwerk door
Guilliam Carrier. De middenrisaliet van
zowel de zuid- als de noordgevel (aan de
Haven) is bekleed met hardsteen en versierd met het wapen van het gewest Holland en krijgstrofeeen.
De voorm. Hoofdwacht (Venestraat
1) [8] dateert uit 1791. Het rechthoekige
pand, met ingebouwde galerij aan de
voorzijde, is opgetrokken in Lodewijk
XVI-stijl. Het diende als poortgebouw
voor het arsenaal.
De voorm. Marktkazerne (Venestraat 3) [9] is een langgerekt gebouw uit
1826 met geblokt gepleisterde voorgevel
in empire-stijl.
Het voorm. w a c h t h u i s (W Muldersplein 1) [10] is een rechthoekig
gebouwtje uit 1836 met schilddak en aan
de voorzijde een ingebouwde galerij.
De voorm. garnizoensbakkerij
(Haven 18) [11] is een monumentaal
19de-eeuws gebouw met schilddak.
Hetpostkantoor (Markt 64/Koestraat 2) [12] is een hoekpand met bovenwoning uit 1905, uitgevoerd met neogotische en neorenaissance-elementen. De
hoek is met een torentje geaccentueerd.
Woonhuizen. De oudste huizen in
de binnenstad hebben een gevel uit het
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Geertruidenberg, Woonhuis De Roos

begin van de 17de eeuw, maar kunnen
daarachter een oudere kern hebben. Ook
de 19de-eeuwse gevels verbergen vaak
een ouder huis. Het sinds kort bij het
stadhuis getrokken pand Markt 34
bestaat uit twee huizen, die in 1632 bij
elkaar zijn gevoegd. De kelder en het
achterhuis van het rechter deel dateren
nog uit omstreeks 1400, het voorhuis en
de verdieping uit omstreeks 1540. In het
voorhuis bevinden zich 16de-eeuwse
wandschilderingen met taferelen uit het
lijdensverhaal van Christus, naar het
voorbeeld van de houtsneden van de
`Grote Passie' van Albrecht Diirer. Het
linker deel heeft een 15de-eeuwse kelder
met tongewelf, de rest van het huis
dateert uit het derde kwart van de 16de
eeuw. Beide huizen hebben een trapgevel
uit omstreeks 1600. D e Roos (Markt
46) is een diep huis met trapgevel onge-

veer uit 1600. Vensters en deur hebben
zandstenen omlijstingen. De twee vroeg17de-eeuwse eenlaagshuizen Koestraat
58 en 60 zijn door een osendrop van
elkaar gescheiden. Beide panden hebben
een trapgevel die voorzien is van geprofileerde vensterbogen op kraagsteentjes in
de vorm van maskers, geprofileerde
waterlijsten en een toppilaster op kraagsteen. De pui, vensters en deuren zijn
niet origineel. Koestraat 58 heeft een
gereconstrueerde pui. Het huis Markt
28, met trapgevel en sierankers, dateert
getuige de gevelsteen met het familiewapen van Maes de Loeckers uit 1603. Het
eenlaagspand /n de Vrachwage
(Venestraat 29) heeft een trapgevel met
op de top een schildhoudend leeuwtje.
Volgens de gevelsteen, waarop een paardenkar is voorgesteld, dateert het huis uit
1646. Bij een restauratie omstreeks 1970
werden nieuwe ramen aangebracht.
Markt 30, van oorsprong een 17de-
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eeuws huis, heeft een voorgevel met
ingezwenkte top, die in de 19de eeuw
een blokkenbepleistering kreeg. De
gevelsteen toont een wijnstok en het
jaartal 1665.
In de tweede helft van de 18de eeuw werden veel huizen verbouwd. Een voorbeeld daarvan is Vismarktstraat 2,
een statig herenhuis met Lodewijk XVIgevel. Aan het eind van de 18de eeuw
kwam dit huis tot stand kwam door een
verbouwing van twee, waarschijnlijk
16de-eeuwse, brouwerijen. Van 1830 tot
1953 heeft het deel uitgemaakt van de
Havenkazerne, een complex van gebouwen uit verschillende perioden. Sinds de
restauratie in 1988-'89 doet het dienst als
cultureel centrum en bibliotheek.
De panden Markt 18 en 30 hebben
19de-eeuwse neoclassicistische voorgevels, beide met attiek. Havendijk 1 is
een blokvormig pand uit de eerste helft
van de 19de eeuw. Het woon- en winkelpand De Ha a m e r (Koestraat 9) heeft
een winkelpui uit de tweede helft van de
19de eeuw. Cafe D e Wildeman
(Brandestraat 16) heeft waarschijnlijk een
18de-eeuwse kern en een pui uit tweede
helft 19de eeuw. Achter de uit 1896 daterende neorenaissance-gevel van Markt
1 gaat een in oorsprong 16de-eeuws,
maar later diverse keren verbouwd huis
schuil. De gevelsteen met de driekante
steek herinnert aan het bezoek van Lodewijk Napoleon in 1809. Het interieur
bevat beschilderde behangsels van De la
Riviere uit omstreeks 1805 en enkele
laat-19de-eeuwse stucplafonds.
Villa 't Kasteeltje (Oude Stadsweg 1)
verrees in 1902 op een vrije plattegrond
en met een traptorentje. In de salon
bevindt zich een uit het pand Markt 34
afkomstige, gesneden houten manieristische schouw uit 1624 met natuurstenen
beelden van de Rede en de Gerechtigheid en de familiewapens van Van Beveren-Goudswaert.
Pakhuizen. Aan de Haven staan de
eenvoudige 19de-eeuwse pakhuizen
Haven 18 (uit 1840) en Haven 30;
het laatste heeft een tijd als fabriek
gediend.
Pompen. De twee hardstenen stadspompen in Lodewijk XV-stijl op de
Markt zijn zeer waarschijnlijk van de
hand van Guilliam Carrier. Ze dateren
uit omstreeks 1767 maar werden groten-
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deels vernieuwd bij een restauratie omstreeks 1971. Twee eenvoudiger, laat18de-eeuwse hardstenen pompen zijn te
vinden in de Ko e stra at en bij de Vishal
aan de Vismarktstraat.
Vestingwerken. De waarschijnlijk
15de-eeuwse stadsmuren werden in het
laatste kwart van de 16de eeuw vervangen door aarden wallen met bastions.
Deze verdedigingsgordel werd in 1816
grotendeels geslecht, maar na de afscheiding van Belgie werd de stad in 1834-'38
in gewijzigde vorm opnieuw versterkt. In
1919 werd de vesting definitief opgeheven. Nu zijn aan de noord- en westzijde
van het centrum nog enkele resten aanwezig van de 19de-eeuwse wallen, buitenwerken en grachten. Aan de noordzijde ligt een bastion met kruitmagazijn
uit 1838. Aan de westzijde bevindt zich
een bastion met schietkat en daarvoor
een enveloppe met escarp; hier zijn ook
de vestinggracht en de buitengracht nog
goed te zien. Het geheel is in 1952-'53
gerestaureerd.
DeHerv. begraafplaats (Centraleweg ong.) heeft een aantal 19de-

eeuwse graven omringd door hekwerken.
Bij de ingang van de begraafplaats staan
18de-eeuwse hardstenen hekpalen, vergelijkbaar met die bij de Gertrudiskerk.
De D ongecentrale (Centraleweg
16) werd in 1919 gebouwd en in 1921 en
1930 uitgebreid. Van Centrale I, het
oudste deel van de elektriciteitscentrale,
is een turbinehal met een aantal generatoren bewaard gebleven.

GEFFEN
(gemeente Maasdonk)

Dorp ontstaan in de middeleeuwen als
een krans van gehuchten rondom een
centraal gelegen kerk. Deze gehuchten
zijn later aaneengegroeid.
De R.K. Maria Magdalenak e r k (Kerkstraat 10) is een driebeukige
gotische kruisbasiliek die wellicht begin
15de eeuw werd gesticht. De midden15de-eeuwse toren van drie geledingen
heeft spaarnissen, overhoekse steunberen, een veelhoekig uitgebouwde traptoren en een laag tentdak uit later tijd. Het
schip resteert van de herbouw na brand
in 1497 en verwoesting in 1517. In 1597
brandde de kerk opnieuw af. Van het
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Geffen, R.K Maria Magdalenakerk

herstel in 1607 dateert de kapconstructie
van het schip. Bij de restauratie en uitbreiding in 1892-'93, naar plannen van
C. Franssen, werd het oude koor vervangen door een nieuw transept, een driezijdig gesloten koor en een sacristie.
Inwendig heeft het schip dikke ronde
zuilen op achtkante basementen en waarvan een segment als schalk langs de lichtbeuk doorloopt. Het houten tongewelf
uit 1607 werd in 1892-'93 vervangen
door netgewelven. Het interieur is in
neogotische stijl beschilderd. De gesneden panelen in het neogotische altaar
zijn afkomstig van de vroegere 17deeeuwse preekstoel. De pastorie (Kloosterstraat 2), stamt uit omstreeks 1850 en
is een goed voorbeeld van de overgang
van neoclassicisme naar vroege neogotiek, getuige de hoekpilasters met spaarnissen, die van driepassen zijn voorzien.
Het voorm. kloostergebouw
Kloosterstraat 7, nu bejaardentehuis,
stamt uit omstreeks 1850 en heeft kepervormig gedekte, neoclassicistische yensteromlijstingen.
Woonhuizen. In het dorp staat een
aantal eenlaags dwarse huizen in rijke
eclectische vormen uit de periode 1870'80: Dorpsstraat 14 ,Kerkstraat
3 , 11 en 12 (omstreeks 1905), de laatste met hardstenen stoeppalen.
Windmolens. Ten zuiden van het
dorp staat D e Vl i j t (Groenstraat ong.),

een gesloten standerdkorenmolen die in
1681 te Boxtel werd gebouwd en na eerst
in Nistelrode te hebben gestaan, in 1875
naar Geffen werd overgeplaatst. In 1976
werd de molen gerestaureerd en herbouwd op de huidige plaats. Ten oosten
van het dorp staat de uit 1621 daterende,
gesloten standerdkorenmolen Zeldenrust (Leiweg ong.). Na op verschillende
plaatsen te hebben gestaan, werd hij in
1980-'81 op de huidige plaats herbouwd.
Delsr. begraafplaats (Veldstraat
tegenover nr. 3), gelegen ten zuidoosten
van het dorp, werd begin 19de eeuw aangelegd. Een modern hekwerk omringt
haar. De begraafplaats telt veel staande
zerken van grotendeels uit Oss afkomstige joden, die aldaar in 1889 een eigen
begraafplaats kregen. Onder de graven
bevindt zich die van S. van den Bergh
(t 1907), oprichter van de gelijknamige
margarinefabriek.
Geffen, Isr. begraafplaats met graf Abraham
van den Bergh
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Nuland bij Geffen, R.K. kerk St.-Johannes'
Onthoofding

Nuland. Dit dorp ten zuidwesten van
Geffen ontstond omstreeks 1000 bij een
inmiddels verdwenen kasteel. Het dorp
had zwaar te lijden in 1944. De R. K.
kerk St.-Johannes' Onthoofding

(Kerkstraat 34) is een driebeukige kerk
met massieve westtoren en terzijde
staande doopkapel, gebouwd in 1951 in
de traditionele vormen van de Delftse
School naar ontwerp van J. Magis. De
pastorie (Kerkstraat 32) stamt uit 1859.
Het voorm. kloostergebouw Kerkstraat 30 in laat-neogotische vormen verrees in 1918. Het deugdenbeeld in de
geveltop (Flora) en de (Franse) beelden
op het toegangshek dateren uit het eind
van de 19de eeuw en zijn van elders
afkomstig. Het uit 1938 daterende
voorm. raadh uis (Dorpsstraat 7) is
ontworpen door F. Schutz en J. van den
Bosch. Het pand werd in 1944 hersteld.
Vinkel. Dit heidegehucht ten zuiden
van Geffen groeide na 1884 uit tot een
dorp. De R . K. kerk O.L. Vrouwe
van de Rozenkrans (Lindenlaan 26)

is een kruiskerk met in betonskeletbouw
uitgevoerde toren. Het gebouw verrees
in 1954 naar plannen van J. de Reus ter
plaatse van een in 1944 verwoeste kerk
uit 1884. De neoclassicistische pastorie
(Lindenlaan 22-24), naar ontwerp van
A. de Graaf, stamt uit 1884.

GELDROP
Kasteeldorp, ontstaan als beekdalnederzetting, waarvan de heerlijke rechten aan
het eind van de 14de eeuw in bezit kwamen van de hertog van Gelre en waaraan
het zijn naam dankt. In het midden van
de 15de eeuw behoorde de heerlijkheid

aan de graven van Horn. De Geldersen
brandden het dorp in 1512 plat. In de
19de eeuw ontwikkelde het zich tot
industrieplaats met enigszins stedelijke
allure. Destijds nam de textielproductie
een voorname plaats in. Tegenwoordig is
Geldrop vooral een forenzendorp van
Eindhoven.
Kasteel Geldrop (Mierloseweg 1)
ligt in een park. De oorsprong van het
gedeeltelijk omgrachte gebouw gaat
terug tot 1377. In de 17de eeuw werd het
grotendeels door brand verwoest en vervolgens herbouwd. De middenvleugel
met verdieping en zadeldak tussen trapgevels heeft ankers met het jaartal 1616.
Van de vroegere kruisvensters zijn nog
enkele ontlastingsbogen in het muurwerk zichtbaar. Het interieur bevat een
deur uit 1616; de gesneden bovendorpel
draagt het wapen van het geslacht van
Horn, heren van Geldrop en HeezeLeende. Er is een 18de-eeuwse schouw.
In een buitenmuur van de westvleugel zit
een steen met het wapen van Adriaen van
Sprangh (1769), de toenmalige bezitter
van het kasteel. Aan de oostzijde resteert
de onderbouw van een middeleeuwse
woontoren, waarvan het bovendeel in
1840 werd afgebroken. Rond 1870 kreeg
het kasteel een nieuwe eigenaar, H.P.
Hoevenaar jr., die suikerfabrieken in
Nederlands-Indie exploiteerde. Hij gaf
het kasteel zijn huidige vorm door de
bouw van nieuwe zijvleugels. De westvleugel rust nog op oude grondslagen.
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Rondom het kasteel werd een Engelse
tuin aangelegd. Uit dezelfde tijd stammen ook de oranjerie, de plantenkassen,
de rentmeesterswoning annex koetshuis
en paardenstal en de dienstwoning.
Naast de dienstwoning staat een aggregaathuisje uit omstreeks 1920; het kasteel
had toen nog een eigen elektriciteitsvoorziening.
DeR.K. kerk H.H. Maria en
Brigida (Nieuwendijk 2) is een driebeukige kruisbasiliek met klaverbladvormige oostpartij, gedomineerd door een
massale koepeltoren boven de viering en
twee hoge westtorens. De kerk werd
gebouwd in 1889-'91 naar ontwerp van
C. Weber, die teruggreep op de 13deeeuwse romano-gotiek, met torens
geInspireerd door Cuypers' Munsterkerk
te Roermond. Inwendig is baksteen in
verschillende kleuren toegepast. De
kruisribgewelven rusten op pijlers met
zwarte schalken, geringde colonnetten
en gepolychromeerde bladkapitelen. De
achtkantige koepel heeft een stergewelf
met per pijler een heiligenbeeld, onder
andere Anna, Franciscus en Brigida. De
polychromie bleef beperkt tot het koor
en de vier zijaltaren. In het dwarsschip
staan drie stenen biechtstoelen uit de
bouwtijd.
Het voorm. S t.-Vinc entiushuis
(Langstraat 13) uit 1899, gebouwd in
Geldrop, R.K kerk H.H. Maria en Brigida,
interieur

166

eenvoudige neoclassicistische vormen, is
een gaaf voorbeeld van de huizen die de
St.-Vincentiusvereniging sinds 1846
stichtte.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis,
Heuvel 1, is een neoclassicistisch pand
uit 1870 naar ontwerp van H.A. Aghterberg. Het middenrisaliet wordt
bekroond door een topgevel met uurwerk en een dakruiter met klok. Om de
hoek voegde men in 1877 het post- en
telegraafkantoor (Hofstraat 1) toe. H o fstraat 4 client sinds 1920 als raadhuis.
Dit gepleisterde, eclectische herenhuis
verrees in 1868 voor textielfabrikant
J.M. Eycken.
Woonhuizen. Met de komst van de
textielindustrie ontstonden vooral rond
de Heuvel fabrikantenwoningen. Het
oudste is Heuvel 9 , uit 1854, van wollenstoffenfabrikant A. van den Heuvel.
De fabriek lag op het achterterrein. W.
van den Heuvel liet in 1892 Heuvel 93-94
bouwen. Rond 1900 kwam ook Heuvel 22
voor dezelfde familie tot stand, in eclectische stijl. In die stijl liet A. van den
Heuvel Bogardeind 25 bouwen, een
rijke fabrikantenwoning met geprononceerde dakbekroning voorzien van
een zinken oeil-de-boeff. Andere fabrikantenwoningen of rijke herenhuizen
zijn: Langstraat 1 (1866), Heuvel 5
(1869), Heuvel 1 (omstreeks 1870),
Langstraat 10 (1879),Heuvel 23
(1910), in chaletstijl, en Heuvel 2
(1911). Het herenhuis Heuvel 19 van
bierbrouwer J. Bolsius verrees in 1903 in
een combinatie van neorenaissance- en
jugendstil-elementen. Het herbergt
diverse stijlkamers, waaronder een met
houten bank in art deco-stijl en een ruimte
met ingebouwd dressoir en jugendstiltegelwerk. Advocaat W. Goossens liet in
1920 het huis Philoxenia (Stationsweg

Geldrop, Wollendekenfabriek N.V. De Wit
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Geldrop, Wollenstoffenfabriek
Fa. A. van den Heuvel & Zn. (1978)
46) bouwen. Het ontwerp van A.L. van
Gestel is een herorientatie op traditionele vormen. Modern is het uit 1969-'71
stammende huis He lze 1, het eigen
woonhuis van OD205-architect H.G.
Smelt, een van de ontwerpers van de
Technische Hogeschool Eindhoven.
Industriegebouwen. Het voornaamste restant van de eens belangrijke
Geldropse textielindustrie is de voorm.
wollenstoffenfabriek Fa. A. van den
Heuvel & Zn. (Molenstraat 9). Het oudste deel van dit fabriekscomplex is een uit
1863 stammend fabriekspand met verdieping. De Kleine Dommel stroomde
via een doorgang met sluisje door dit
gebouw en dreef destijds de machines
aan. Aan de oostzijde bouwde men rond
1910 een fabriekshal met shed-dak. Deze
hal gaat aan de voorzijde schuil achter
een blinde siermuur, geleed door lisenen
met spitse natuurstenen afdekkingen;
tussen de lisenen zitten getoogde nissen
met daarboven opengewerkte ovalen en

het fabrieksopschrift. De fabriek is in
1996-'97 verbouwd tot appartementen.
De voorm. wollendeken fabriek N.V.
De Wit (Parallelweg 26a-e) is een wit
geschilderd fabrieksgebouw uit 1913,
onder shed-daken. Het bood lange tijd
onderdak aan het Natuurkundig Laboratorium van Philips. Van de voorm. 1 in nenweverij Fa. Gebr. A. en M. van Agt
(Bogardeind 33) resteert een fabrieksgebouw uit omstreeks 1870-'80, maar van
de textielfabriek A. van der Heijden
& Zn. slechts het uit 1923 stammende
kantoor (Mierloseweg 16).
Deperronoverkapping (Parallelweg ong.), overblijfsel van het in 1912'13 naar plannen van G.W. van Heukelom gebouwde station Geldrop, bestaat
uit een luifeldak met geklonken vakwerkspanten op twee rijen kolommen.
Windmolen. Aan de zuidrand van
de dorpskern staat een wit gepleisterde,
ronde beltkorenmolen (Molenakkers 5)
uit 1843.
Zes Gehuchten. Lintdorp ten
Geldrop, Station Geldrop, perronoverkapping
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zuidwesten van Geldrop, gegroeid uit zes
gehuchten. De R.K. kerk St.-Maria
en St.-Brigida (Papenvoort 4) is een
driebeukige neogotische kruiskerk met
westtoren, gebouwd in 1879-'84 naar
ontwerp van HJ. van Tulder. De toren
heeft overhoekse steunberen, vier geledingen en een ingesnoerde spits. De oorspronkelijke polychromie van het interieur, in 1890-1900 uitgevoerd door
P. Bockholts met figuratieve schilderingen door A. Brouwer, is nog geheel aanwezig. In het schip bevinden zich
geschilderde kruiswegstaties, in het koor
schilderingen van de Aanbidding der
Wijzen, Johannes de Doper en het Lam
Gods, Emmaus en de Ongelovige Thomas. Van de rijke neogotische inventaris
zijn vooral het hoogaltaar (1884-'85) en
de zijaltaren (1884-'90), door J.P. van der
Mark in architecturale vormen uitgevoerd, interessant. Het doopvont dateert
van 1898.

GEMERT
(gemeente Gemert-Bakel)

Dorp ontstaan in de 9de eeuw en in de
middeleeuwen uitgegroeid tot welvarend
baandorp. Gemert kwam tot ontwikkeling bij het kasteel van de heren van
Gemert - later de burcht van de Duitse
Orde. Ter plaatse van het Ridderplein is
de verbreding van de hoofdweg tot markt
nog duidelijk zichtbaar. Gemert was van
1669 tot 1794 een vrije rijksheerlijkheid.
Er waren dorpsbranden in 1780 en 1785.
In het begin van de 19de eeuw kwam een
vrij grote linnennijverheid tot ontwikke-

Gernert, Kasteel, poortgebouw

het middeleeuwse kasteel rest nog het
zuidwestelijke hoekpaviljoen met aangrenzend poortgebouw, dat blijkens een
opschrift boven de doorgang in 1548
werd verbouwd. Het 15de-eeuwse hoekpaviljoen is een van de weinige voorbeelden van profane gotische bouwkunst in
Noord-Brabant. Het heeft twee verdiepmgen boven een hoog souterram en een
steil zadeldak tussen twee met spaarnissen en traceringen versierde trapgevels.
Drie hoeken zijn voorzien van uitkragende arkeltorentjes en de vierde van een
traptoren. De natuurstenen venster- en

gankelijk via een sierlijk smeedijzeren

hek uit 1740. Na de opheffing van de

ling, gevolgd door katoennijverheid. In
1881 stichtte de firma Prinzen een
stoomtextielfabriek en in 1901 richtte
J.A. Raymakers een bontweverij op aan
de Ruyschenbergstraat. Bij de sloop van
de laatst genoemde fabriek in 1996 werden resten ontdekt van een 12de-eeuws
houten kasteel van de heren van Gemert.
Kasteel Gemert (Ridderplein 11-

17) bestaat uit een omgracht terrein met
voorburcht en park en een eveneens
omgrachte hoofdburcht, waar door de
Duitse Orde onder het bewind van Iwan
van Cortenbach (1410-'34) werd begonnen met de bouw van een kasteel dat in
de loop der tijd nog diverse keren verbouwd en uitgebreid zou worden. Van

deuromlijstingen hebben in de meeste
gevallen aan de bovenzijde een accoladevorm. De voorpoort stamt uit 1606-'07.
Het torenvormig toegangsgedeelte heeft
sleuven met kantblokken voor de ophaalbrug en een nis met 16de-eeuws Mariabeeld. Aan weerszijden bevinden zich
lage vleugels en in de zuidwesthoek een
vierkante toren met vensters in manieristische vormen. Het hoofdgebouw van de
hoofdburcht werd in 1740 opgetrokken
boven de gewelfde kelders van een middeleeuwse vleugel, naar plannen van
Martinus van Gemert. De middenrisaliet
heeft een fronton met wapens in een
Lodewijk XIV-omlijsting. Het mansardedak dateert van na een brand in 1883.
De oprijlaan naar de voorpoort is toe-

heerlijkheid in 1794, diende het kasteel
onder meer als raadhuis en katoenfabriek.
Sinds 1928 is het studiehuis van de Congregatie van de Paters van de Heilige
Geest.
DeR.K. kerk St.-Jan de
Doper (Kerkstraat 4) is een driebeu-

Gernert, Kasteel, hoofdgebouw

kige basiliek, gebouwd kort nadat het
dorp in 1437 een zelfstandige parochie
werd. Het vijfzijdige koor dateert uit
1467-'82 en ook het middenschip is
gedeeltelijk nog 15de-eeuws. In 1853-'55
werd de kerk naar plannen van HJ. van
Tulder vergroot en naar westen verlengd;
er kwam een nieuwe, rijzige en rijk gedecoreerde neogotische westtoren. Het
interieur heeft grotendeels in stucwerk
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Gernert, R.K kerk St. Jan de Doper

op latten uitgevoerde kruisribgewelven
en is als zodanig een goed voorbeeld van
de zogeheten stucadoorsgotiek. De interieurbeschildering dateert uit 1869. Het
hoofdaltaar werd in 1901-'02 gemaakt
door H. van der Geld, evenals de preekstoel, waarvan alleen de kuip resteert.
Het orgel uit 1832-'33, gebouwd door
F.C. Smits, is gevat in een rijk gesneden
orgelkast en werd in 1876 vergroot door
de gebroeders Gradussen. Op het kerkhof staat een calvarieberg met pieta,
ongeveer uit 1900, vervaardigd door
J.A. Oor en Zn. Er zijn diverse graven
Gemert, Raadhuis Kerkstraat 8 en woonhuis
Kerkstraat 12

GEMERT

van pastoors en fabrikanten, onder meer
die van de fabrikantenfamilie Prinzen.
DeR.K. kapel St.-Anthonius
Abt (Deel 94) is een uit 1841 stammend
bouwwerk met zadeldak, tuitgevels en
dakruiter.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis
Kerkstraat 8, een rijzig neoclassicistisch pand met vooruitstekend portiek
waarboven een bordes, verrees in 1885
naar plannen van M. Dreesen. Het huidige raadhuisRidderplein 1 is een in
traditionele vormen opgetrokken pand
met dakruiter uit 1941.
De voorm. Latijnse school (Ruyschenbergstraat 3a-3b) is een rijk in neorenaissance-vormen uitgevoerd pand
met trapgevels, een torenvormig verhoogd middenrisaliet en een nis met
beeld van St.-Catharina. De school, in
de gevel aangeduid als gymnasium, werd
in 1887-'91 gebouwd naar plannen van
M. Dreesen ter gelegenheid van het 300jarig jubileum van de stichting door de
Duitse Orde. Rechts naast de school
staat de voorm. rectorswoning.
Woonhuizen. Van de diverse interessante huizen in Gemert is het diepe
huis Kerkstraat 24, met jaartalankers
1677, waarschijnlijke het oudst. D e n
Hubert (Ruyschenbergstraat 6), een
groot dwars huis met mogelijk 18deeeuwse kern, werd omstreeks 1860 verbouwd in eclectische stijl. Kerkstraat
12 is een omstreeks 1860 gebouwde
leerlooierswoning in rijke eclectische stijl
met zinken oeil-de-boeufs. Eveneens in
eclectische stijl is Villa Polder (Heuvel 4), in 1884 in opdracht van dorpsdok-

Esdonk bij Gernert, R.K MariaMagdalena- of Sp ijkerkapel

ter Kuijper gebouwd. J. van Corstens liet
in 1922 het woon- en winkelpand Kerk straat 4 bouwen als winkel in koloniale waren; het is een goed voorbeeld
van een pand in `Um 1800'-vormen.
Langgevelboerderij Dee180,
met de jaartalankers '1669' in de kopse
gevel, is een gaaf voorbeeld van een
boerderij met bakstenen dwarsdeelschuur en een met poort afgesloten erf.
Windmolens. De achtkante houten
stellingkorenmolen D e Bijenkorf
(Deel 56) werd in 1695 to Zaandijk
(Noord-Holland) als papiermolen
gebouwd, omstreeks 1879 verbouwd tot
pelmolen en in 1908 naar Gemert overgebracht. Bij een restauratie in 1971 werd
de vrij uitzonderlijke stelling op houten
stijlen opnieuw aangebracht. De ronde
bakstenen beltkorenmolen D e Vo l k s vriend (Oudestraat 90) dateert uit 1887.
DeR.K. Maria-Magdalenaof Spijkerkapel (Esdonksedijk 15),
gelegen ten noordwesten van Gemert bij
het gehucht Esdonk, is een driezijdig
gesloten zaalgebouw met tuitgevel en
dakruiter. De kapel werd in 1695 gesticht
door Everhard Gillis, rentmeester van de
Commanderij van de Duitse Orde. Een
lage uitbouw uit 1942 verbeeldt het
Heilig Graf. Bij het daarin liggende, laat16de-eeuwse Christusbeeld offeren mensen met huidaandoeningen roestige spijkers.
Mortel. Dit in de 14de eeuw ontstane
akkerdorp ten zuiden van Gemert kwam
in het midden van de 19de eeuw verder
tot ontwikkeling. De R . K. kerk St.Antonius A b t (Anthoniusstraat 32) is
een driebeukige neogotische kruisbasiliek; de toren, met vier geledingen, heeft
een slanke ingesnoerde spits. De kerk
werd in 1902-'04 gebouwd naar ontwerp

GIESSEN-RIJSWIJK

van C. Franssen op de plaats van een uit
1848 stammende kapel. De kerk bevat
kruiswegstaties van G. Jacobs en E.
Perey (1903), een hoogaltaar ontworpen
door C. Franssen en uitgevoerd door
J. Thissen (1904), en twee retabels van
diens hand (1909). E. Perey voorzag het
interieur in 1911 van een neogotische
polychromie. De pastorie (Anthoniusstraat 34) stamt ongeveer uit 1886.

graven, die van J. van Kessel (f 1870) en
het familiegraf Van Heijst en Lautermans
uit 1881.
De grenspaal midden in het dorp
(St.-Lambertusweg ong.) dateert uit
1879 en geeft nog steeds de grens aan
tussen de gemeenten Boxtel en SintMichielsgestel.

GENDEREN
(gemeente Aalburg)
GEMONDE
(gemeente SintMichielsgestel/Boxtel)
Dorp ontstaan in de middeleeuwen nabij
de Dommel. Het huidige dorp heeft een
gaaf bewaarde kern, gelegen op de grens
van twee gemeenten.
DeR.K. St.-Lambertuskerk
(Twijnmeer 2) is een driebeukige
neogotische basiliek met ingebouwde
westtoren van vier geledingen met tentdak, gebouwd in 1926 naar plannen van
W. te Riele. Het orgel werd in 1848
gemaakt door J. Vollebregt. De pastorie
(St.-Lambertusweg 122) stamt uit 1913.
HetHuis Twijnmeer (Twijnmeer
10) is een vroeg-l9de-eeuws landhuis
met empire-zuilenportiek en parkachtige
tuinaanleg.
De R . K. begraafplaats (Dorpsstraat ong.) werd aangelegd omstreeks
1824 en telt twee interessante neogotische

Langgerekt dorp, ontstaan in de middeleeuwen in het Land van Altena bij de
(Bergsche) Maas.
De Herv. kerk (Kerkstraat 29) is in
1953 gebouwd ter plaatse van de middeleeuwse kerk, die in 1944 werd verwoest.
Aileen de 13de-eeuwse onderbouw van
de toren bleef behouden. Op die romp
verrees een nieuwe toren. Het torenportaal is overdekt met een koepelgewelf.
Boerderijen. De kortgevelboerderij Meerhoek 6-8 dateert uit 1753 en
heeft een rieten wolfdak. Uit de tweede
heeft van de 19de eeuw stamt de met riet
gedekte T-boerderij Meerhoek 22.
De windmotor, ten zuidwesten van
het dorp op de zomerdijk in de Genderse
Uiterwaard, heeft een metalen torengeraamte met bovenin een groot schoepenrad met staartvin. Door het rad worden,
via een assenstelsel, watervijzels in beweging gebracht. Dergelijke windmotoren
werden vooral tussen 1900 en 1930
geplaatst om een betere waterbeheersing
in de polders te bewerkstelligen. In
tegenstelling tot de traditionele poldermolens deden ze ook in windstille tijden
hun werk, omdat dan een door olie of
steenkolen aangedreven motor het werk
van het schoepenrad overnam.

GIESSEN - RIJSWIJK
(gemeente Woudrichem)

Gemonde, Grenspaal

Twee dorpen die in de middeleeuwen
zijn ontstaan op oeverwallen van de
(Afgedamde) Maas. Giessen vormt nu
een langgerekt geheel met Rijswijk.
Door de vele dijkdoorbraken en overstromingen in de loop der eeuwen verschoof de dijk en daarmee verschoof het
dorp Giessen ook steeds verder in westelijke richting. De Hery kerk van Giessen
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staat hierdoor nu een eind ten oosten van
de dorpskern.
De Herv. kerk (Kerkstraat 2, Giessen) bestaat uit het driezijdig gesloten
koor van de oorspronkelijke, lode-eeuwse
kerk. Dit restant werd in 1856 aan de
westzijde met een travee verlengd. De
kerk bevat een preekstoel, een herenbank
en de twee koperen lichtkronen, alle uit
de 18de eeuw.
Slotje Rijswijk (Rijswijksesteeg 8,
Rijswijk) is het restant van een waarschijnlijk 14de-eeuws kasteel van het
geslacht van Rijswijk. Het kasteel, dat
een zware woontoren had, is gesloopt.
Op het omgrachte kasteelterrein liet
Lambertus van Andel uit Woudrichem
omstreeks 1760 een herenhuis bouwen
met gebruikmaking van fundamenten en
een oudere kelder van een waarschijnlijk
middeleeuwse woonvleugel. Dit tweebeukige herenhuis heeft een front met
middenrisaliet en geblokte hoekpilasters
en een omgaand zadeldak met hoekschoorstenen. Bij een ingrijpende restauratie in 1973 is de bekroning van het
middenrisaliet toegevoegd. Het toegangshek is afkomstig van huis `Sparrendad' te Driebergen (Utrecht).
Boerderijen. De boerderij Burgstraa t 12 heeft een rieten wolfdak en
de jaartalankers '1616'. Hoge Maasdijk 23 is een waarschijnlijk 18deeeuwse boerderij met rieten dak. Bij de
waarschijnlijk vroeg-19de-eeuwse dijkboerderij Maasdij k 5 1 , gebouwd op
T-vormige plattegrond, is het schuurgedeelte aan het eind van die eeuw vervangen door een grote, hoge dwarsdeel,
voorzien van rieten zadeldak met wolfeind, en een tussenlid. Uit de eerste helft
van de l9de eeuw dateert de eveneens
met rieten wolfdak gedekte boerderij
Burgstraat 26, aan de achterzijde
voorzien van een houten voorschot.
De kleine dijkboerderij Maasdijk 27
onder rieten zadeldak met wolfeinden is
even oud.
Verdedigingswerk. In 1878-'81
werd het Werk bij Giessen (Giessense Steeg 2) aangelegd, een omgracht,
vijfhoekig aardwerk. Het maakte deel uit
van de zuidflank van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
DeWilhelminasluis (Sluisdijk
ong.), gelegen ten noordoosten van
Giessen in de (Afgedamde) Maas, werd
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het gesloopte 17de-eeuwse huffs 'De
Oude Pastorie'. Het is een grote
Vlaamse schuur, waarvan een van de balken het jaartal 1647 draagt.
Buitenplaats De Valkenberg (Valkenberg 3), gelegen ten westen van het
dorp, heeft een buitenhuis in eclectische
stijl uit 1887. Het gebouw, dat in 1895
werd uitgebreid, bezit overigens waarschijnlijk nog een 18de-eeuwse kern. Het
omringende landschapspark met uitgestrekt lanenstelsel kwam in de loop van
de 19de eeuw in fasen tot stand. Het
gepleisterde tuinmanshuis (Valkenberg
2) dateert uit het eind van de 19de eeuw.

GOIRLE

Giessen-Rijswijk, Wilbelminasluis (Giessen)

in 1900-'04 aangelegd en bestaat uit een
waaiersluis met hefbrug en enkele
dienstwoningen (Sluisdijk 2-3, 6-7, 8-9).
In 1904 werd een granieten gedenksteen
opgericht ter herdenking van het voltooien van de in 1866 begonnen waterwerken die een einde maakten aan de
overlast die de Maas elk jaar veroorzaakte.

GILZE
(gemeente Gilze en Rijen)

Domeinakkerdorp ontstaan in de middeleeuwen, bestaande uit een kerk en een
afzonderlijke `plaatse' (Heuvel). Het
dorp werd in het derde kwart van de
19de eeuw overvleugeld door het nabijgelegen Rijen.
DeR.K. kerk St.-Petrus'
B a n d e n (Kerkstraat 116) is een kruiskerk met een driebeukig transept en een
westtoren. De oorspronkelijk omstreeks
1500 gebouwde, eenbeukige kruiskerk
werd in 1880-'82 ingrijpend uitgebreid
in neogotische stijl naar plannen van
J.J. van Langelaar; men voegde zijbeuken
met dwarskappen toe en verlengde de
zuidelijke dwarsarm. In 1931-'32 breidde
men de kerk naar plannen van W. to
Riele nogmaals uit. Deze keer kreeg het
transept aan de oostzijde een extra beuk.

In 1944 werd de toren opgeblazen, waarbij ook het schip grotendeels werd verwoest. Bij de herbouw in 1950-'52, naar
plannen van W. Bunnik, verlengde men
het schip naar het westen, waar een
nieuwe toren verrees. Bovendien kwam
aan de westzijde van het transept de
derde transeptbeuk tot stand. Na alle
verbouwingen dateert alleen het noordelijke deel van de middelste transeptbeuk
nog uit de late middeleeuwen.
De voorm. s c h u u r k e r k (Kerkstraat
3 3) stond oorspronkelijk op het erf van

Dorp ontstaan omstreeks het jaar 1000
als beekdalnederzetting aan de Oude
Leij. In de tweede helft van de 19de eeuw
kwam er textielindustrie tot ontwikkeling. Vanaf 1960 groeide Goirle uit tot
forenzendorp van Tilburg.
R.K. kerk St.-Johannes'
Onthoofding (Kerkstraat 1). De
middeleeuwse kerk ter plaatse werd in
1896 gesloopt. Alleen de midden-15deeeuwse toren met overhoekse steunberen
en een veelhoekige traptoren bleef
behouden. De kerktoren kreeg in 1897'98 een extra geleding en in 1953 zijn
huidige spits. De nieuwe driebeukige,
Gilze, Buitenplaats De Valkenberg
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Goirle, Villa Kloosterstraat 12

neogotische kruiskerk werd in 1897-'98
gebouwd naar plannen van J.ThJ. Guypers. Naast twee biechtstoelen en beelden in waterstaatsstijl bevat het interieur
een neogotische preekstoel door H. van
der Geld. Achter de kerk staat een kleine
kapel uit omstreeks 1930, nu als woonhuis in gebruik. De pastorie (Kerkstraat
3) dateert van omstreeks 1925.
DeR.K. kerk Maria Boodschap (Van Malsenstraat 1) uit 1939 is
een kruiskerk in de traditionele baksteenbouw van de Delftse school, opgetrokken
naar plannen van C.H. de Bever.
Het voorm. klooster St.-Franciscus van Sales (Kloosterstraat
22) is in 1890 gebouwd in simpele
neogotische vormen. Het kreeg in 1915
zijn voorvleugels, met aan de linkerzijde
het vroegere Juvenaat. Aan de achterzijde ligt de St.-Thomasschool uit 1907.
Het voorm. r a a d h u i s (Tilburgseweg
1-3) staat ook bekend als 'De Vijf
Bogen'. Het is een robuust gebouw met
expressionistische elementen uit 1921
naar plannen van Th. Taen Err Toung.
Aan de Kerkstraat is het voorzien van
een galerij en een hoekkamer met gevelbeeld.
Woonhuizen. Het wevershuis Het
Smitske (Nieuwe Rielseweg 43) is een
zeldzaam laat-18de-eeuws exemplaar.
Het dwarse woonhuis Hoogeindseweg
5 uit 1817 is een vroeg voorbeeld van
een vrijstaand dorpswoonhuis. Rijker zijn
de dwarse huizen uit het einde van de
19de eeuw: Kerkstraat 10,Kerkstraat 20 (1881) enKerkstraat 27.
De laatste heeft tevens hardstenen stoeppalen. Alle drie zijn ze voorzien van yensteromlijstingen in eclectische trant.
Villa Agatha (Kerkstraat 12),
gebouwd rond 1900, is een rijk burgerwoonhuis In neorenaissance-vormen.

Goirle, Textielfabriek H. van Puijenbroek

De grote blokvormige villa Kloosterstraat 1 2 , met souterrain en plat dak,
verrees in 1902 voor de textielfabrikant
P. van Lisdonk. Het in jugendstil uitgevoerde panel (zonder de oorspronkelijke
balustrade) is van de hand van W.EJ.H.
Bouwman die het gebouw ook zelf signeerde. Traditioneler van vormgeving
zijn Villa Blanca (Tilburgseweg 176)
voor F.M. Mutsaers-Van Waesberghe uit
1912-'13, eveneens naar plannen van
W.EJ.H. Bouwman en Hu iz e Anna
(Bergstraat 28) voor textielfabrikant R.
van Puijenbroek uit 1952 door J. Rebel.
Aan de Dr. Ariensstraat bevindt
zich nog volkswoningbouw uit 1919,
naar plannen van de architecten Machen
en Meijneken.
Industriegebouwen. Mede door
de aanwezigheid van de Leij was Goirle
een goede vestigingsplaats voor de textielindustrie en ontstond gaandeweg een
van de laatste nog overgebleven industrielandschappen van Nederland. De in
1884 opgerichte t ex ti e lfa b ri e k H.
van Puijenbroek (Bergstraat 50), nu
HaVeP, is de belangrijkste nog bestaande
fabriek. In 1891 volgde een aanzienlijke
uitbreiding met een weverij, spinnerij en
garenmagazijn naar plannen van Ed.
Fremau. De fraaie oude schoorsteen op
postament stamt ook uit die tijd. De vlasspinnerij aan de Bergstraat dateert uit
1908 en is waarschijnlijk een ontwerp

van J. van der Valk. De tapijtfabriek
Van Besouw (Kerkstraat 51-53), opgericht in 1884, omvat onder andere nog
een weverij met shed-dak (1911, 1915
J. van der Valk), magazijnen en kantoor
gebouwd tussen de brand in 1895 en
1952, toen aan de straatzijde een betonskeletbouw gereed kwam.
Windmolens. Ten noorden van het
dorp staan twee ronde bakstenen beltkorenmolens. Die aan de Molenstraat 9
dateert uit 1875. De molen aan de
Nieuwe Rielseweg 39 stamt oorspronkelijk uit 1898, maar werd na brand
in 1936 grotendeels herbouwd.

GRAVE
Stad aan de Maas, gesticht door de Herman II van Cuijk bij het kasteel dat hij
liet bouwen nadat zijn kasteel to Cuijk in
1132 was verwoest. De mogelijkheid tot
inundatie en het kunnen aanleggen van
een natte gracht maakte hier een betere
verdediging mogelijk. De nederzetting
kwam in de 12 de en 13 de eeuw tot ontwikkeling. Vanaf het midden van de 13de
eeuw is er een planmatige stedelijke
structuur herkenbaar, waarin de Oliestraat, de Maasstraat/Rogstraat en de
Hoofschestraat drie min of meer gelijkmatige hoofdstraten vormen, onderling
verbonden door dwarsstraten. Op de
voornamelijk rechthoekige bouwblokken
verrezen overwegend diepe huizen. Eind
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ELISABETHSTRAAT

De Wijnberg

Grave, Binnenstad
1 R.K St.-Elisabethskerk (zie p. 173)
2 Her v. kerk (p. 174)
3 Synagoge (p. 175)
4 St.-Catharinagasthuis (p. 175)
5 Hospitium Christianae Rene Ficentias
Sacrum (p. 175)
6 Rijkspsychiatrische Inrichting
(t.p.v. kasteel) (p. 175)
7 Stadhuis (p. 175)
8 Hoofdwacht (p. 175)
9 kazerne Het Noorderblok (p. 175)
10 societeit De Graafse Poort (p. 175)
11 Postkantoor (p. 175)
12 Hampoort (p. 177)

13 de eeuw werd de stad uitgebreid en
versterkt met een eerste ommuring en
een natte gracht. Het in de zuidwesthoek
gelegen kasteel, was zelf ook omgeven
door een natte gracht.
In 1423 kwamen Grave en het land van
Cuijk onder Gelders bestuur. De stad
kreeg in 1452 toestemming tot het houden van twee jaarmarkten en wat later
het privilege tot het bierbrouwen. Voor
de ontwikkeling van de handel was de
ligging aan de Maas op zich gunstig,

maar de sterke positie van het stroomopwaarts gelegen Venlo en het nagenoeg
onbewoonde, drassige achterland van de
Peel werkten nadelig. Door de strategische ligging op de grens van Gelre en
Brabant en aan de hoofdweg van Nijmegen naar 's-Hertogenbosch had Grave
een belangrijke rol als garnizoensstad.

In de loop der tijd maakte de stad diverse
belegeringen door die met de nodige
verwoestingen gepaard gingen. Begin
1568 trokken Spaanse troepen de stad
binnen. Deze werden in 1577 door
Staatse troepen verdreven. Na een beleg
van drie maanden viel Grave in 1586
opnieuw in Spaanse handen, maar met de
herovering door prins Maurits werd het
in 1602 definitief Staats. Door een tactische fout viel de vesting in 1672 in
Franse handen, waarna zij het in 1674 na
vier weken zware beschietingen werd
heroverd door prins Willem III. Het kasteel werd verwoest en niet meer herbouwd. Ook de rest van de stad liep
zware schade op, die slechts moeizaam
kon worden hersteld. Na wekenlange
beschietingen werd Grave in 1794
opnieuw door de Fransen ingenomen,
waarbij weer zware beschadigingen werden aangericht. In 1841-'53 werden de
verdedigingswerken voor het laatst verbeterd. In 1874 werd Grave als vesting
opgeheven en het garnizoen verhuisde
naar Amersfoort. De vrijgekomen
gebouwen en terreinen werden gedeeltelijk gebruikt voor de vestiging van de
Rijks Psychiatrische Inrichting, een missionarissenopleiding en twee blindeninstituten: `St.-Henricus' voor jongens en
`De Wijnberg' voor meisjes.
Door de bouw van de Maasbrug in 1925'29 werd de stad beter bereikbaar en kon
Grave, Stadsaanzicht over de Maas
(midden 17de eeuw)
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Grave, Stad en rivier

het doorgaande verkeer buiten het centrum om worden geleid. De tegelijk met
de brug aangelegde stuw, de Maaskanalisatie en de omlegging van de Raam hadden tot gevolg dat het gebied rondom
Grave voortaan weinig wateroverlast
meer ondervond van de Beerse Overlaat.

In 1940 liet men de brug springen; in
1944 viel de herstelde brug onbeschadigd
in handen van Amerikaanse parachutisten.
Na de Tweede Wereldoorlog vonden
herstel en sanering van de binnenstad
plaats, waarbij aan de noordwestzijde
veel nieuwbouw plaatsvond. Aan de zuiden westzijde verrezen nieuwbouwwijken
en aan de landzijde van de buiten gebruik
geraakte Hampoort kwam aan het eind
van de jaren zestig de nieuwbouw van het
uit de Wijnberg ontstane blindeninstituut Theofaan tot stand.
De R.K. St.-Elisabethskerk

(1-loofdwagt 1) [1], oorspronkelijk een
ruime laat-gotische kruisbasiliek, heeft
veel to leiden heeft gehad van beschietin-

gen en andere rampspoed. De eerste,
romaanse, Elisabethskerk werd in de
tweede helft van de 13de eeuw gesticht
en in 1308 verheven tot kapittelkerk. Na
de stadsbrand van 1416 werd deze herbouwd met een groter koor, waarna in
het midden van de 15de eeuw de bouw
van een nieuwe toren volgde. Aan het
eind van de 15 de eeuw werd het schip
vernieuwd en vergroot en in 1506-'16
verrezen het driezijdig gesloten koor en
de sacristie aan de zuidzijde, met gedraaide
schoorsteenbekroning en netgewelven.
Omstreeks 1535 volgde de bouw van de
zuidelijke transeptarm. De zuidgevel met
overhoekse pilasters kwam mogelijk tot
stand naar plannen van Alessandro
Pasqualini. De gevel is voorzien van een
klassieke decoratie in de vormen van de
vroege renaissance, bestaande uit een
basement met dorische pilasters, waarboven een superpositie van de orden die
boven de beide spitsboogvensters worden verbonden door een bogenrij op
korte pilasters. De gelede topgevel is
voorzien van pilasters met hermen, volu-
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ten en een afsluitend fronton. Ten slotte
verrees in 1564 de noordertranseptarm.
De noordgevel heeft in de top een rondboogomlijsting met daarin een in mergel
uitgevoerd relief dat de Annunciatie uitbeeldt.
Bij de beschieting van de stad in 1674
werd de kerk zwaar beschadigd, waarna
het schip tot ruine verviel. In 1707-'09
werden koor en transept hersteld, maar
in 1794 wederom zwaar beschadigd. Na
watersnood en storm in 1837 werd de
kerk in 1842 opnieuw hersteld en kreeg
ze een nieuwe dakruiter. Een van de vieringspijlers was echter dermate ondermijnd dat deze in 1864 instortte en een
deel van het schip en het transept meesleurde. Men herstelde het transept en
slechts een schiptravee, met zijbeuken in
gewijzigde vorm. De toren brandde na
een blikseminslag in 1866 uit en werd in
1874 gesloopt. Door alle ellende bleven
uiteindelijk slechts het koor, het transept
en een travee van het schip over. Bij de
restauratie in 1974-'81 is in het plaveisel
van het kerkplein de plattegrond van het
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Grave, R.K St.-Elisabethskerk

schip aangegeven. In de noordwesthoek
van het plein bevinden zich nog de restanten van de voormalige doopkapel.
In het kerkinterieur heeft men de 19deeeuwse stucgewelven bij de laatste restauratie gedeeltelijk vernieuwd. De
Grave, R.K St.-Elisabethskerk, plattegrond

muren en de gewelven zijn in 1904 door
J.M. Heymans beschilderd, onder meer
met neogotisch sjabloonwerk. Het
vroeg-18de-eeuwse barokke meubilair
is afkomstig uit Vlaamse kloosters. Het
hoofdaltaar bevat een altaarstuk dat een
kopie is van de Kruisiging door Anthonie
van Dijck in de St.-Romboutskathedraal
te Mechelen. De twee bijbehorende zijaltaren, met laat-19de-eeuwse gipsen
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beelden, staan in het transept opgesteld.
De overvloedig met engelen en loofwerk
versierde preekstoel stamt eveneens uit
het begin van de 18de eeuw. Van de
beide biechtstoelen is er een gedateerd
1713. De rijk bewerkte communiebank
uit 1758 staat thans in het koor opgesteld. Tegen de westwand van de noorderdwarsarm bevindt zich het marmeren
grafmonument voor hertog Arnoud van
Gelre (t 1473), dat werd ontworpen door
S.C. Hoffman en opgericht in 1802 nadat
een ouder praalgraf in 1794 was verwoest.
Het orgel werd in 1846 gebouwd door
EC. Smits en in 1866 hersteld.
Van de diverse beelden zijn te noemen:
de beelden van Jacobus de Meerdere en
Eligius (vroeg-16de-eeuws), van Maria
met Kind, St.-Elisabeth met een kreupele bedelaar en St.-Jozef met het Jezuskind op de arm (vroeg-l8de-eeuws), een
zevental aan Petrus Verhoeven toegeschreven beelden waaronder de groep
van Christus en Johannes de Doper
(vroeg-18de-eeuws) en een door Walter
Pompe vervaardigde beeldengroep van
St.-Rochus met de engel (midden 18de
eeuw). Verder bevat de kerk een paneel
ter nagedachtenis van Mr. Jacob de
Haen, kanunnik van de St.-Elisabethskerk (1528), een memorietafel van deken
Gisbertus Molanus (1612) en een aan
Daniel Seghers toegeschreven schilderij
met de allegorie van het Geloof in een
bloemenkrans (tweede kwart 17de eeuw).
In de vloer van de kerk en buiten aan de
westzijde bevindt zich een aantal, vaak
fraai bewerkte grafzerken, waarvan de
oudste uit de 16de eeuw dateren. De
kerkschat werd ondergebracht in de lage
smalle aanbouw die tijdens de restauratie
in 1974-'81 aan de westzijde werd opgetrokken.
De Herv. kerk (Bagijnenstraat 1) [2]
is een laat-15de-eeuwse zaalkerk met
steunberen, driezijdig gesloten koor en
op de noordwesthoek een achtkante uitgebouwde traptoren. De kerk werd oorspronkelijk gebouwd als kapel van het uit
het begijnhof `Maria-graf ontstane franciscanessenklooster. Na stormschade
kreeg het gebouw in 1844-'46 een
nieuwe kap en een dakruiter; order
heeft men de vensters gedeeltelijk dichtgemaakt en voorzien van gietijzeren
harnassen. Ook het stucwerkplafond
dateert van die verbouwing. De preek-
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stoel en drie koperen kronen stammen
uit omstreeks 1650. Het orgel werd in
1793 gebouwd door J.C. Kleine en na
oorlogsschade herbouwd door J. Tiets in
1806.
De voorm. synagoge (Oliestraat 1820) [3] is een eenvoudig diep pand uit
1871. De voorgevel is voorzien van overhoekse pinakels en een klimmend boogfries. Aan de rechterzijde is de mikwa
uitgebouwd.
Het voorm. St.-Catharinagasthuis (Brugstraat 13) [4] werd in 1290
gesticht en in 1835 geheel afgebroken en
herbouwd in neoclassicistische vormen.
Het doet nu dienst als gemeenschapshuis.
Hetvoorm.Hospitium Christianae Bene Ficentias Sacrum
(Oliestraat 1) [5] werd in 1931 in traditionele vormen gebouwd. Het is het enige
overblijfsel van een in 1848 door de
Zusters van Liefde uit Tilburg gesticht
klooster (gesloopt in 1970). In dat klooster werden vanaf 1882 blinde meisjes
opgenomen en het stond daarom beter
bekend als `Blindeninstituut De Wijnberg'.
De voorm. Rijks Psychiatrische
Inrichting (St.-Elisabethstraat 35)
[6] werd in 1898 gebouwd naar plannen
van rijksbouwmeester J. van Lokhorst.
Daarbij maakte men gebruik van resten
van het in 1674 door de Fransen verwoeste kasteel van de heren van Cuijk,
dat omstreeks 1140 was gebouwd en in
1534 was verbouwd naar plannen van
Alessandro Pasqualini. Op de plaats van
het eigenlijke kasteel werd in 1679-'92
een bank aangelegd met vijf kazematten.
De gebouwen rond het voorhof, de
`Marstal' (gebouwd voor 1521), het
`Lange Huis' (1534) en het wagenhuis
(omstreeks 1534) bleven behouden als
militair arsenaal. In 1766 voegde men
aan de westzijde een kruithuis toe. Ms
compensatie voor het verlies van de yestingstatus in 1874 werd in Grave deze
rijksinrichting gevestigd. De bank herschiep men in een tuin in Engelse landschapsstijl. In 1898 werd het kruithuis tot
kapel omgebouwd; het 16de-eeuwse
arsenaal werd ingrijpend gewijzigd en
opgenomen in een groter gebouw met
kenmerken van de chaletstijl. De zolders
werden ingericht als slaapzalen en kregen nieuwe, in 1950 vernieuwde, dakka-
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pellen. In 1905 kwam er aan de noordzijde nog een ziekenvleugel met serre tot
stand.
Het stadhuis (Hoofdwagt 2) [7] is
een in de loop der tijd sterk verbouwd en
gerestaureerd complex. Het oudste deel
dateert waarschijnlijk van kort na de
stadsbrand van 1416, die het oude stadhuis verwoestte. De rechtervleugel werd
omstreeks 1615 gebouwd en in 1798
bracht men het bordes aan. Na verbouwingen in 1820 en 1862, verdween de
gevel in 1870 onder een pleisterlaag. In
1966-'69 werd het stadhuis ingrijpend
gerestaureerd naar plannen van C. Pouderoyen en sindsdien maakt het deel uit
van een modern gemeentehuiscomplex.
Na ontpleistering werd het gebouw op
grond van bouwsporen en een prent uit
1732 zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Men reconstrueerde de aan drie zijden van de dakvoet
omlopende weergang met arkels uitkragend op een fries van spitsbogen, en de
kruiskozijnen met de – niet geheel correcte – manieristische bekroningen. Het
interieur bevat nog vier vroeg-17deeeuwse gebeeldhouwde zandstenen balkconsoles en enkele, in een wandbetimmering verwerkte, restanten van een
eikenhouten schepenbank uit 1650.
De voorm. Hoofdwacht (Hoofdwagt 5) [8] van de vesting Grave werd
omstreeks 1730 gevestigd in een ouder
pand, dat in 1699 al was verbouwd tot
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Vleeshal. Zijn huidige uiterlijk kreeg het
gebouw omstreeks 1730, maar na de
opheffing van de vesting werd de begane
grond omstreeks 1885 verbouwd tot
winkel.
De voorm. corps du garde (Maaskade 14) is een in opzet 18de-eeuws
wachtgebouw, strategisch gelegen tegenover de Maaspoort. Het dient nu als
garage.
De voorm. kazerne Het Noord e r b 1 o k (Ruyterstraat 2) [9], gelegen
in de keel van bastion Bekaf, stamt uit
1825. Het werd in 1895 in gebruik genomen als missionarissenopleiding en is
recent verbouwd tot appartementen en
bedrijfsruimten.
De stadspomp (Markt ong.) is een
natuurstenen pomp uit 1798 versierd
met Lodewijk XVI-motieven.
Societeit 'De Graafse Poort' (Het
Kasteeltje 2) [10] is een langgerekt eclectisch pand met souterrain uit 1876. De
bel-etage wordt over de gehele breedte
ingenomen door een feestzaal met stucplafond. Boven de ingang staat de tekst
`societeit'. Daarboven bevindt zich een
ronde dakkapel met zinken beeindiging.
Hetpostkantoor (Klinkerstraat 15)
[11] is een omstreeks 1920 gebouwd
pand in traditionele vormen met een inen uitgezwenkte topgevel.
Hetmonument Maria, Hoge
Hertogin van Brabant (Arnoud
van Gelderweg ong.) uit 1947 bestaat uit
een tufstenen Mariabeeld van de hand
van P. Roovers onder een bakstenen bal-
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dakijn met leien tentdak naar plannen
van de architect Schutz.
Woonhuizen. Grave bezit nog verschillende huizen met een oude kern.
Deze huizen zijn in de loop van de tijd
diverse malen verbouwd, niet zelden na
oorlogsschade. Vanaf de jaren zeventig
van de 20ste eeuw zijn veel huizen opgeknapt, waarbij men – soms te ingrijpend
– de voorgevel in de oorspronkelijke
vorm heeft teruggebracht.
Markt 1 en St.-jansstraat 21 zijn
wellicht in aanleg nog 16de-eeuws. De
deur en de vensters op de begane grond
zijn te zamen met de vensters van de eerste verdieping gevat in rechthoekige nissen, de vensters daarboven zijn gevat in
korfboognissen. De zijgevel wordt
gesteund door drie steunberen. De blokkenbepleistering en de rechte kroonlijst
werden in de 19de eeuw aangebracht.
Het vrijstaande pandBoreel de Mauregnaultstraat 1 stamt in opzet uit
het midden van de 16de eeuw. Vanwege
de ligging nabij het kasteel is het niet uitgesloten dat er vroeger ook een functionele relatie bestond. De dwarse huizen
Gasthuisstraat 46 en48 zijn in
aanleg eveneens 16de-eeuws, de eerste
heeft kloosterkozijnen aan de achterzijde, het laatste is voorzien van de jaartalankers '1575'. Gasthuisstraat 58
heeft een gevel uit omstreeks 1910, maar
onder de gootlijst bevinden zich vier
laat-16de-eeuwse zandstenen consoles in
manieristische vormen.
Van de vroeg-l7de-eeuwse gevels is de
top doorgaans verdwenen en heeft men
de puien veelal gereconstrueerd. Deze
gevels worden gekenmerkt door terugliggende vensters met driepasversiering
in de boogtrommels van de verdieping
en muurdammen die beneden ontspringen op zuiltjes en daarboven op kraagstenen in de vorm van een kopje. Dit geveltype wordt ook wel aangeduid als
`Dordtse gevel'. Voorbeelden zijn 0 liestraat 6,Hamstraat 23,26 en
26A. Vergelijkbaar zijn Hamstraat
25, met meander- en stervormig siermetselwerk en twee natuurstenen leeuwenkoppen, Brugstraat 2 en de later
gepleisterde gevel Rogstraat 10 met
gevelsteen met pauw.
Veelal 18de-eeuws zijn de gevels met inen uitgezwenkte toppen, soms voorzien
van schouderstukken. Voorbeelden zijn
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Klinkerstraat 21
Hamstraat 22-24 uit omstreeks
1740 enRogstraat 37 enRogstraat
11-13 , beide uit de tweede helft van de
18de eeuw. Maasstraat 6 heeft een
deuromlijsting in Lodewijk XV-stijl.
Deuren en bovenlichten in Lodewijk
XVI-stijl hebben: Brugstraat 1,Rogstraat 22,Klinkerstraat 4 en 9.
Hele panden van na de beschieting in
1794 zijn Rogstraat 30-34 en

Brugstraat 5.
Rogstraat 17 stamt uit het begin van
de 19de eeuw en heeft een voor die tijd
karakteristieke gevel, waarbij de baksteen
eerst met specie in baksteenkleur is bijgewerkt en pas daarna gevoegd. Maasstraat 15 is een voorbeeld van een
19de-eeuwse lijstgevel met blokkenbepleistering en stucornamenten boven de
vensters. Markt 14-16 is eveneens
uitgevoerd in eclectische vormen en
heeft een balkon met rijk uitgevoerde
consoles. De gevel van Maasstraat 19
werd omstreeks 1865 voor een ouder
huis geplaatst. Maasstraat 21 is een
groot 18de-eeuws herenhuis met fronton
en zinken pilonen. Boven de wagendeur
aan de zijkant werd in 1891 een zijkamer
uitgebouwd. Bij dezelfde verbouwing,
naar plannen van A.G. de Beer voor
notaris A. Stael, verrees achter het pand,
aan de Maaskade, een aangebouwde
kamer in chaletstijl. Op het oude trace
van de stadswal verrees omstreeks 1910
het herenhuis L a Feullade (St.-Elisabethstraat 12) met elementen van de cha-

letstijl. Een fraaie wit gepleisterde gevel
heeft Klinkerstraat 21, dat dokter
Kanters omstreeks 1905 liet bouwen. De
gevel is voorzien van vensters omzoomd
met rode verblendsteen en boogvelden
met siertegeltjes. Een tegeltableau toont
in Griekse letters de naam 'Asklepios', de
god van de geneeskunde. Markt 10,
ten slotte, is een karakteristiek voorbeeld
van een wederopbouwpand uit omstreeks
1950.
Winkelpuien. Grave bezit nog
interessante winkelpuien, waaronder
Rogstraat 18 (omstreeks 1860),
Hamstraat 8 (1890), in neorenaissance-vormen en Rogstraat 28 –
gesigneerd J.K. 1903' – in jugendstilvormen. Het meest opmerkelijk is de
winkelpui in jugendstil-vormen van
Hamstraat 19, met penanten in roze
en rode geglazuurde steen, gesigneerd
J.K. 1906'. Rogstraat 12 heeft een
kenmerkende art deco-pui uit omstreeks
1925.
Herbergen. Van de diverse horecagelegenheden in de stad moet het
Oranje Hotel (Brugstraat 8) met
mogelijk 17de-eeuwse kern genoemd
worden. Dicht bij de Hampoort ligt D e
Eenhoorn (Hamstraat 28), een voormalig hotel met binnenplaats, koetshuis
en poort; de laatste is voorzien van de
jaartalsteen '1787'. De Poort van
Cleve (Hamstraat 1) is een ouder hoekpand, dat omstreeks 1865 van een nieuwe
eclectische gevel werd voorzien. In de
Klinkerstraat kreeg het toen een aanbouw met loggia en balkon; de naam van
het hotel-cafe staat in de gevel daarboven.
Verdedigingswerken. Van de
middeleeuwse omwalling bleef langs de
Maaskade een walmuur met twee rondelen bewaard. Daarop staan de door
J. Berenger uit Douai gegoten kanonnen
`L'Intriguant' (1778) en `Le Partisan'
(1787). Onder Staats gezag werd de
bestaande verdediging in 1582 vervangen
door een stelsel met zeven bastions,
waarvan een aan de overzijde van de
Maas. De in 1672-'74 zwaar beschadigde
verdedigingswerken werden in 1679-'92
herbouwd naar plannen van Paul Storff
de Belville, waarna in 1699-1701 naar
ontwerp van Menno baron van Coehoorn verdere werken werden uitgevoerd. De omwalling, vier zijden van een
regelmatige zeshoek, kreeg aan de land-
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zijde drie hele bastions en sloot tegen de
rivier aan met twee halve bastions. Aan
de overzijde van de Maas kwam een
hoornwerk met natte gracht en twee
ravelijnen tot stand, maar daarvan is niets
meer over. Aan de noordzijde van de
stadskern is het halfbastion Bekaf
nog herkenbaar en aan de zuidwestzijde
ligt nog een deel van de vestinggracht
(De Raam).
Vanaf het veer over de Maas gaf de
Maaspoort toegang tot de stad. Deze
poort werd afgebroken in 1887 maar
herbouwd in 1994 naar ontwerp van H.
Brinkhuis. Aan de landzijde gaven de
(verdwenen) Brugpoort en de Hampoort
toegang tot de stad. De Hampoort
(Elisabethstraat 10) [12] is een in 1688 in
twee kleuren geslepen baksteen gebouwde
poort voorzien van pilastergevels. De
Bevel aan de landzijde is rijker dan die
aan de stadszijde, met zandstenen onderdelen als basementen, kapitelen en
kroonlijst. De poort bestaat uit een met
graatgewelven overdekte, in plattegrond
geknikte doorgang, die aan de stadzijde
uitkomt in een hal waarvan de graatgewelven gedragen worden door twee vrijstaande pijlers. Eveneens overwelfde zijruimten aan weerszijden van deze hal
boden onderdak aan twee bataljons voetvolk. De façade aan de landzijde heeft
een geblokte dorische pilasterstelling
met nissen een zandstenen ingangsomlijsting, waarin een houten deur zit. In
het fronton zijn de gekroonde wapens
aangebracht van de stad Grave en de

Republiek der Verenigde Nederlanden.
De Oude Haven werd in 1841-'44
in opdracht van koning Willem II vernieuwd. De hardstenen schaalsteen
dateert uit die tijd. De dubbele inlaat met
tandradschuiven voor het water van de
Raam aan kant van de Brugstraat dateert
van omstreeks 1890. Aan de oostzijde
van de haven werd gelijktijdig de zogeheten bomvrije aangelegd, een grote
kazemat die tussen 1876 en 1914 weer
werd gesloopt.
Deverkeersbrug met onderliggend stuw- en sluiscomp 1 e x (Arnold van Gelderweg ong.), ten

noorden van de stad, werd gebouwd in
1926-'29 naar plannen van C.F. Egelie,
ingenieur van Rijkswaterstaat. De 515
meter lange, nagenoeg geheel geklonken
stalen brug rust op zeven pijlers en twee

Grave, Hampoort, plattegrond

landhoofden. Onder de middelste drie
brugsegmenten bevinden zich de Maasstuwen, die bestaan uit een aantal metalen schuiven met kettingen die werden
bediend door een verrijdbare kraanwagen. Oostelijk van de stuwen, op Gelders
grondgebied, bevindt zich de sinds 1972
dubbele schutsluis.
Hetgemaal Van Sasse (Mars en
Wijthdijk 1), gelegen ten noorden van de
stad, is een elektrisch gemaal in traditionele vormen. Het werd in 1928-'29
gebouwd naar plannen van Ingenieursbureau Van Hasselt & De Koning om de
afwatering van de Raam to verbeteren.
Escharen. In dit dorp ten zuiden van
Grave, Maasbrug met stuw
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gepleisterde kortgevelboerderij waarvan
het woongedeelte is voorzien van tuitgevels met toppilaster. De boerderij is verbouwd in de 18de en de 19de eeuw.
Vaartweg 2 is een 18de-eeuwse kortgevelboerderij met een wolfdak. Vaartw eg 6 is een vergelijkbaar voorbeeld.
Het dorp bezit verder verschillende
grote en voor deze streek karakteristieke
langhuisboerderijen. De 18de-eeuwse
langhuisboerderij Hoofdstraat 5
heeft een rieten zadeldak en aan de voorzijde een hoge eindgevel met vlechtingen. Hoofdstraat 65 is een 18deeeuwse gepleisterde langhuisboerderij
met rieten zadeldak eindigend tegen een
puntgevel. Het stalgedeelte heeft wanden met gepotdekselde delen.

Grave werd in 1863-'65 ter plaatse van
een oudere kerk de R . K. St.-Lambertuskerk (Burg. De Bourbonplein 2)
gebouwd, een eenbeukige neogotische
kerk met westtoren geflankeerd door zijkapellen. De toren van drie geledingen
wordt bekroond door een ingesnoerde
naaldspits. In 1930 werd de kerk onder
leiding van J. Werten uitgebreid. Het
voorm. raadhuis (St.-Machutusweg 79) is een sober neoclassicistisch pand uit
1876 met markante hoge bordestrap
voorzien van gietijzeren balustrade met
gemeentewapen. De trapgevel en de cel
aan de achterzijde zijn omstreeks 1900
toegevoegd.

'S-GRAVENMOER
(gemeente Dongen)
Dorp ontstaan in de 13de eeuw door
ontginning van een deel van het moerasgebied ten zuiden van de Grote of ZuidHollandse Waard. De turfhandel vormde
lange tijd een belangrijke bestaansbron.
De 's-Gravenmoersche Vaart werd in de
16de eeuw aangelegd, nadat een oudere
vaart ten westen daarvan in de loop van
de 15de eeuw was verzand.
De H e rv. kerk (Kerkdijk 15) heeft
een 14de-eeuwse toren, een 15de-eeuws
schip waaraan omstreeks 1500 een
noordbeuk werd toegevoegd, een transeptachtige dwarskapel aan de zuidzijde
en een driezijdig gesloten koor, beide
eveneens uit de 15de eeuw. De ingebouwde toren van twee geledingen heeft
steunberen aan de westzijde en een
boogfries onder de slanke spits. Een
zware brand in 1672 vernielde alle kappen en gewelven van de kerk. Bij de herbouw omstreeks 1680 kregen koor en
schip houten tongewelven en werd het
schip mogelijk verhoogd; de tamelijk
lage triomfboog – heropend bij de in
1963 voltooide restauratie – wijst hierop.
Tevens kreeg het schip waarschijnlijk
grotere vensters. Oorspronkelijk waren
er twee dwarskapellen, maar die aan de
noordzijde is omstreeks 1900 afgebroken. De behouden kapel aan de zuidzijde
is in de loop van de tijd wel verlaagd en
ingekort. Middenschip en zijbeuk worden gescheiden door een spitsboogarcade op zuilen met lijstkapitelen en achtkante basementen. Tot de inventaris
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behoren een preekstoel uit 1680 en een
in 1818-'21 gebouwd orgel, ontworpen
door C. van Oeckelen. De pastorie
(Hoofdstraat 2) is een dwars huis uit
omstreeks 1800 met zadeldak tussen topgevels en een empire-deuromlijsting.
Overige kerken. Langs de Vaart
staan nog de Geref. kerk (Vaartweg
28), een achter de pastorie geplaatst eenvoudig zaalgebouw uit 1888, en de
(Chr.) Geref. kerk (Waspikseweg
5), een neogotische zaalkerk uit omstreeks 1895.
De voorm. dorpsschool (Hoofdstraat 4), een eenlaags gepleisterd
gebouw met gietijzeren segmentboogvensters, dateert uit 1872.
Het voorm. raadhuis ( Hoofdstraat
8) is voorzien van een achtkante hoektoren met spits. Het gebouw dateert uit
1909 en heeft jugendstil-details.
Boerderijen. Waspikseweg 15
is een boerderij van het Langstraatse
type; het woonhuis heeft een trapgevel
voorzien van de jaartalankers '1664'. Van
hetzelfde type is de boerderij Hoofdstraat 16 met de jaartalankers '1686'.
Huis Vredelust (Hoofdstraat 50) is
een voorm. boerderij van het
Langstraatse type uit omstreeks 1800.
Inwendig bevinden zich nog, waarschijnlijk 17de-eeuwse, kelders met gordelbogen en graatgewelven. Hoofdstraat
7 2 is een mogelijk nog 17de-eeuwse

HAAREN
Dorp ontstaan als beekdalnederzetting,
voor het eerst vermeld in 1147. Het is to
beschouwen als een tiendakkerdorp met
drie kernen: Kerkeind, 't Eind en de
omgeving van de St.-Lambertuskerk.
De kerktoren (Kerkeind 2) van de
uit 1472 stammende, maar aan het begin
van de 18de eeuw ingestorte St.-Lambertuskerk is een 15de-eeuws bouwwerk
met overhoekse steunberen. De toren
heeft tufsteenlagen in de eerste geleding,
een versiering van spitsboognissen en -

Haaren, R.K St.-Lambertuskerk, interieur
(1970)
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friezen, en aan de zuidzijde een driezijdige traptoren. Het traptorentje aan de
oostzijde dateert van de restauratie in
1968-'69. De plattegrond van de kerk is
met baksteenmuurtjes aangegeven.
DeR.K. St.-Lambertuskerk
(Kerkstraat 39) is een driebeukige
neogotische kruisbasiliek uit 1913-'14,
naar plannen van WTh. van Aalst. De
kerk heeft een dakruiter en een rijzige
westtoren van vier geledingen met ingesnoerde naaldspits. In het interieur zijn
de stergewelven in 1939-'40 beschilderd
door J. ten Horn. A.H. Haan uit Antwerpen maakte het hoogaltaar (1917) en
andere interieurstukken.
Hetvoorm. franciscanerkloost e r (Haarensteijnsestraat 2), uit het
begin van de 20ste eeuw, is nu bejaardentehuis. De koorsluiting en het H. Hartbeeld dateren beide uit 1947.
Industriegebouwen. Het eenlaags brouwershuis (Kerkeind 1), in
neoclassicistische vormen, stamt uit
1889. De 19de-eeuwse voorm. leerlo o ier i j (naast Langeweg 50) is een
van de weinige overblijfselen van de
voor deze streek eens belangrijke nijverheid.
Kasteel Nemelaer (Kasteellaan
2), ten zuiden van Haaren, is in 1357 als
jachtslot gesticht. Het complex ligt op
een omgracht terrein en bestaat uit een
nagenoeg rechthoekig hoofdgebouw met
een vierkante hoektoren en aan de oostzijde bijgebouwen, die aan Brie zijden
een binnenplein omsluiten. Het huidige
uiterlijk van het hoofdgebouw is het
resultaat van de ingrijpende verbouwing
in 1880 in neorenaissance-vormen, naar
plannen van P.M.T. Snickers. Men
beklampte toen de buitenmuren en
voegde aan de achterzijde een middenpaviljoen toe met een serre langs het souterrain. Sporen van een oudere kern zijn
aangetroffen, maar een brand in 1969
verwoestte alle kappen, vloeren en plafonds. In 1986-'87 volgde herbouw en
restauratie. Bewaard bleven een gesneden bovenlicht uit circa 1790, een
rococo-schouw en een salon op de beletage in Lodewijk XVI-vormen. Volgens
de muurankers dateren de bijgebouwen
uit 1757, de noordvleugel bevat echter
een oudere poort met boven de doorgang het natuurstenen alliantiewapen

van Karel van Vladeracken en Maria van

Haaren, Kasteel Nemelaer

Barn en het jaartal 1666. Het kasteel ligt
in een park met 17de-eeuws geboomte
en een oprijlaan met eiken.
Hetvoorm. grootseminarie
Haarendael (Rijksweg 5-9), nu
zwakzinnigeninstituut, ligt ten noordwesten van Haaren. De hoofdvleugel,
gebouwd in 1836-'39 in sobere neoclassicistische vormen naar plannen van H.
Essens, heeft een middenrisaliet
bekroond met fronton. Aan de achterzijde, op de plaats van een kapel uit 1837,
verrees in 1936-'37 een nieuwe kapel
naar ontwerp van MJ. Granpre Moliere
en H. van Helvoort. De driebeukige
basiliek met transeptachtige dwarskapellen, een halfrond gesloten koor met
omgang en een hoge vieringtoren met
hoektorentjes is een goed voorbeeld van
Delftse School-architectuur. De oprijlaan met dubbele rij beuken heeft aan de
Rijksweg een toegangspoort uit omstreeks
1950. Daarin zijn twee 18de-eeuwse
wapenstenen verwerkt.
Huize Karmel (Rijksweg 3), gelegen nabij seminarie Haarendael, staat
ook bekend als 'Huize Gerra'. Het
onderkelderde villagebouw is in 1853
opgetrokken als bisschoppelijk paleis
voor Mgr. Zwijsen. Na zijn flood werd
het een klooster van de ongeschoeide
karmelietessen. De aangebouwde kapel
verrees rond 1957 naar plannen van J.
Bedaux.
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Huize Assisie (Hooghoutseweg 35), ten oosten van Haaren, is een groot
complex bestaande uit een hoofdgebouw
met vleugels en achtergelegen kapel. Het
verrees in 1903 als zwakzinnigeninstituut, in eenvoudige neogotische vormen.

HALSTEREN
(gemeente Bergen op Zoom)
Dorp ontstaan op de grens van zand en
kleigrond. In 1253 wordt Halsteren voor
het eerst als parochie vermeld. De enigszins kronkelende Dorpsstraat vormt de
centrale as van het oude dorp. Aan de
Slotweg, ten westen van het dorp Lepelstraat, lag het kasteel Halsteren. Na de

Tweede Wereldoorlog verrees onder
meer ten oosten van de Steenbergseweg
veel nieuwbouw.
De H e rv. kerk (Dorpsstraat 20) is
een laat-gotische basilicale kerk met
driezijdig gesloten koor, gelegen op een
verhoogd en deels met bakstenen keermuren omgeven kerkhof. De onderste
geledingen van de toren dateren uit de
14de-eeuw en zijn opgetrokken met
kloostermoppen. Vergelijkbare baksteen
is gebruikt bij het onderste muurwerk
van koor en sacristie. Op dat oude muurwerk heeft men deze bouwdelen later
opnieuw opgetrokken - volgens een
gedenksteen in 1457. Niet veel later ver-

rees het hogere driebeukige schip, waarvan de zijbeuken werden doorgetrokken
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langs de toren. Het schip heeft natuurstenen zuilen met koolbladkapitelen. De
zuilen en scheibogen van de zuidbeuk
lopen langs de toren door. Waarschijnlijk
wilde men het schip verlengen en een
nieuwe toren optrekken. Toen dat plan
werd verlaten, zal de toren met de klokkengeleding zijn verhoogd. Tussen 1495
en 1502 werden aan de oostzijde van het
schip dwarskapellen toegevoegd, waarvoor men aan iedere zijde een lichtbeukvenster van het schip heeft dichtgemetseld.
De kerk is na een brand in 1607 ingrijpend hersteld, waarbij alle kappen en
nagenoeg alle gewelven zijn vernieuwd.
Halsteren, R.K St.-Quirinuskerk
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Oorspronkelijk zijn nog het spitse tongewelf over de benedenruimte van de toren
en het kruisgewelf in de sacristie. In het
begin van de 19de eeuw, na de overgang
van de kerk naar de rooms-katholieken
in 1799, is de kerk verbouwd. Er volgden
nog restauraties in 1875, 1901, 1917 en
ten slotte in 1961-'62, toen de kerk als
Herv. kerk werd ingericht. Bij die laatste
restauratie zijn alle vroeg-l9de-eeuwse
stucgewelven en stucplafonds verwijderd.
In het koor is een nieuw gewelf van stucwerk aangebracht. De kappen boven de
zijbeuken en de dwarskapellen zijn weer
zichtbaar gemaakt en onder het houten
plafond van het middenschip werden op
grond van bouwsporen weer korbeelstellen aangebracht.
In de kerk staat een 17de-eeuwse preekstoel met koperen lessenaar, afkomstig
uit de (gesloopte) Vaste Burchtkerk te
Eindhoven. De hekken voor de noordelijke dwarskapel en de ruimten aan
weerszijden van de toren vormden te
zamen eens het doophek in de kerk van
Winkel (Noord-Holland); Reinier
Claesz. maakte ze in 1641.
DeR.K. St.-Quirinuskerk
(Dorpsstraat 5 1) is een basiliek met mansardedaken voorzien van een veelhoekig
gesloten koor. Het gebouw heeft een
vierkante vieringtoren met tentdak en

dakruiter en aan de westzijde een dubbeltorenfront. De kerk dateert uit 1911'12 en is opgetrokken naar ontwerp van
Cuypers. Het interieur heeft houten gewelven met trekbalken. De inspiratie van de romaanse architectuur is zichtbaar bij de geblokte bogen en de
colonnetten. Uit de in 1912 door de
rooms-katholieken verlaten St.-Martinuskerk zijn een in 1643 door Jan
Colijnsz. de Nole vervaardigde renaissance-orgeltribune en een 18de-eeuws
altaartje afkomstig. Het koperen doopvont met balustervormige voet uit 1549
en enkele laat-gotische kandelaars werden in 1920 opgegraven in de buurt van
de oude kerk. De pastorie (Dorpsstraat
53) is gelijktijdig met de kerk gebouwd.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat
22) is een rechthoekig gebouw in manieristische vormen, opgetrokken in baksteen met natuurstenen banden en voorzien van een zadeldak tussen trapgevels.
Blijkens de ankers is het oorspronkelijk
gebouwd in 1633. Na verbouwingen in
de 18de en 19de eeuw, waarbij het exterieur werd gepleisterd, is het raadhuis in
1917 ingrijpend gerestaureerd en aan de
achterzijde uitgebreid. Het bordes met
Halsteren, R.K St.-Quirinuskerk, interieur
(1972)
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de leeuwen, de zeskante traptoren aan de
oostzijde van het gebouw en de kruiskozijnen zijn gereconstrueerd. Na een
brand in 1944 vernieuwde men de in
1917 aangebrachte topgevel met
gedraaide toppilaster en schildhoudende
leeuw. Inwendig is een samengestelde
balklaag en een schouw met gebeeldhouwde hardstenen wangen uit de bouwtijd bewaard gebleven.
Woonhuizen. De Celsche Hoeve
(Kerkstraat 71) is een gepleisterde dorpswoning met zadeldak tussen topgevels,
volgens jaartalankers daterend uit 1765.
Het pand werd in de 19de eeuw gemoderniseerd en deed een tijd dienst als
R.K. pastorie. Langs de Dorpsstraat is de
oude bebouwing deels behouden gebleven. Van de voornamelijk 19de- en
vroeg-20ste-eeuwse dwarse eenlaagshuizen – met terzijde inrijpoorten voor de
stalling van wagens en koetsen – zijn
Dorpsstraat 88, 90 en 92 voorbeelden. Uit omstreeks 1900 dateert de villa

D orpsstraat 98, een blokvormig eenlaags pand in neorenaissance-trant. De
monumentale, wit geschilderde fabrikantenvilla Fabrieksstraat 6 werd omstreeks 1890 gebouwd in eclectische vormen, met leien dakbedekking,
uitspringende erker en ronde hoektorentjes. Bij het huis horen een grote tuin en
een voormalig koetshuis annex paardenstal. D e Beek (De Beeklaan 25) is een
ongeveer uit 1890 daterende eclectische
villa met vijfkante wren voorzien van
afgestompte spits in Franse stijl. Het bijbehorende koetshuis heeft een U-vormige plattegrond en een rieten kap met
gesneden windveren. Voor de landschappelijke tuinaanleg is het geaccidenteerde
karakter van het terrein benut. Aan de
noordoostzijde ligt een parkbos. De
blokvormige fabrikantenvilla Beeklaan
I, met geblokte en gebosseerde pilasters,
dateert uit 1903.
B oerderijen. De boerderij 't Lindeke (Dorpsstraat 103) is een oorspronkelijk 17de-eeuws complex bestaande uit
een woonhuis met zadeldak tussen top-

gevels en een zeer grote, vrijstaande
Vlaamse schuur met rieten wolfdak. De
voorm. langgevelboerderij Kruisberg
2 heeft een rieten wolfdak en een versmald, met pannen gedekt voorhuis,
voorzien van de jaartalankers '1636'. Op
het erf staat een bakhuis. Kruisberg 1
is een boerderij met eenlaags woonhuis
en aansluitende, gepotdekselde langsdeelschuur uit het begin van de 19de
eeuw. Het interieur is deels nog oorspronkelijk. Boerderij Kru isb e rg 3
heeft een vrijstaand woonhuis en een met
riet gedekt bedrijfsgedeelte. Het woonhuis is in de kopgevel gedateerd met de
jaartalankers '1739'. Ook in de omgeving
van Halsteren staan enkele interessante
boerderijen. De Blauwe Handsh o e v e (Zuiderkreekweg 2) bestaat uit
een vrijstaand L-vormige woonhuis met
17de-eeuwse kern, een bakhuis uit 1693
en een grote schuur onder rieten wolfdak
uit 1849. De Krabbeboeve (Zuiderkreekweg 4) is een boerderij met eenlaags woonhuis uit 1751 en een moderne
schuur. De wit gepleisterde midden19de-eeuwse langgevelboerderij Kladseweg I, in het dorp Lepelstraat, heeft
een afzonderlijke schuur met rieten wolfdak. Achter de tot twee woonhuizen verbouwde boerderij Het Slot (Slotweg 7)
uit omstreeks 1840 stond het voorm. kasteel Halsteren, waarvan in de bodem nog
fundamenten aanwezig zijn.
DeSt.-Antoniusmolen (Halsterseweg, bij 57), ten zuiden van het dorp, is
een ronde bakstenen beltkorenmolen uit
1817, gebouwd onder leiding van G.
Goossens. Boven de inrijpoort zit een
gevelsteen met inscriptie.
Depsychiatrische inrichting
Vrederust (Hoofdlaan 4-18 en 7-13)
is aangelegd op de plaats van de landgoederen Buitenrust en Oude Loo, ten oosten van Halsteren. De inrichting werd
betaald door de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in
Zeeland. Het heeft een landelijk karakter, aansluitend op de bosrijke omgeving,
en wordt ontsloten door in elkaar
gevlochten ellipsvormig wegen en een
rechte noord-zuidlaan (Hoofdlaan). Het
complex omvat een hoofdgebouw, een
kerk, paviljoens en dienstgebouwen, een
watertoren en woningen voor artsen en
personeel. De watertoren dateert uit

1908 en heeft een verjongende schacht
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en een fors waterreservoir. De paviljoens
zijn hoofdzakelijk tussen 1908 en 1912
opgetrokken naar ontwerpen van B.F.
Boeyinga, zoals 'De Schorre' (Hoofdlaan
6), in 1908 gebouwd als observatiepaviljoen en in 1933 uitgebreid. Het in 1912
als geriatriepaviljoen gebouwde pand
Hoofdlaan 4 heeft een samengestelde
bouwmassa met vierkante torens met
vakwerkgeveltoppen. F.G.C. Rothuizen
ontwierp de in 1922 gebouwde kerk 'De
Ark', een kleine bakstenen zaalkerk met
korte transepten en een vierkante toren
met spits. De kerk werd verbouwd in
1950. Het hoofdgebouw (Hoofdlaan 8)
werd omstreeks 1930 gebouwd op een
vrije plattegrond met samengestelde
schild- en zadeldaken en terzijde een
karakteristieke ronde toren met belvedere. Het ontwerp van B.F. Boeyinga
vertoont een sterke invloed van de
Engelse landhuisbouw. De hal is versierd
met art deco-elementen. In de jaren dertig heeft men de inrichting nog verder
uitgebreid, voornamelijk met paviljoens,
eveneens naar ontwerp van Boeyinga.
Vestingwerken. Van de ten oosten
en zuidoosten van Halsteren in 1628-'29
aangelegde forten D e Roovere en
P r i n s e n (Graaf van Ligneweg ong.)
zijn nog aardwerken en grachten herkenbaar. Deze forten werden in 1747 opgenomen in de verdedigingslinie van Bergen op Zoom naar Steenbergen en bij
die gelegenheid uitgebreid met een
hoornwerk, dat in 1785 werd vereenvoudigd. Tot deze in 1827 opgeheven linie
behoorde ook het geheel verdwenen fort
`Moermone.

HANDEL
(gemeente Gemert-Bakel)
Dorp ontstaan bij een hoeve van de
Duitse Orde; het wordt voor het eerst
vermeld in 1368. De in 1459 tot rectoraatskerk verheven kapel werd bekend als
Mariabedevaartplaats. Omdat het gebied
behoorde tot de Commanderij van de
Duitse Orde en dus buiten het gezag van
de Generaliteit viel, kon deze bedevaart
ononderbroken doorgaan.
DeR.K. kerk van Maria
Hemelvaart (0.L.Vrouwestraat 61)
is in haar huidige vorm ontstaan door
diverse uitbreidingen en verbouwingen
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Handel, Processiepark bij de R.K kerk van
Maria Hemelvaart
van een oorspronkelijk 15de-eeuwse
kapel. In 1696-1708 heeft men aan de
oostzijde van het bestaande gebouw een
nieuw koor opgetrokken. Kort daarna is
het schip vergroot. Het westelijk deel
van het schip werd in 1747 vernieuwd.
Bij een ingrijpende verbouwing in 1902,
onder leiding van J.ThJ. Cuypers, verrees een nieuw koor; de drie oostelijke
traveeen van het schip kregen zijbeuken
en de 15de-eeuwse toren maakte in 1896
plaats voor een neogotisch exemplaar. In
1955 werd de zuidbeuk vergroot met een
portaal en ingericht als Mariakapel. De
kerk bevat onder meer een lindehouten
Mariabeeldje (14de eeuw), een calvariegroep uit het atelier van meester Arnt
(omstreeks 1500), een nieuwe koperen
kaarsenkroon met oud beeldje (omstreeks
1500), een eikenhouten Pieta (vroeg17de-eeuws) en twee biechtstoelen vervaardigd door Petrus Verhoeven (omstreeks 1770).
Rector L. van Laarschot liet vanaf 1902
eenprocessiepark aanleggen met kenmerken van de Engelse landschapsstijl.
De buitenring of `rozenkransweg' bestaat
uit 15 neogotische kapellen (`keskes')
met scenes uit het leven van Maria;
J.N. Bochaert maakte deze in 1906-'10.
De Benedictiekapel uit 1909 bevat een
beeld van Maria met Kind van J. Lenaerts.
De binnenring, met als begin een sculptuur van Christus in de Hof van Olijven,
wordt gevormd door een kruisweg met

staties in kunststeen uit 1918-'19,
gemaakt door de firma Balgooy te Nijmegen. Het `Heilig Putje' is een neogotisch bronhuis met bakstenen sokkel uit
1919. Het relief met de 'Bruiloft te Cana'
werd in 1920 geplaatst. Langs de weg
naar Gemert staan nog zeven leskes'
uit 1888-'91 met de Zeven Smarten van
Maria.
Hetkapucijnenklooster (Pater
Petrusstraat 21), gelegen ten noorden
van Handel, is een eenvoudig neoclassicistisch pand uit 1849-'50. Het interieur
bevat een aantal 17de- en 18de-eeuwse
meubels.

HAPERT
(gemeente Bladel)
Akkerdorp ontstaan op de Kempische
zandgrond. Mede dankzij de ligging aan
de route Eindhoven-Turnhout kon het
dorp vanaf de tweede helft van de 19de
eeuw tot enige omvang uitgroeien.
De R.K. St.-Severiuskerk
(Kerkstraat 3) is een neoromaanse kruisbasiliek, gebouwd in 1923-'24 naar ontwerp van C. Franssen. Naar plannen van
J.C. van Buytenen voegde men in 1938
kapellen en portalen toe. De pastorie
(Kerkstraat 1) stamt uit 1926 en is
gebouwd in traditionele trant.
De voorm. pastorie (Kerkstraat 23)
van de in 1924 gesloopte R.K. St.-Severiuskerk (1856-'58) dateert uit omstreeks
1860. Het tweelaags pand met zadeldak
tussen topgevels is voorzien van een rijk
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geornamenteerde voorgevel. De pastorietuin heeft een landschappelijke aanleg.
Naast de pastorie ligt nog het oude kerkhof.
Windmolen. Aan de Molenstraat
(ong.) staat een ronde bakstenen korenmolen uit 1897, een van de weinige
grondzeilers in Noord-Brabant.

HAPS
(gemeente Cuijk)
Beekdalnederzetting, die al in 1301 wordt
genoemd en lange tijd als heerlijkheid tot
Boxmeer behoorde. Na de Tweede
Wereldoorlog is het dorp flink gegroeid.
DeR.K. St.-Nicolaaskerk
(Kerkstraat 17) is een driebeukige
neogotische kruisbasiliek met dakruiter
en toren, gebouwd in 1899 naar ontwerp
van C. Franssen. De toren van vier geledingen wordt bekroond door een achtzijdige spits, balustrade en flankerende
hoektorentjes. Boven de middelste
ingang zit een relief van St. Nicolaas met
op de achtergrond de in 1814 afgebroken
middeleeuwse kerk. Aan de zuidoostzijde
van het schip staat een vijfzijdige doopkapel. Tot de inventaris behoren een
hardstenen doopvont (omstreeks 1500)
met koperen deksel (1912), een neogotisch hoogaltaar (1899), een Maria-altaar
(1900), en twee neogotische biechtstoelen en veertien heiligenbeelden vervaardigd door J. Thissen (omstreeks 1900).
Uit de bouwtijd stammen ook de gebrandschilderde ramen van F. Nicolas en de
door K. Beyaert uit Brugge geschilderde

kruisweg.
Windmolen 'Maria' (Cuijkseweg
15), gelegen ten noorden van het dorp, is
een zeskante beltkorenmolen met bakstenen onderbouw en houten, met eiken

Haps, Windmolen Maria

schindels gedekte bovenbouw en kap.
De molen, een van de weinige zeskante
exemplaren in Nederland, werd in 1812
als grondzeiler gebouwd en in 1865 op
een molenberg gezet.

HEDIKHUIZEN
(gemeente Heusden)

Hedikhuizen, Fort Hedikhuizen (1977)
in 1794 in de Maasdijk gemaakte coupure
ontstond in 1860-'63 een klein omgracht
aarden fort dat de ook nog bestaande
inundatiesluis uit 1862-'63 beschermde.
Binnen het fort verrees een versterkt
legeringsgebouw met kruitmagazijn, to
bereiken via een poterne aan de keelzijde.
Na 1886 verviel de verdedigingsfunctie.

Langgerekt oeverwaldorp ontstaan in de
vroege middeleeuwen aan een in 1774
afgesneden meander van de Maas.
De voorm. Herv. kerk (Hoge Maasdijk 9) ligt ten zuiden van de dorpskom.
Het 15de-eeuwse, eenbeukige kerkje met
driezijdig gesloten koor client nu als
woonhuis. De 13de-eeuwse, romaanse
tufsteentoren werd in 1944 verwoest.
Enkele resten hiervan zijn nog in de vernieuwde westmuur verwerkt. Boven de
ingang aan de zuidzijde staat het jaartal
1779.
Fort Hedikhuizen (Rietvelderweg bij nr. 2), gelegen ten zuiden van het
dorp, staat officieel bekend als het Werk
achter de Hoge Maasdijk' en maakte deel
uit van de stelling van Heusden. Bij een

HEESBEEN
(gemeente Heusden)
Langgerekt oeverwalgehucht met verspreide bebouwing, mogelijk ontstaan in
de 9de of 10de eeuw. Het aan de westzijde gelegen kasteel werd in 1589 verwoest.
De H e rv. kerk (Grotestraat 29) is
een gepleisterde zaalkerk met een 14deeeuwse, vlak opgaande toren en aan de
westzijde een dichtgezette toegang met
een omlijsting in trachiet. In zijn huidige
vorm dateert het schip uit de 18de eeuw,
maar het bevat nog tufsteenwerk van de

noord- en de zuidmuur van de 12 de-
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eeuwse romaanse kerk. Het interieur is
overdekt met een houten tongewelf. De
kerk bevat een gebeeldhouwde grafzerk
voor Willem Torck, heer van Heesbeen
(t 1557) en zijn vrouw Bertha Pieck, een
eikenhouten preekstoel (18de eeuw), een
herenbank met het wapen van de familie
Van Gent (18de eeuw) en een rouwbord
uit 1764 voor Sophia Amalia Maria van
Gent, vrouwe van Heesbeen. Van het
door C. van Oeckelen in 1823 gebouwde
orgel is nog slechts het front aanwezig.
Aan de noordzijde van het ommuurde
kerkhof staat een eenvoudig 18de-eeuws
poortgebouwtje met zadeldak.
Boerderijen. Nabij de kerk staan
twee 17de-eeuwse boerderijen: Grotestraat 31, met tweelaags woongedeelte, dient tevens als consistorie, en
Grotestraat 20 is een T-vormige
boerderij met aangebouwd bakhuis.

Heeswijk-Dinther, Nobertijnerabdij

HEESWIJK-DINTHER
(gemeente Bernheze)
Twee langgerekte beekdalnederzettingen, ontstaan in de vroege middeleeuwen. Heeswijk en Dinther behoorden tot
twee afzonderlijke, maar toch door een
heer bestuurde, heerlijkheden. Gaandeweg zijn ze volledig aan elkaar gegroeid.
Denorbertijnerabdij (Abdijstraat 49, Heeswijk) ontstond aan het
eind van de 12de eeuw als uithof van de
abdij te Berne (bij Heusden). Onder abt
Coenraad van Malsen werd het
bestaande gebouw in 1546 vervangen
door een nieuw buitenverblijf, dat
bekend staat als 'Het Slotje'. Het is een
L-vormig pand met vierkante traptoren
in de binnenhoek. In het muurwerk van
de toren zijn een gevelsteen met het
wapen van de abt en een jaartalcartouche
met decoratie in vroege renaissance-vormen opgenomen. Toen de abdij te Berne
in 1648 werd opgeheven, weken enkele
ordeleden uit naar Bedaf in het vrije
Land van Ravenstein. Vandaaruit vestigde men in 1857 te Heeswijk een
nieuwe abdij. In 1857-'58 werd een vrijstaand neoclassicistisch kloostergebouw
opgetrokken, mogelijk naar plannen van
J.H. Laffertee. Tussen het oude en het
nieuwe gebouw kwam in 1867-'70 een
neogotische vleugel tot stand naar ontwerp van Th. Asseler. Samen met

Heeswijk-Dinther, Norbertijnerabdij,
gevelsteen
A.C. Bleys was deze in 1881 ook verantwoordelijk voor de kloosterkerk. Die
kerk werd in 1926-'27 naar plannen van
H.W. Valk aan de voorzijde uitgebreid
met een nieuw schip en een massieve terzijde staande toren. Deze uitbreiding was
een geschenk van de N.C.B.; in de linker
gevelhoek staat dan ook het door
J. Cantre gemaakte beeld van pater
G. van den Elsen – de `Boerenapostel' –
grondlegger van die boerenbond. Aan de
oostzijde van de abdij ligt het uit 1893
stammende gymnasium, van de hand van
C.H. Dobbe. H.W. Valk ontwierp de in
1934 opgerichte toegangspoort tot het in
een parkachtige omgeving gelegen complex.

De Herv. kerk (Kerkstraat 2, Dinther) is een eenvoudige zaalkerk uit 1822
met schilddak en dakruiter. De pastorie
(Kerkstraat 4) stamt uit dezelfde tijd.
DeR.K. St.-Servatiuskerk
(St.-Servatiusstraat 1, Dinther) is een
driebeukige neogotische kruiskerk met
toren van vier geledingen, gebouwd in
1877-'79 naar plannen van J. Werten, die
zich liet inspireren door de kerken van
C. van Dijk. De laat-l9de-eeuwse kruiswegstaties zijn van E de Vriendt, de
gebrandschilderde ramen van M. de
Leeuw (1956-'59).
DeR.K. St.-Willibrorduskerk (Hoofdstraat 80, Heeswijk) is een
driebeukige neogotische kruiskerk met
een toren van vier geledingen, gebouwd
in 1895-'96 naar plannen van P. Stornebrink. De kerk is vormgegeven in de
trant van de vroege gotiek, met hoogopgaande lichtbeuk en luchtbogen. Na
schade in de Tweede Wereldoorlog verving men bij de toren de slanke naaldspits met hoektorentjes en wimbergen
door een lagere spits met balustrade.
Het kerkinterieur is voorzien van stenen
kruisribgewelven en gepolijste, zwarte
granieten zuilen. Op het kerkhof bevindt
zich een grafkelder uit 1922 van W. baron
van den Bogaerde. De pastorie (Hoofdstraat 82) stamt uit omstreeks 1918.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis van Heeswijk (Mgr. Van Oorschotstraat 1) is een fors pand met hoektoren uit 1915, opgetrokken in een
mengeling van sobere neorenaissance-
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Heeswijk-Dinther, Kasteel Heeswijk,
voorburcht

en jugendstil-vormen. Het voorm.
raadhuis van Dinther (Raadhuis-

plein 9) is een traditioneel vormgegeven
dorpsraadhuis uit 1939.
Scholen. Het voorm. St.-Jozefhuis
(Hoofdstraat 78) verrees in 1884 naar
plannen van P. Stornebrink en C. van
Dijk, als school met twee klassen en een
onderwijzerswoning. Het panel werd in
1928 verbouwd. De school was al in 1915
verplaatst naar de toen gereedgekomen
school van drie klassen, met onderwijzerswoning (Hoofdstraat 100-102).
Kasteel Heeswijk (Kasteel 4), ten
westen van het dorp, werd begin 12de

eeuw gesticht als ronde motteburcht. Na
1350 begon de bouw van de omgrachte
onregelmatige weermuur van de hoofdburcht, waarbinnen in het begin van de
1 Sde eeuw aan de noord- en oostzijde
een L-vormige onderkelderde woonvleugel met twee ronde hoektorens en een
arkeltoren tot stand kwam. In het midden van de 16de eeuw verrees de eveneens omgrachte voorburcht, met dienstvleugels en poortgebouw, voorzien van
kruisvensters en speklagen. Na 1603
werd enige oorlogsschade hersteld. Bij
Heeswijk-Dinther, Kasteel Heeswijk,
plattegrond bel-etage hoofdburcht
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Heeswijk-Dinther, Kasteel Heeswijk

1895 werd het grootste deel van inboedel
geveild. De in de kapel ingemetselde
manieristische onderdelen afkomstig uit
de Bossche St. Jan, waaronder een cartouche geflankeerd door engelen (1620)
en twee zandstenen altaarpanelen, bleven
behouden. Bij een restauratie in 1951
werden de aangebrachte bouwfragmenten weer verwijderd en de bestaande
brug door een simpeler exemplaar vervangen. Rond het kasteel ligt een park
met oprijlanen en zichtassen. Aan westzijde bevindt zich een moestuin met
druivenkas en een toegangshek met
torenvormige terracotta hekpijlers. De
oranjerie annex het koetshuis (Kasteel 1)
stamt uit omstreeks 1890.

een verbouwing tussen 1655 en 1672
werd fraai stucplafond aangebracht en de
houten bordestrap op driehoekige plattegrond vernieuwd en verhoogd. In 1730
sloopte men de ringmuren en het poortgebouw van de hoofdburcht. De zuidwestelijke toren werd verlaagd en ingericht als theekoepel. In 1835 kwam het
kasteel in bezit van A.J.L. baron van den
Bogaerde. Hij liet de oude noordvleugel
verdubbelen en – als fervente verzamelaar van oudheden – gaandeweg talloze
van elders afkomstige bouwfragmenten
inmetselen. De oostvleugel van het kasteel werd in 1835 vervangen door een
nieuwgebouwde wapenzaal annex kapel
in vroege neo-gotische stijl. In 1871
volgde een tweede grote verbouwing in
neogotische stijl onder leiding van P.M.F.
Snickers. Op de verlaagde zuidwestelijke
toren verrees de zogeheten `IJzertoren'.
Toren en wapenzaal verbond men door
een open galerij. Door interieurverbouwingen ontstonden een Chinese kamer
(1876) en een Witte kamer (1881). In

HEEZE
(gemeente Heeze-Leende)
Akkerdorp, ontstaan als beekdalnederzetting in het stroomgebied van de Grote
en de Sterkselse Aa, die ter plaatse tot de
Kleine Dommel samenvloeien. De nabijheid van het kasteel van de heren van

Heeze, waarvan in 1203 voor het eerst
melding wordt gemaakt, heeft sterk tot
de ontwikkeling van het dorp bijgedragen. Samen met Leende en Zes Gehuchten vormde het een heerlijkheid, die van
1285 tot 1615 behoorde tot het Land van
Horn (Limburg). In de 19de eeuw kwam
in Heeze een textielindustrie (bandfabrieken) tot ontwikkeling, maar daarvan
zijn de sporen inmiddels weer vrijwel
verdwenen.
Kasteel Heeze (Kapelstraat 25)
is een fraai in het landschap gelegen,
omgracht gebouwencomplex. Van het
laat-middeleeuwse kasteel Eymerick –
dat op een nog ouder kasteel teruggaat –
rest een gedeeltelijk onderkelderd, rechthoekig zaalgebouw. Dit gebouw is in
oorsprong 15de-eeuws, maar wellicht in
de 17de eeuw geheel of gedeeltelijk herbouwd. Het vierkante voorplein wordt
omsloten door 17de- en 18de-eeuwse
gebouwen. De protestant Albert Snouckaert van Schauburg kreeg het kasteel in
1659 in zijn bezit en liet Pieter Post in
1662 een ontwerp maken voor een nieuw
kasteel met bijbehorende tuinen. Van
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zijn ontwerp, dat voorzag in een voorbouw van drie vleugels rond een plein en
een groot kasteel met vierkante binnenplaats ter plaatse van het oude kasteel,
werd slechts de voorbouw voltooid. Na
wijziging van de plannen in 1665 diende
het als adellijk huis. Door de breedheid
van de voorbouw van twee verdiepingen
boven een souterrain en de iets uitspringende en torenvormig verhoogde midden- en hoekpaviljoens ontstond een
grandeur die in het oude plan niet
bereikt kon worden. Het middenrisaliet
bevat een poort met toscaanse pilasters
en een deels natuurstenen hoofdgestel.
In opdracht van Francois Adam de Holbach verrees in 1735 aan de achterzijde
van het voorplein een lagere vleugel met
stallen en koetshuis.
Jan Diederik baron van Tuyll van Serooskerken liet in 1797-'98 een verbouwing
uitvoeren naar plannen van de Luikse
architect N. Renier. Boven de poort werden de wapenschilden van de geslachten

Van Tuyll van Serooskerken en Van West-

reenen aangebracht en een nieuw venster
ten behoeve van de hier ingerichte
muziekkamer. Lambert Yerna uit Luik
voorzag die kamer van stucwerk met
muziekemblemen. Tevens werd een bijzonder fraaie badkamer met verzonken
sleutelgatvormig bad aangelegd. In de
toen ingerichte grote salon hangt een

serie vroeg-l8de-eeuwse gobelins die,
naar tekeningen van Charles Lebrun, de
geschiedenis van Alexander de Grote uitbeeldt. In een bij een verbouwing in
1904-'06 onstane kleine salon hangen
enige wandtapijten naar gravures van
Heeze, Kasteel
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De H erv. kerk (Kapelstraat 50) is
een kleine zaalkerk uit 1906 met dakruiter, smaller en lager driezijdig gesloten
koor en een voorgevel met klimmend
boogfries. De kerk verrees op de grondslagen van de bij het kasteel behorende
middeleeuwse kapel. Het interieur bevat
een houten wapenbord van Reinoud
Diederik baron van Tuyll van Serooskerken (t 1784).
De R.K. kerk St.-Martinus
en St.-Agatha (Jan Deckerstraat
24) is een vijfbeukige kruiskerk uit 1932'33, gebouwd in traditionele vormen
naar plannen van H.W. Valk. De imposante toren is voorzien van vier puntgevels en een ruitdak. De kerk verving een
nabij gelegen voorganger uit 1828-'33.
Het interieur is geheel in schoon metselwerk uitgevoerd. De centraliserende
werking van het interieur – kenmerkend
voor de zogeheten christocentrische kerken van Valk – werd bereikt door toepassing van een ondiep koor en een breed
middenschip met brede, twee zijbeuktraveeen omvattende, scheibogen. De
gebrandschilderde apostelramen (1873)
zijn van J. Stroucken en de kruiswegstaties (1894) van J.J.H. Locker. De uit
1915 daterende neogotische pastorie
(Jan Deckerstraat 22) is een ontwerp
van W. to Riele.
Het r a a d h u i s (Jan Deckerstraat 2)
met hoektoren voorzien van ui-vormige
spits werd in 1954 in traditionele vormen
gebouwd naar plannen van J. Roffelsen.
DeOpenbare Lagere School
Heeze, Kasteel, interieur badkamer

Peter Paul Rubens. De cartons werden
vervaardigd door tekenaar-graveur
Schelto Adamsz. a Bolswert.
Bij het kasteel was in 1796-'98 naar ontwerp van J.B. van Wintershoven een
park in Engelse landschapsstijl aangelegd; de nog bestaande duiventoren werd
waarschijnlijk toen gebouwd. In jaren
1904-'23 onderging het park wijzigingen
naar plannen van H. Poortman. Hij ontwierp een groot entreehek aan het begin
van de oprijlaan, waarvan de bomen in
1917 werden gekapt. In dezelfde periode
bouwde men achter het kasteel een ijskelder (1907) en een aantal dienstwoningen, waaronder een jagers- en een tuinmanswoning.

Heeze, Kasteel, Duiventoren

(Schoolstraat 2) is een eenvoudig maar
kenmerkend schoolgebouw met simpele
expressionistische elementen uit omstreeks 1920.
Woonhuizen. Het uit omstreeks
1800 daterende eenlaags herenhuis
Kapelstraat 120 heeft een rijke
eclectische vormgeving. De voorm. dokterswoning ja n Deckerstraat 293 I werd in 1894 gebouwd en is sinds
1917 postkantoor. De villa Ma rie
Louise (Kapelstraat 116), met waranda
en ingangspartij met gietijzeren zuiltjes,
verrees omstreeks 1905 in neorenaissance-vormen. ja n Deckerstraat
4 3 - 4 5 is de voorm. fabrikantenvilla van
stoombandfabriek Van Engelen & Evers
en stamt uit omstreeks 1910.
Cafe De Zwaan (Kapelstraat 23),
gebouwd met veranda en in- en uitge-
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zwenkte gevel, is een goed voorbeeld
van een dorpscafe uit omstreeks 1905.
Windmolen 'St.-Victor' (Leenderweg 14-16) is een ronde bakstenen beltkorenmolen uit 1856, herbouwd na
brandschade in 1905. Het windvaantje
met het jaartal 1841 is afkomstig van een
andere molen, waarschijnlijk in Nederweert (Limburg).
Boerderijen. Veel van de boerderijen in dit oorspronkelijk agrarische
dorp zijn verdwenen of kregen een
andere bestemming. Een interessante
groep bevindt zich nog aan de noordzijde
van de dorpskern, aan de driehoekige
`plaats' van het gehucht Strabrecht.
Belangrijke langgevelboerderijen zijn
Strabrecht 37 enStrabrecht 46.
De kortgevelboerderij Strabrecht
4 - 4A , heeft de in afwijkende kleur baksteen uitgevoerde datering '1695'.
Kerkhof. Gehucht ten zuidwesten
van Heeze. Het kerkh of van de verdwenen, oorspronkelijk 13de-eeuwse
kerk, bevat een omheind graf van baron
Tuyll van Serooskerken (t 1843). In de
nabijheid staan enkele 18de-eeuwse
boerderijen, waaronder Kerkhof 1 3
(1714) en Kerkhof 12 (1765).

HELENAVEEN
(gemeente Deurne)
Peelontginningsdorp ontstaan vanaf
1853 toen Jan en Nicolaas van der
Griendt toestemming kregen om 610
bunder veen te ontginnen en daartoe de
Helenavaart aanlegden. De vervening
startte in de zuidoosthoek, waar een
nederzetting ontstond genoemd naar de
vrouw van Jan van der Griendt. De turfwinning stopte in 1915 en daarna concentreerde men zich op de ontginning
van landbouwgronden.
DeHerv. en Geref. kerk (Soemeersingel 27) is een eenvoudige neoclassicistisch zaalgebouw uit 1867. De
voorgevel heeft een klimmend boogfries
en een middenrisaliet met frontonachtige beeindiging, waarboven zich een
dakruiter bevindt. De aan de rechterzijde
aangebouwde zondagsschool stamt uit
omstreeks 1880 en werd in 1900 verbouwd. In de voortuin van de uit 1867
daterende predikantenwoning (Soemeersingel 25) staat een S-kazemat, onder-

Helenaveen, Peelontginning met
Willem III-hoeve
deel van de Peel-Raamstelling.
DeR.K. kerk St.-Willibrord u s (Oude Peelstraat 1), een eenvoudige zaalkerk in traditionele vormen uit
1950, werd gebouwd naar plannen van
J. Deltrap op de plaats van een in 1944
verwoeste kerk uit 1857, een vroeg werk
van P.J.H. Cuypers.
Dorpsschool De Peelparel
(Oude Peelstraat 10) is een gaaf bewaard
gebleven dorpsschool van zes lokalen uit
omstreeks 1930.
De voorm. turfstrooiselfabriek
(Rector Nuytsstraat 13a) met aangebouwde dienstwoningen werd in 1881

gebouwd in opdracht van de N.V. Maatschappij Helenaveen.
De voorm. tabaksschuur (Geldersestraat 10-12) werd omstreeks 1870
gebouwd in opdracht van de N.V. Maatschappij Helenaveen en al omstreeks
1880 opgesplitst in twee boerderijen.
DeHerv. begraafplaats (Aardbeiweg ong.) werd omstreeks 1885 aangelegd en bevat diverse graven van veenarbeiders uit noordelijke en Duitse
hoogveengebieden.
Boerderijen. Ten noorden van het
dorp ligt een aantal grote ontginningsboerderijen van het Friese kop-romptype. Ze werden gebouwd door de N.V.
Maatschappij Helenaveen met steun van
het koning Willem III-fonds. De Wil-

helminahoeve (Soemeersingel 97)
dateert van 1908 en de Willem IIIhoeve (Soemeersingel 127) van 1913.
De kazemat (Halte 8) ten noorden
van Helenaveen nabij het dorp Griendtsveen en het in 1874-'78 aangelegde
kanaal van Deurne, behoorde tot de
Peel-Raamstelling. De verhoogde Skazemat is de laatste van een groot aantal
bunkers ter verdediging van de noordpunt van de Grote Peel en de spoorlijn
Deurne-Venlo.

HELMOND
Stad ontstaan aan oevers van de Aa. De
ontginning van het gebied werd ter hand
genomen vanuit een reeds in 1178

bestaande uithof – later klooster – van de
norbertijnerabdij te Floreffe (Belgie) en
vanuit het in 1238 gestichte cistercienzerinnenklooster Binderen. Deze ontginning bevorderde de groei van de nederzetting, die in 1241 voor het eerst als stad
wordt vermeld. Toen kreeg Helmond
ook een garden omwalling, die in het
begin van de 15de eeuw werd voorzien
van vier stadspoorten en omgeven door
een gracht. In de zuidoosthoek van de
stad verrees kort na 1500 het kasteel van
de heren van Helmond. Tot het begin
van de 16de eeuw beleefde de stad een
bloeiperiode. In de Tachtigjarige Oorlog
werd de stad afwisselend door Spaanse
en Staatse troepen ingenomen, waarbij in
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1594 een stadsbrand uitbrak. In 1602
kwam Helmond definitief in Staatse handen. De in 1603-'04 aangelegde bolwerken hebben nooit een belangrijke rol
gespeeld. Met de pestepidemie van 1636
begon een lange periode van verval en
armoede waar pas een einde aan kwam
met de aanleg van de Zuid-Willemsvaart
in 1822-'26.
Het vanouds in de omgeving van Helmond verbouwde vlas vormde de basis
voor een huisnijverheid, waaruit zich in
het midden van de 19de eeuw eerst een
linnen- en daarna een katoennijverheid
ontwikkelde. Vanaf 1860 kwam de
metaalnijverheid tot bloei. De eerste
fabrieken vestigden zich langs de ZuidWillemsvaart – ter plaatse aangeduid als
het kanaal- waarbij een voor de vroege
industriele ontwikkeling karakteristieke
afwisseling van fabrieken en fabrikantenvilla's ontstond. Aan de zuidzijde van de
stad kwam een industriele zone tot ontwikkeling bij de in 1866 aangelegde

HELMOND

spoorlijn van Eindhoven naar Venlo.
Naast metaal en textiel kende Helmond
ook een voedsel- en genotmiddelenindustrie, die echter minder een stempel
op het stadsbeeld drukten.
De stad breidde zich vooral uit aan de
noordwest- en de oostzijde, waar vooral
in het begin van de 20ste eeuw volkswoningbouwcomplexen werden gebouwd.
Na de Tweede Wereldoorlog verrezen
diverse nieuwe wijken en gingen gehuchten als Binderen, Hoogeind, Pannehoef
en het dorp Mierlo-Hout geheel in de
stad op. In de stadskern hebben de
belangrijkste straten (Markt, Veestraat en
Kerkstraat) hun oorspronkelijke beloop
grotendeels behouden, maar de oude
bebouwing is op veel plaatsen verdwenen. Het oude stratenpatroon werd
zwaar aangetast door de aanleg van de
Kasteeltraverse, die het kasteel van de
stadskern heeft afgesneden. Net als in
veel andere steden is ook in Helmond de
industriele glorie voorbij en zijn veel
industriegebouwen verdwenen.
De R.K. St.-Lambertuskerk

(Kerkstraat 54) is een driebeukige
neogotische kruisbasiliek, gebouwd in
1856-'61 naar ontwerp van Th. Molkenboer. Van de gesloopte 15de-eeuwse
voorganger bleef alleen de toren staan.
Deze werd ommetseld en verhoogd met
een achtzijdige lantaarn waarin een klokkenspel kwam te hangen uit 1724,
gemaakt door A. Julien te Lier voor de
abdij Postel (Belgie). De kruisribgewelyen van de kerk zijn grotendeels uitgevoerd in stucwerk op latten. E. Perey
maakte in 1924-'25 de muurschilderingen. De kerk bevat een barokke preekstoel (omstreeks 1725), een doopvont
(eind 18de eeuw), een hoogaltaar en zijaltaren, gemaakt door atelier J. Oor &
Zn., naar ontwerp van H.J. van Tulder
(1875). Biechtstoelen komen uit het atelier van L.C. Hezenmans (1886). Het in
1822 hierheen overgebrachte orgel werd
in 1770-'72 voor de abdij te Averbode
(Belgie) vervaardigd door G. Robustelly.
Het orgel heeft een rococo-vormgeving
met overgangsvormen naar de Lodewijk
XVI-stijl.
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De voorm. Herv. kerk (Kerkstraat
19) is een vroeg-neogotische, achtkante
centraalbouw met uitgebouwd ingangsportaal, driezijdig gesloten koor en een
hoge achtzijdige dakruiter met naaldspits. De kerk werd gebouwd in 1847-'48
naar ontwerp van A. van Veggel. Het
interieur heeft gestucadoorde gewelven,
gestucte gotische vormen en gietijzeren
vensters, alle elementen van de zogeheten Willem II-gotiek.
De R.K. St.-Luciakerk (Hoofdstraat 159, Mierlo-Hout) is een driebeukige neogotische kruisbasiliek met toren,
gebouwd in 1896 naar ontwerp van C.
Franssen. De kerk bevat een hoofdaltaar
(1896) gemaakt door de firma Lenaerts
en een kruisweg (1906) door E. Perey.
Hetklooster van de Zusters
C l a r i s s e n (Molenstraat 74) werd in
1904 naar ontwerp van J.W. van der Putten gebouwd in eenvoudige neogotische
vormen met neoromaanse elementen,
Hetfraterhuis annex school
(Zuid Koninginnewal 49) werd in 1873'75 gebouwd naar plannen van HJ. van
Tulder in neoclassicistische vormen en
met neogotische details.
DeR.K. kerk O.L. Vrouw ter
Hemelopneming (Wlhelminalaan 18) is een kerk in neobyzantijnse
vormen. De bouw begon in 1915 naar
plannen van AJJ. Margry en werd onder
leiding van J. Margry in 1928 voltooid.

De muurschilderingen (1928) in het
interieur zijn van C. Eyck.
De R . K . St.-Jozefkerk (Tolpost
1), een laat-neogotische kruiskerk met
westtoren voorzien van octagonale spits,
verrees in 1922-'31 naar ontwerp van W.
te Riele. De pastorie (Bakelsedijk 1) en
hetR.K. klooster St.-Jozefgaarde
(Prins Karelstraat 100), beide uit 1923,
zijn ook van zijn hand.
DeHogere Burgerschool
(Molenstraat 189-191) is een groot
schoolgebouw in neoclassicistische vormen uit 1867, ontworpen door M. Dreesen in samenwerking met C. Vermeijs. In

1918 werden de woningen van de directeur en de congierge bij de school
getrokken, waardoor de ingang aan de
zijkant kwam te liggen.
Het voorm. kantongerecht (Weg
op den Heuvel 9) is een blokvormig pand
uit 1906. Het is gebouwd naar een ontwerp met neorenaissance-invloeden van
de rijksbouwmeester voor het Ministerie
van Justitie, W.C. Metzelaar. Het middenrisaliet heeft een torenvormige
opbouw. Inwendig bevindt zich nog de
zittingszaal met hoge houten lambrizering.
Het S p e e 1 h u i s (Speelhuisplein 2) is
een cultureel ontmoetingscentrum. Het
bestaat uit 37 geschakelde en op een punt
geplaatste kubussen die aan de onderzijde zijn verbonden door middel van
betonstenen muren met daartussen glaswanden. In het midden steekt een hogere
kubus uit als dak van de grote theaterzaal. Har Sanders voorzag de wanden en
het plafond van de theaterzaal van een
illusionistische tentbeschildering.
Rondom het voorplein staat een krans
van achttienboomwoningen, uitgevoerd als afzonderlijk op hun punt
geplaatste kubussen in houtkeletbouw
op een stam van grijze betonstenen. Het
geheel werd in 1972-'76 opgetrokken
naar ontwerp van P. Blom in samenwerking met constructeur H.P. Kieft van de
Bouwontwerpgroep Beltman. Aan de
Helmond, Speelhuis en boomwoningen
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kasteeltraverse staan drie boomwoningen
(Wilhelminalaan 5-5b) van P. Blom, die
in 1974 als proef werden gebouwd.
Het k a s t eel (Kasteelplein 1) is een
omgracht en onderkelderd gebouw van
vier om een binnenplaats gelegen vleugels met uitspringende ronde hoektorens. Het gebouw is toegankelijk via een
stenen brug. De bouw van het kasteel
begon omstreeks 1400, waarbij oorspronkelijk drie woonvleugels de binnenplaats omringden en de voorzijde werd
afgesloten door een weermuur met toegangspoort. In 1549 teisterde een brand
het gebouw, waarna enkel grote delen
van het muurwerk overeind waren gebleven. Bij de herbouw verrezen tevens een
.
meuwe ingangsvleugel – met trapgevel
boven de poort – en vierkante hoekpaviljoens met lage ingesnoerde spitsen.
Mogelijk is in dezelfde bouwfase de
westvleugel verbreed. Het kasteel doorstond ongeschonden de belegering in
1602 en de bezetting door de Fransen in
1672. Bij een verbouwing in 1683 kreeg
de zuidvleugel aan de binnenplaats een
hoofdingang voorzien van een topgevel
in barokke vormen. De ronde hoektorens gaf men nieuwe, hoge achtkante
spitsen. De buitenmuren kregen allengs
diverse vensters, waardoor het oorspronkelijke weerbare karakter steeds meer
verloren ging.
Na jaren van spaarzame bewoning werd
het kasteel in 1781 verkocht aan C.F.
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Wesselman, muntmeester van Utrecht.
Hij liet het panel met nieuwe schoorstenen en stucwerkplafonds weer bewoonbaar maken. In 1921 werd het kasteel
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bestemd tot raadhuis, waartoe naar plannen van J.W. Hanrath een uitgebreide
verbouwing plaats vond. Aan de kant van
de binnenplaats werden de zuid- en de
oostvleugel verdubbeld, waarbij de 17deeeuwse zuidgevel moest wijken. In de
hoek tussen west- en zuidvleugel verrees
een moderne ronde traptoren. Sinds
1982 doet het kasteel dienst als museum.
Inwendig bevat het gebouw nog kelders
met middeleeuwse gewelven en enkele
vertrekken met 18de- en 19de-eeuws
stucwerk en enige oude schouwen. Aan
weerszijden van het voorplein, dat deel
uitmaakt van het in 1921 naar plannen
van L.A. Springer aangelegde wandelpark, staan twee kleine torens die dateren
van na de brand van 1549 en die eens als
wachtgebouw en duiventoren dienst
deden.
Woonhuizen. De oudste huizen
staan aan Markt en Kerkstraat. Het huis
Helmond, Kasteel, plattegrond begane grond
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Helmond, Woon- en winkelpand Kerkstraat 48
D e Valck (Markt 1) heeft achter de

huidige 19de-eeuwse gevel een nog
nagenoeg compleet gestapeld houtskelet
met kapconstructie van kort na de stadsbrand van 1594. Markt 7 heeft een
kern uit 1595 die nu schuilgaat achter
een voorgevel uit omstreeks 1740 met
een in- en uitgezwenkte top. Kerkstraat 48, in de kern eveneens laat16de-eeuws, heeft een ingezwenkte lijstgevel uit 1890 en een
jugendstil-winkelpui uit omstreeks 1906.
Het opschrift `Vleeschhouwerij' is in
marmoriet uitgevoerd.
In het tweede kwart van de 19de eeuw
verrezen rijke herenhuizen langs de pas
gegraven Zuid-Willemsvaart. Het Hu is
met de Klok (Kanaaldijk N.W. 47) uit
omstreeks 1830, gebouwd in neoclassicistische stijl, is daarvan een goed voorbeeld. Het pand was eerst in bezit van de
textielfabrikantenfamilie Bots, daarna
van fabrikantenfamilie Raymakers. Ook
Karelstein (Kanaaldijk N.W. 121-123),
omstreeks 1840 gebouwd in opdracht
van jhr. C.Th. van der Brugghen, heer
van Croy, diende als fabrikantenvilla. In
1875 werd het in tweeen gesplitst. De
herenhuizen Kanaaldijk N. W. 6367a werden in 1850 in neoclassicistische
stijl gebouwd voor de fabrikanten J. Carp
en G.W. Kaulen. Een vrijstaand neoclassicistisch pand is Villa Parkzicht
(Kromme Steenweg 4), ook wel 'Het
kleine kasteel' genoemd. Het verrees in
1858-'61 voor jhr. A.P. Wesselman van
Helmond en was vanaf 1899 eigendom
van de firma E.H. Begemann, wiens
fabrieken zich achter het pand uitstrekten. Andere, veelal eclectisch vorm gegeven fabrikantenvilla's langs het kanaal
zijn: Kanaaldijk N.W. 77 (1868'69) voor de textielfabrikant W. Swinkels,
met tuin in Engelse landschapsstijl,

eveneens voor W. Swinkels naar plannen
van J.B. Kam, Kanaaldijk N.W. 83
(1884) voor de margarinefabrikant C.A.
Oyens met neovenetiaanse elementen,
enKanaaldijk N. W 85 (1890) voor
de baksteenfabrikant D. van Lokeren
Campagne met elementen uit de Franse
neorenaissance.
Ook aan de Markt verrezen imposante
herenhuizen: Markt 24 (1872) voor
EJ. Matthijsen van de Vlisco werd in
eclectische vormen ontworpen door Th.
Roijakkers. Deze architect ontwierp ook
Markt 1 8-1 8 a (1885) voor textielfabrikant W. Ramaer. J.B. Kam ontwierp
in 1895 het herenhuis Markt 41 voor
H.L. Fentener van Vlissingen. De meest
imposante fabrikantenvilla is Markt
213 uit 1891, naar plannen van J.W. van
der Putten. Dit rijke neorenaissancepand – met koetshuis om de hoek
(Watermolenwal 1) – kwam tot stand
voor textielfabrikant W. Prinzen. Het
werd in 1923 verbouwd tot postkantoor.
Voor J.F.A. Raymakers verbouwde Van
der Putten in 1889 de fabrikantenvilla
Mierloseweg 130 (met een kern uit
1830) eveneens in neorenaissance-stijl.
Andere notabelen konden niet achterblijven, zoals te zien aan het pand Kerkstraat 47 uit 1882 van koopman ThJ.
de Louw enMolenstraat 150 uit
1887 van burgemeester A. van Hoeck.
Na de eeuwwisseling ontleenden de
nieuwe voorname villa's, die steeds ver-
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der van het centrum of kwamen te liggen,
hun statigheid aan een herorientatie op
de vormen van het (Hollands) classicisme
en de 18de-eeuwse Lodewijkstijlen.
Jugendstil werd slechts bij uitzondering
toegepast, zoals bij het herenhuis Markt
31 uit 1906, gebouwd naar plannen van
E Buskens voor metaalfabrikant J. van
Thiel. Andere panden voor de familie
Van Thiel zijn juist goede voorbeelden
van deze herorientatie; President
Rooseveltlaan 2 uit omstreeks 1905
is gebaseerd op de Engelse cottagearchitectuur en Villa Tilly (President
Rooseveltlaan 4) uit 1913 (verbouwd in
1926), is gebouwd in 'Um 1800'-stijl.
H.L. Fentener van Vlissingen liet naar
ontwerp van J.W. Hanrath in 1911 de
villa Prins Hendriklaan 25 bouwen, een goed voorbeeld van een pand
met (koloniaal-)Amerikaanse en (Hollands-)classicistische invloeden. In eenzelfde stijl ontwierp Hanrath ook: D e
Beemd (Aarle-Rixtelseweg 101) uit
1919 voor J.M. Matthijsen, met een formele tuinaanleg naar plannen van L.A.
Springer, Aarle-Rixtelseweg 76
(circa 1920) enAarle-Rixtelseweg
14 uit 1930 voor de directeur van de
Nederlandse Schroefboutenfabriek
A.P.L. van Thiel. In de jaren twintig verschenen ook enkele meer expressionistisch vorm gegeven fabrikantenvilla's.
Aarle-Rixtelseweg 63, een villa op
Helmond, Fabrikantenvilla Markt 213
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straat/Eekhoornstraat (1930) is

een goed voorbeeld van zijn werk en van
vroege sociale woningbouw.
Winkels. De voorm. winkel van De
Gruyter (Veestraat 2) dateert uit 1917
en heeft art deco-elementen naar ontwerp van W.G. Welsing. Ma rk t 5 is
een winkel in historiserende vormen uit
1931, gebouwd in opdracht van D. Kat.
Kantoren. Hetbankgebouw
Lotchius & Co. (Kanaaldijk N.W. 41)

werd in 1917 gebouwd naar plannen van
J.P. Fokker in een stijl met expressionistische elementen. Het hoofdkantoor
van Nedschroef (KanaaldijkN.W. 71)

Helmond, Fabrikantenvilla AarleRixtelseweg 63 (Vlindervilla)

vlindervormige plattegrond met toren
uit 1921, is hiervan een goed voorbeeld.
Textielfabrikant J.A. Carp liet het bouwen naar plannen van H. Teewisse met
een park volgens ontwerp van tuinarchitect D. Tersteeg. Een ander voorbeeld is
Warandelaan 11a, een fabrikantenvilla uit 1927 voor P. de Wit naar ontwerp van architect CJ. Bezemer.
Van de kleinere woningen uit deze tijd –
veelal arbeiderswoningen – zijn de
meeste inmiddels weer uit het straatbeeld verdwenen. Voorbeelden zijn nog
to vinden aan de Bindersestraat, het
Ketsegangske (1869) en deMolenstraat. Vanaf het begin van de 20ste
eeuw verrezen in het noordwesten van de
stad burgermans- en middenstandswoningen. Van de laatste zijn Steenweg
45-67 goede voorbeelden. Garenfabriek Carp liet ze in 1920 bouwen naar
plannen van C. Roffelsen. Ook het dubbele woonhuis D e Roef/De Boeg
(Prins Bernhardlaan 7-9) uit 1922, door
architect -WA. Dille oorspronkelijk
gepland als een huis, is een goed voorbeeld. Vergelijkbare panden uit de jaren
twintig naar plannen van C. Roffelsen en
G.L. de Vries zijn to vinden aan de
julianalaan enEmmastraat.
Volkswoningbouw. Aan de oost-

zijde van de stad verrezen de eerste
woningbouwcomplexen, zoals dat aan
hetAdvocaat Botsplein (1919-'20)

van woningbouwvereniging Volksbelang
en een complex aan de Willem
Beringstraat, naar plannen van
J. Bezemer voor de katholieke woningbouwvereniging De Hoop. De belangrijkste complexen ontstonden in de jaren
twintig naar plannen van Mb. Otten voor
Volksbelang en van G.L. de Vries voor
De Hoop. De beste voorbeelden van het
werk van Otten zijn Hemelrijk (Timmermanstraat e.o.) uit 1922-'24 en het
Klaverhof (Willem Prinzenstraat e.o.)
uit 1927-'28, met grote dakvlakken en
expressionistische elementen. Van G.L.
de Vries zijn het complex met poortwoningen Ma r te rs tra a t/He rm e lijn straat (1922-'23) met expressionisti-

sche elementen en het iets verderop
gelegen voorm. badhuis (Pastoor van
Leeuwenstraat 22a) uit 1928. Ook het
complex met poortwoningen Hinde-

stamt uit 1918 en is gebouwd in 'Urn
1800'-stijl. Het k a n t o o r van de
EDAH (Kanaaldijk N.O. 80-82) werd
in 1927 gebouwd naar plannen van
S.L.A. Orie in een stijl met elementen
van expressionisme en functionalisme.
Industriegebouwen. Van de
eens belangrijke textiel- en metaalindustrie Tangs de Zuid-Willemsvaart resteren
nog enkele gebouwcomplexen. Het
voorm.fa briek sp a n d annex pakh u is Kanaaldijk N.W. 49 werd in 1840
gebouwd in opdracht van J.A. Bots; het
heeft Brie verdiepingen en aan de kopse
kanten in- en uitgezwenkte Bevels. In
1847 werd het panel opgenomen in de
katoenfabriek van J.A. Raymakers & Co.
en vanaf 1862 was het in gebruik als
blauwververij. Van de ernaast gelegen
fabriek van firma Raymakers (opgericht
in 1730) resteren nog het hoofdkantoor (Kanaaldijk N.W. 61) uit 1926,
gebouwd naar plannen van S.L.A. Orie,
en, eveneens van zijn hand, de daarachter
Helmond, Katoendrukkerij Vlisco
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gelegen fabrieksh al uit 1951-'52 met
watertoren uit 1948 in betonskeletbouw.
De toren is voorzien van een straatklok
en een Phoenix-beeld. Aan de oostzijde
van de vaart ligt nog het fabriekscomplex
van de in 1843 opgerichte katoendrukkerij RA. Sutorius en Co. met als
vennoot P. Fentener van Vlissingen.
Vanaf 1916 werd dit de N.V. P. Fentener
van Vlissingen en Co., kortweg Vlisco
(Binnen Parallelweg 27). Interessant is
de oude watertoren uit 1884, naar ontwerp van Th. Roijakkers, maar vooral
het drielaags fabrieksgebouw langs de
vaart, een vroeg voorbeeld van betonskeletbouw uit 1911 naar plannen van A.
Beltman. Het oudste deel van de voorm.
cacaofabriek van de Kon. Ned. Cacaofabriek N.V. Helm (Kanaaldijk Z.O. 116120) dateert uit 1894 en is ontworpen
door J.W. van der Putten. De uitbreidingen in zuidelijke richting dateren respectievelijk uit 1906 en 1920.
De watertoren (Torenstraat ong.),
een met baksteen omkleedde betonskeletconstructie met twee vlakbodemreservoirs, verrees in 1948 naar ontwerp van
J.HJ. Kording.
Begraafplaatsen. DeHerv.
begraafplaats (Molenstraat 70) werd

in 1865 aangelegd met doodgraverswoning annex baarhuis uit 1869. Interessant
is het grafmonument uit 1927 van
P. Fentener van Vlissingen, uitgevoerd
in art deco-stij1; het beeldhouwwerk is
mogelijk van H. Krop. De in 1880 aangelegde R. K. begraafp laats (Molenstraat 72) is toegankelijk via een neoclassicistisch poortgebouw met
dienstwoning uit dat jaar. De begraafplaats heeft een rechtlijnige aanleg.
Langs het middenpad liggen diverse rijke
graven van textielfabrikanten als Raymakers en Van Glabbeek; rondom de calvarieberg zijn pastoorsgraven te vinden.

HELVOIRT
(gemeente Haaren)

Dorp dat in de middeleeuwen als beekdalnederzetting ontstond op de kruising
met de weg van Tilburg naar Den Bosch,
waar in het midden van de 12de eeuw
een eerste kerk verrees. Kasteel Zwijnsbergen werd in 1559 het middelpunt van
de heerlijkheid Helvoirt. De gunstige
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Helvoirt, Herv. kerk, interieur (1969)

Helvoirt, R.K kerk St.-Nicolaas, interieur

verkeersligging was in 1881 aanleiding
voor de bouw van een (inmiddels verdwenen) station.
De H e rv. kerk (Van Grevenbroeckstraat 12) is een 15de-eeuwse gotische
kruiskerk met driebeukig pseudo-basilicaal schip, driezijdig gesloten koor en
westtoren met overhoekse steunberen en
eenvoudige nissenversiering. Tijdens de
restauratie van de kerk in 1966-'69 vond
men sporen van een romano-gotische
voorgangster uit omstreeks 1250. Omstreeks 1450 verving men het oude koor
daarvan door het huidige. Kort daarna
verrezen het dwarsschip en de toren, die
aanvankelijk enkele meters voor de oude
westgevel stond. Ten slotte werd het
oude schip verbouwd en uitgebreid tot
tegen de toren. De twee topgeveltjes met
steekkappen boven de zuider zijbeuk
stammen waarschijnlijk uit 1732, toen
volgens een inscriptie in een Kording de
kap boven de zuidbeuk werd vernieuwd.
Koor, middenschip en dwarsschip hebben houten tongewelven. De knooppunten van de ribben en de kraagstukken
onder de schenkels zijn versierd met
gesneden koppen en rozetten. Op het
koorgewelf bevindt zich een geschilderde
voorstelling uit omstreeks 1525 van het
Laatste Oordeel. Boven de scheibogen
van het middenschip heeft men de sporen van de lichtbeuk van de romanogotische kerk zichtbaar gelaten. Het laatgotische eikenhouten oksaal, dat in 1872
werd verkocht, bevindt zich nu in het

Rijksmuseum te Amsterdam. De preekstoel met boogpanelen is 17de-eeuws en
de koperen lezenaar en doopbekkenhouder stammen uit 1743; het orgel is vroeg19de-eeuws. De grafzerken van Cornelis
van Grevenbroeck, heer van Zwijnsbergen, zijn vrouw en kinderen stammen uit
1669 en 1682.
DeR.K. kerk St.-Nicolaas
(Kastanjelaan 16) is een driebeukige
neogotische kruisbasiliek uit 1901-'03.
Bij het ontwerp liet J. van Groenendael
zich door de late Nederrijnse gotiek
inspireren. Dit is te zien aan de zorgvuldig gedetailleerde hoge westtoren met
zijn overhoekse, door pinakels
bekroonde steunberen en zijn versiering
van balustrades, boogfriezen en traceringen. Het interieur met kruisribgewelven
en pijlers met bladkapitelen heeft nog de
originele polychromie door J. Lommen
(1914) en Emmanuel Preij (1916-'17).
De tableaus boven de biechtstoelen en de
beschilderde koperen kruiswegstaties
zijn van de gebroeders Windhausen. Het
neogotisch meubilair stamt uit de bouwtijd, zoals het imposante door H. van der
Geld vervaardigde hoofdaltaar uit 1908.
Het raadhuis (Torenstraat 42) is een
rechthoekig gebouw met middenrisaliet
voorzien van fronton. De achtkante
klokkentoren uit 1792 is ontworpen door
A. van Erven. De uitbreiding dateert uit
1963.
Woonhuizen. Het dwarshuis
jachtlust (Torenstraat 45) met man-

196

HELVOIRT

sardedak uit 1790 heeft empire-vensters
met waaierzwikken, pseudo-attiekvensters, een ingang met klassieke deuromlijsting en een stoep met hardstenen
stoeppalen waartussen kettingen hangen.
Het vrijstaande Huize Marienh of
(Rijksweg 16) dateert van omstreeks
1812. Torenstraat 5 5 , gebouwd in
1818, is een goed voorbeeld van een eenvoudige dorpswoning.
Boerderijen. De met ijsselsteen
gebouwde boerderij De Putakker
(Loonsebaan 1), met aangebouwd bakhuis, stamt in opzet uit circa 1530 maar is
ingrijpend gerestaureerd. Hel y oirtsew eg 10 is een 18de- of vroeg-l9deeeuwse langgevelboerderij met losstaande houten schuur; Nieuwkuiksew eg 5 2 een kortgevelboerderij uit
1779, met bakhuis en waterput.
Herv. begraafplaats (Kerkstraat
ong.). Hier ligt het omheinde graf van
vice-admiraa1J. van Gogh (t 1885),
voorzien van een grafzerk in obeliskvorm.
Kasteel Zwijnsbergen (Helvoirtsestraat 6), gelegen ten noorden van
het dorp, is een gedeeltelijk omgracht
gebouw op onregelmatige plattegrond.
De hoofdvleugel met zadeldak tussen
trapgevels en de zeskante traptoren zijn
nu het oudste gedeelte van het kasteel.
Ze verrezen aan het eind van de 16de
eeuw op de plaats waar misschien al in de
13 de eeuw een versterkte hoeve stond.
De traptoren draagt een wapensteen van
het geslacht Van Grevenbroeck, dat in de
17de en het begin van de 18de eeuw het
kasteel bezat. Na verbouwingen in de
17de en de 18de eeuw onderging het
gebouw in 1817 een ingrijpende verbouwing en uitbreiding, waarbij onder meer
de ommuring en slotgracht gedeeltelijk

verdwenen. Uit die tijd dateren ook de
huidige vensters en in het interieur een
stucrelief met voorstelling van Hercules.
De portierswoning (Helvoirtsestraat 8) is
een wit gepleisterd bijgebouw uit 1847
met empire-deuren en -vensters en aan
de voorzijde een zuilenportiek.

Helvoirt, Kasteel Zwijnsbergen,
portierswoning
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HERPEN
(gemeente Ravenstein)

Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen op de overgang van zandgrond naar
rivierklei, nabij het nu verdwenen kasteel
van de heren van Herpen, die omstreeks
1360 hun domicilie verplaatsten naar
Ravenstein. Daarbij ging de heerlijkheid
Herpen deel uitmaken van het Land van
Ravenstein.
De R.K. St.-Sebastianuskerk
(Rogstraat 2) is een driebeukige kerk met
een 14de-eeuwse toren, een laat-15deeeuws, driezijdig gesloten koor en een
neogotisch schip uit 1907, naar ontwerp
van C. Franssen. De toren van Brie geledingen heeft ondiepe spitsboognissen
met driepastraceringen, een veelhoekige
traptoren en een ingesnoerde naaldspits.
Op het netgewelf van het koor kwam in
1907 een van de weinige bewaard gebleven laat-middeleeuwse gewelfschilderingen in Brabant te voorschijn. De sterk
gerestaureerde schilderingen tonen rijke
rankenmotieven met vele fantasiebloemen en daartussen heiligen en engelen
met lijdenswerktuigen die Christus
omgeven. Ook het wapen van de schenker,
Philips van Cleve Ravenstein (t 1512)
is zichtbaar. In de doopkapel staat een
13de-eeuws doopvont van Namense
steen met een kuipversiering van koppen
en evangelistensymbolen, rustend op een
(vernieuwde) schacht en voet. Het deksel
met hijsinstallatie is van recente datum.
De beelden van St. Sebastiaan en St.Anna te Drieen zijn beide 15de-eeuws.
De laat-15de-eeuwse calvariegroep in
het torenportaal beyond zich oorspronkelijk op de triomfbalk; daar staat thans
een gipsen kopie. De preekstoel werd in
1878 door J. Goossens & Zn. gemaakt
voor de kerk te Bunnik (Utrecht).
Hoofd- en zijaltaren werden omstreeks
1907 uitgevoerd door H. van der Geld
naar ontwerp van C. Franssen. De pastorie (Rogstraat 4) dateert van 1912.

Overlangel bij Herpen, R.K. kerk
St.-Antonius Abt
Hetherenhuis Rogstraat 1, met

dikke gebogen vensteromlijstingen, verrees omstreeks 1870 als cafe, maar werd
later burgemeesterswonmg en woning
annex beschuitfabriek Van Zuylen.
Overlangel. Dit oeverwaldorp ten
oosten van Herpen ontstond in de
vroege middeleeuwen aan een oude
Maasarm. De R.K. kerk St.-Antonius A b t (Kerkstraat 20) is een vroegneogotische, eenbeukige kerk uit 1854'55, gebouwd naar plannen van W.J. van
Vogelpoel. De kerk werd gesticht door
het wijnkopersgeslacht De Bruijne.
Boven de ingangspartij bevindt zich een
ranke vierkante toren met flankerende
torentjes en achtzijdige lantaarn met
unieke opengewerkte gietijzeren spits. In
de toren hangt een door Michael Burgerhuys gegoten klok uit 1622. Bij de kerk
zijn de pinakels op de steunberen van de
torengevel van gietijzer, evenals de traceringen van de zeer steile wimbergen en
de vensterharnassen. Inwendig heeft de
kerk kruisribgewelven van stucwerk op
latten en kolonnettenbundels. Tot de
inventaris behoort een gepolychromeerd
houten Mariabeeld uit omstreeks 1735.
Het orgel werd in 1858 gebouwd door
F.C. Smits en is geplaatst in een neogotische kast met zinken hogels en kruisbloemen. De pastorie (Kerkstraat 18) dateert
van 1886.

'S-HERTOGENBOSCH

Neerloon. Dit oeverwaldorp ten
noordoosten van Herpen ontstond in de
vroege middeleeuwen. Ter plaatse van
een uit 1649 stammende kerk verrees in
1821 deR.K. kerk St.-Victor
(Maasdijk 19). Deze eenbeukige kerk
met driezijdig koor is uitgevoerd met
vroege neorenaissance-elementen. De
toren dateert evenwel grotendeels uit de
tweede helft van de 13de eeuw. De
onderste, tufstenen geleding is in 1960'61 opnieuw beklampt. De tweede geleding is opgetrokken met kloostermoppen
en heeft dichtgemetselde galmgaten. De
toren zal in 1821 met een derde geleding
en tentdak zijn verhoogd. Het orgel werd
in 1845 gebouwd door EC. Smits. De
sacristie en de pastorie (Loonsestraat 2)
dateren uit omstreeks 1910.

'S-HERTOGENBOSCH
Hoofdstad van de provincie. De stad is
ontstaan op een relatief hoge dekzandkop te midden van moerassige gronden,
waar de Dommel en de Aa samenkomen
in de Dieze. In de IJzertijd en de
Romeinse tijd lagen hier akkers, maar
aan die situatie kwam in de 3de eeuw een
eind. Daarna was het gebied met bos
begroeid, hetgeen in de naam van de
latere stad is terug te vinden. Tussen
1194 en 1196 verleende hertog Hendrik
I van Brabant stadsrechten aan de kort
daarvoor ontstane nieuwe nederzetting.
Het nabijgelegen en oudere Orthen,
waar hertog Godfried in 1179 een jachtslot had gebouwd, werd snel overvleugeld. De stad groeide uit tot hoofdstad
van de Meierij en `vierde hoofdstad van
Brabant', naast Leuven, Brussel en Antwerpen. Als noordelijke grensvesting bij
de Maas moest de stad het hertogdom
beschermen tegen aanvallen vanuit Gelre
en Holland. Daarnaast was de Maas
belangrijk voor de ontwikkeling van
's-Hertogenbosch als handelsnederzetting. De stad diende als overslagplaats
van water- op landtransport en was als
zodanig de Maashaven voor het gewest.
De vroegste bewoning concentreerde
zich om de Markt, waar drie landwegen
samen kwamen, de Orthenstraat vanuit
het noorden, de Hinthamerstraat vanuit
het oosten en de Vughterstraat vanuit het
zuidwesten. Een eerste uitloper van de

oudste kern was de bebouwing aan het
begin van de Orthenstraat, de Hooge
Steenweg. In de stad had de hertog een
verblijf, waarvan resten zijn gelokaliseerd
aan de Pensmarkt. Waarschijnlijk in het
eerste kwart van de 13de eeuw werd een
stadsmuur gebouwd, die ongeveer het
trace volgde van Smalle Haven, Kruisstraat, Snellestraat, Achter het Stadhuis,
Krullartstraat, St.-Annaplaats, Pastoor
De Kroonstraat tot aan de Bokhovenstraat. Deze muur telde vier landpoorten
en twee waterpoorten over de Marktstroom, een zijtak van de Aa.
Buiten de oudste kern breidde de bebouwing zich snel uit. Omstreeks 1200 was
er al bebouwing langs de Postelstraat.
De Hinthamerstraat met de voor 1222
gestichte St.-Janskerk was in het oosten
een belangrijke ontwikkelingsas. Het
Havenkwartier en het Uilenburgkwartier
in het westen volgden wat later. Tussen
circa 1318 en 1352 werd het grondgebied van de stad met een nieuwe stadsmuur enorm vergroot, zodat alle bebouwing binnen de muur kwam te liggen.
Het nog goed herkenbare trace van die
muur volgde het beloop van Buitenhaven, St.-Janssingel, Kuipertjeswal, Spinhuiswal, Zuidwal, Hekellaan, Noordwal
en Kasterenwal. Eind 14de eeuw werd
het Vughtereinde omwald; stenen muren
kreeg deze voorstad eerst in de jaren
1519-'21. De derde en laatste middeleeuwse uitbreiding was de ommuring
van het Hinthamereinde tussen 1499 en
1522.
De belangrijkste straten ontwikkelden
zich parallel met de waterlopen en zijtakken van de Dommel en de Aa - het
geheel dat wordt aangeduid als de Binnendieze; de percelen werden van straat
naar stroom uitgezet. De achterterreinen
ontsloot men met stegen en straten die in
de naamgeving vaak verwijzen naar
belangrijke panden aan de hoofdstraten,
bijvoorbeeld: Achter het Stadhuis, Achter het Wild Varken en Achter de
Wereld. In 1448 werd de Haven aangelegd. In het zuiden van de stad vormde
de Verwersstraat een as van stedelijke
ontwikkeling. Ondanks grote stadsbranden in 1419 en 1463 nam het inwonertal
tot het begin van de 16de eeuw gestaag
toe. Na Utrecht was Den Bosch in die
tijd de tweede stad van de Noordelijke
Nederlanden.
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's-Hertogenbosch ontwikkelde zich in de
late middeleeuwen tot een belangrijk
religieus centrum; het 'Rome van het
Noorden'. Vroege religieuze vestigingen
in de stad waren die van de minderbroeders (1229), de predikheren en de begarden (omstreeks 1300). In de 13de eeuw
had de stad ook een gasthuis met kapel in
de Gasselstraat en een begijnhof (1280)
ter plaatse van de huidige Parade. In de
14de eeuw volgde de bouw van vijf kerken en drie kloosters. De religieuze bloei
bereikte zijn hoogtepunt in de 15de
eeuw. Toen verrezen nog eens zeven
kloosters en zes kerken voor andere
instellingen (Gasthuis, broederschappen,
klein Begijnhof). In het begin van de
16de eeuw moet de stad dan ook meer
dan dertig kerken en kapellen hebben
gehad, zodat de vele torens en dakruiters
een imponerend aanzicht boden.
In de 15de eeuw floreerden handel en
nijverheid (metaal, laken, leer, bier) in de
stad. Aan de lakennijverheid herinneren
namen als Verwersstraat, Volderstraat,
Weversplaats en Raamstraatje (lakenramen). Vanaf omstreeks 1500 was echter
een economische achteruitgang merkbaar en deze zette zich in de loop van de
16de eeuw voort. In 1559 werd Den
Bosch bisschopsstad. Van de Beeldenstorm van 1566 hadden de Bossche kerken en kloosters zwaar te lijden. De Hervorming zette in de stad echter niet door.
In het begin van de 17de eeuw kwamen
er nog nieuwe religieuze stichtingen tot
stand, zoals die van de jezuieten (1614)
en de capucijnen.
In de 16de eeuw en vooral tijdens het
Twaalfjarig Bestand (1609-'21) werden

de verdedigingswerken van de stad
gemoderniseerd en uitgebreid met bastions en ravelijnen. De laagliggende
gronden rondom de stad konden worden
geinundeerd en er waren stellingen en
forten aangelegd (onder andere Crevecoeur, St.-Anthonie, Isabella en Orthen).
Frederik Hendrik wist echter de
onneembaar geachte vesting in 1629 te
bedwingen. Na de inname verrees aan de
noordwestzijde van de oude stad een
citadel die mede diende om de burgerij
in bedwang te houden. In verband met
het schootsveld naar de stad werd de
bebouwing van het noordelijke deel van
de Orthenstraat, met inbegrip van de
middeleeuwse St.-Pieterskerk, gesloopt.
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's-Hertogenbosch, Stad en omgeving ten tide
van het beleg van 1629

De Esplanade die zo ontstond diende
tevens als exercitieterrein. De stad was na
1629 een belangrijke zuidelijke grensvesting van de Republiek en vanaf het begin
van de 18de eeuw een belangrijke sector
in de Zuiderwaterlinie (tot 1922). De
met de belangrijke militaire positie
samenhangende barrieres en de afsluiting van de Dieze belemmerden wel de
ontwikkeling van de handel, die voornamelijk was gericht op Amsterdam en
Luik.
Na 1629 kwamen de belangrijkste kerken
van de stad in handen van de protestanten; de katholieken richtten schuilkerken
in. De onteigende terreinen van kerken
en kloosters kregen een militaire bestemming of werden met woningen bebouwd.
In het midden van de jaren dertig van de
17de eeuw werd de Smalle Haven aangelegd. Andere nieuwe straten, zoals de in
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het noordoosten aangelegde (Eerste)
Nieuwstraat en St.-Josephstraat (Tweede
Nieuwstraat) kwamen door de slechte
economische situatie niet echt tot ontwikkeling.
In het begin van de 18de eeuw werden
op basis van plannen van Menno van
Coehoorn enkele buitenwerken aan de
vesting toegevoegd. Het garnizoen
maakte een zeer belangrijk deel van de
bevolking uit. Ook in de 18de eeuw stonden de stedenbouwkundige veranderingen in het teken van de militaire behoeften, zoals omstreeks 1744 de bouw van
vier kazernes en in 1749 de aanleg van
het exercitieterrein de Parade door de
sloop van het 13de-eeuwse Groot
Begijnhof. Er verrezen barakken, artillerieloodsen, opslagplaatsen en cavaleriestallen. De St.-Jacobskerk werd in 1752
als arsenaal ingericht. Andere belangrijke
verbouwingen betroffen de woningen
van de legercommandant (het Commandement) en de gouverneur van de stad

(het Gouvernement), respectievelijk in
1764 en 1768-'69.
De stad werd in 1794 ingenomen door
Franse troepen en in 1814 bevrijd door
Pruisische troepen. In 1815 werd Den
Bosch hoofdstad van de nieuwe provincie
Noord-Brabant. De aanleg van de ZuidWillemsvaart (1822-'26) aan de noordrand van de binnenstad zorgde op termijn voor een economische impuls.
Langs de vaart vestigden zich enkele
nieuwe bedrijven. De scheepvaart trok
aan en de handelspositie van de stad verbeterde. Het nieuwe elan van de stad
vertaalde zich in het midden van de 19de
eeuw in veel bouwactiviteit.
Het herstel van de bisschoppelijke hierarchie in 1853 en de verheffing van de
St. Jan tot kathedraal droegen ook bij
aan de opbloei van de stad. Aan de
Choorstraat, de Clarastraat en de Papenhulst verrezen tussen 1860 en 1930
nieuwe kloosters en scholen. Rond 1910
was nagenoeg het hele katholieke onder-
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's-Hertogenbosch, De Markt in 1730
wijs in de stad aan de Papenhulst geconcentreerd. Van de rijkdom aan middeleeuwse kerken en kloosters is door sloop
en verbouwingen na 1629 relatief weinig
overgebleven; de stad is echter wel rijk
aan kerken en kloosters uit de 19de en
het begin van de 20ste eeuw.
Den Bosch ontwikkelde zich ook tot een
spoorwegknooppunt. In 1868 kwam de
spoorlijn Breda-Eindhoven gereed als
onderdeel van de Zuiderstaatsspoorweg.
Buiten de St.-Janspoort verrees een station. Daarna volgden verbindingen met
Utrecht (1870), Tilburg en Nijmegen
(1881) en ten slotte de Langstraatspoorweg (Halve Zolenlijntje') naar Lage
Zwaluwe (1890). Verder kwam in de laatste twee decennia van de 19de eeuw ook
een net van tramlijnen tot stand in de
richtingen Vught, Helmond, Drunen en
Sint-Oedenrode.
Door de vestingwet van 1874 kon Den
Bosch de vesting ontmantelen, wat in de
jaren '80 en '90 van de 19de eeuw
gestalte kreeg. Tegelijk met de ontmanteling moest ook de frequente wateroverlast bij de stad worden opgelost. Dat
was altijd al een probleem geweest, maar
grootschalige ontginningen en normalisatie van waterlopen hadden het wateraanbod van Maas, Dommel en Aa ver-

groot. Het watervrijmakingsplan voorzag
onder meer in de bouw van een gemaal
aan de Zuidwal. Waar mogelijk heeft
men de vestingwallen als waterkering
gehandhaafd. In 1890 brak men de oude
stadspoorten of en het jaar daarna enkele
bastions en ravelijnen aan de westzijde
van de stad.
Door de knellende band van de vestingstatus kon de industrialisatie in 's-Hertogenbosch pas in het laatste kwart van de
19de eeuw echt doorzetten. De belangrijkste branches waren de voedingsmiddelenindustrie (kruidenierswaren, sigaren,
margarine, koffie), de metaalindustrie
(smederijen, stoomwerktuigfabrieken,
ijzergieterijen, draad- en spijkerfabrieken) en de schoenenindustrie. Belangrijk
was ook het toenemend belang van de
Bossche veemarkt. Door de landbouwcrisis moest men overschakelen van landbouw naar veeteelt; de graanhandel
maakte plaats voor de veemarkt.
In de tweede helft van de 19de eeuw
groeide de stadsbevolking sterk. De eerste uitleg buiten de stadswallen vond
plaats in 1890 met de bouw van Het
Zand. Deze wijk rond het station was
een ontwerp van architect-ingenieur
F.M.L. Kerkhoff. Vanaf het station werd,
aansluitend op de Visstraat, de ruime
Stationsweg aangelegd. De wijk kreeg
een noord-zuidas met het karakter van
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een boulevard onderbroken door pleinen. Daarlangs verrezen in het eerste
kwart van de 19de eeuw herenhuizen en
villa's. Elders in de wijk bouwde men
middenstands- en volkswoningen, in het
noorden verrezen diverse fabrieken.
J.M.H.R. Kersemaekers, directeur van
Gemeentewerken, stelde in 1914 een uitbreidingsplan op voor 's-Hertogenbosch.
De daarin voorgestelde verplaatsing van
de Zuid-Willemsvaart, die in zekere zin
altijd een stedenbouwkundige barriere
heeft gevormd, werd niet uitgevoerd. De
door hem voorziene noordelijke uitbreidingswijk De Muntel kon na aanpassing
van het plan in 1917 wel worden verwezenlijkt. Het werd een specifieke woonwijk met minder verschillen in huizen
voor bepaalde klassen, wat zo kenmerkend was geweest voor Het Zand.
Andere nieuwe wijken in het interbellum
waren: Bossche Pad, Hinthamerpoort,
De Graafse Wijk, Het Hinthamerpark,
De Vliert, De Vughterpoort en De Indische Buurt. In de binnenstad raakten
enkele lange tijd onbebouwd gebleven
gronden, meestal voormalige kloosterterreinen, alsnog bebouwd. In de zuidoosthoek legde men de Bethaniestraat en
de Baselaarstraat aan, en meer naar het
westen de Prins Bernhardstraat.
Architectenbureau Granpre Moliere
stelde in 1937 het Plan Zuid op voor een
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's-Hertogenbosch, Binnenstad

werd gegraven. De Veemarkt (nu Brabanthallen) vestigde zich hier in 1929'31. De stad kreeg in de eerste helft van
de 20ste eeuw een sterke verzorgende
functie. Er werden grote kantoren voor
openbare diensten en voorzieningen
(onder andere Rijkswaterstaat,
Gemeente, PTT-telefoondistrict Den
Bosch en PNEM) gevestigd. Verder was
er een sterke industriele ontwikkeling in
of nabij de binnenstad door de vestiging
van voedings- en genotmiddelenindustrie (De Gruyter) en metaalnijverheid.
In de Tweede Wereldoorlog leed de stad
vooral schade bij het station en de wijk
Het Zand. Het in 1953 naar ontwerp van
S. van Ravesteyn herbouwde station is in
1995-'96 gesloopt voor een grootschalig
nieuw stations- en kantorencomplex. Na
1945 kwamen grote woon- en industriegebieden kwamen tot stand (Zuid, Kruiskamp, Deuteren, De Rietvelden en
Noord). De laatste grote uitbreiding is
het plan Maaspoort. Sinds de opheffing
van de zelfstandige gemeenten Empel,
Engelen en Bokhoven (1971) behoort

uitbreiding van de stad met de wijken De
Pettelaar, De Bazeldonk, De Aawijk en
met aanvullende delen voor De Graafse
Wijk, Het Hinthamerpark en De Vliert.
Het Plan West voorzag in de aanleg van
de wijk Boschveld en het industrieterrein
De Wolfsdonken. De Tweede Wereldoorlog vertraagde de uitwerking van
beide plannen; deze wijken dragen dan
ook een naoorlogs karakter.
Vanwege de genoemde wateroverlast
rond de stad moest men de bouwgrond
voor de 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreidingen enkele meters ophogen. De
wijk Het Zand ontleent daaraan ook zijn
naam. Het gebruikte zand kwam uit de
omgeving van de stad. Zo zijn daar
diverse plassen ontstaan: De IJzeren
Man, De IJzeren Vrouw, de Zuiderplas,
de Oosterplas, de Ertveldplas en de
Empelsche plas.
Vanaf 1917 verplaatste men de havenactiviteiten naar het Veemarktkwartier,
waar de dubbelarmige Industriehaven

Maaspoort tot het grondgebied van 'sHertogenbosch. De genoemde dorpen
zijn nog als zodanig herkenbaar gebleven. De dorpen Orthen en Deuteren zijn
in de stadsbebouwing opgenomen en
vrijwel geheel gesloopt.
De uitbreiding van de centrumvoorzieningen heeft geleid tot drastische ingrepen in de binnenstad ten noorden van de
Markt en de Hinthamerstraat. De oude
buurt De Pijp of Tolbrugkwartier werd
rond 1954 geheel afgebroken, inclusief
de 19de-eeuwse Pieterskerk. Langs en
nabij de Zuid-Willemsvaart werd tussen
1960-'90 veel gesloopt en vervangen
door grootschalige nieuwbouw, zoals die
van het nieuwe Groot Ziekengasthuis.
Op de noordelijke kale heeft de industriele bebouwing plaats gemaakt voor
woningbouw. In andere buurten, zoals
de Haven en Uilenburg, werden krotten
opgeruimd en oude panden gerestaureerd.
De laat-middeleeuwse ruimtelijke structuur van de binnenstad bleef nagenoeg
onveranderd, met uitzondering van de
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's-Hertogenbosch, Binnenstad
1 St.-janskathedraal (zie p. 202 )
2 (oude) St.-jacobskerk (p. 207)
3 R.K St.-Anthoniuskapel (p. 207)
4 R.K St.-Catharinakerk (p. 207)
5 Herv. of Grote kerk (p. 208)
6 (Evangelisch)Luth. kerk (p. 208)
7 klooster der Paters Redemptoristen en
R.K St.-josephkerk (p. 208)
8 Clarissenklooster (p. 209)
9 Synagoge (p. 209)
10 Kapucijnenklooster (p. 209)
11 Francisc.klooster Marienburg (p. 209)
12 R.K St.-jacobskerk (p. 210)
13 Zusters van Orthenklooster (p. 210)
14 klooster van de Zusters van de
Choorstraat (p. 210)
15 klooster van de Congregatie St.-Aloysius
(p. 210)
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St.-janscentrum (p. 210)
refugiehuis klooster Marienhage (p. 220)
refugiehuis abdij van St.-Geertrui (p. 220)
Gasthuispoort Groot Ziekengasthuis
(p. 211)
Oudemannen en -vrouwenhuis (p. 211)
psychiatrisch ziekenhuis Reinier van
Arkel (p. 211)
Zwanenbroedershuis (p. 211)
ziekenhuis Johannes de Deo (p. 212)
Kruithuis (p. 212)
Citadel (p. 212)
Stadhuis (p. 213)
Commandement (p. 215)
Gouvernement (p. 215)
Provinciale Griffie (p. 216)
Huis van Bewaring (p. 216)
Rijksarchief(p. 216)
Rijkswaterstaat (p. 216)

33 gem. bureau voor TB.C.-controle (p. 216)
34 Paleis van justitie (p. 217)
35 Gymnasium (p. 217)
36 Rijkshogereburgerschool (p. 217)
37 Kon. school voor Kunst, Techniek en
Ambacht (p. 217)
38 L.W. Beekmanschool (p. 217)
39 Bisschoppelijk paleis (p. 217)
40 De Moriaan (p. 218)
41 Hof van Zevenbergen (p. 219)
42 warenhuis Vroom & Dreesmann (p. 226)
43 PNEM-kantoor (p. 226)
44 si garenfabriek Goulmy & Baar (p. 227)
45 machinefabriek Grasso (p. 227)
46 Watertoren (p. 227)
47 perronoverkappingN.S.-station (p. 227)
48 Militaire manege (p. 228)
49 Ruckertbrug (p. 229)
50 Wilhelminabrug (p. 229)
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's-Hertogenbosch, St.-janskathedraal, toren,
schip en transept vanaf de Parade

bosch. Voordien kerkten de Bosschenaren in Orthen. De eerste vermelding van
de kerk dateert uit 1222. Het gebouw lag
toen nog buiten de stadsmuren. In 1366
werd aan de kerk een kapittel verbonden
en pas in 1559 werd zij tot kathedraal
verheven; tot dan toe ressorteerde
's-Hertogenbosch onder het bisdom
Luik.
De huidige kerk verrees op de plaats van
een kleinere voorgangster, waarvan de
bouwgeschiedenis grotendeels nog
onduidelijk is. Van de oude kerk bleven
de laat-romaanse wren (circa 1250-'60)
en de kapellen aan weerszijden daarvan
behouden. Aan de noordzijde bevindt
zich de Lieve-Vrouwekapel; deze kan
tussen 1280 en 1320 tot stand zijn gekomen, maar is wellicht ook jonger. Het
uitwendig zichtbare materiaal en de
detaillering zijn het resultaat van een restauratie in 1878-'80. In 1981 volgde
bovendien nog materiaalvernieuwing in
onderdelen. De doopkapel en de traptoren aan de zuidzijde van de toren zijn
waarschijnlijk omstreeks 1350 gebouwd;
ook bier wijzigden de restauraties het
nodige. Onder het koor van de huidige

gebieden ten noorden van Markt en
Hinthamerstraat en ten oosten van de
Geerlingsbrug. Dit gebied is dan ook
beschermd stadsgezicht, evenals de wijk
Het Zand en het Bossche Broek, het weidegebied ten zuiden van de stad vanwaaruit het oude stadsprofiel nog goed
herkenbaar is. Door herinrichting van de
Markt en de Parade en het afsluiten van
delen van de Hinthamerstraat en aangrenzende straten voor het verkeer is een
uitgebreid wandel- en winkelgebied ontstaan.
DeSt.-Janskathedraal (Parade)
[1], gewijd aan St-Jan de Evangelist, is
een vijfbeukige gotische kruisbasiliek
met zevenzijdig gesloten koor, westtoren
en vieringtoren. Zowel in het grondplan
als in de rijkdom aan beeldhouwwerk
bereikte de Brabantse gotiek in dit
gebouw haar hoogtepunt. De St. Jan
vormt met de Dom van Utrecht een
klasse op zich onder de gotische bouwwerken van Nederland. De St. Jan was
de eerste parochiekerk van 's-Hertogen-

kerk kwamen bij graafwerkzaamheden
resten van een koorsluiting tevoorschijn
die vermoedelijk uit het tweede kwart
van de lode eeuw dateren.
De grootscheepse vernieuwing van de
St. Jan begon rond 1380. Een belangrijke impuls vormde het 13de-eeuwse
beeldje van Onze Lieve Vrouw. Dat
`bewees' in 1381 voor het eerst zijn wonderbare kracht en trok een constante
stroom pelgrims aan. Het is opmerkelijk
dat aan een zo groot bouwwerk als de
St. Jan, waaraan meer dan anderhalve
eeuw is voortgebouwd, de onvermijdelijke wijzigingen van de verschillende
bouwcampagnes tot details beperkt bleven, waardoor een grote eenheid van stijl
bewaard bleef.
Het eerst verrees het koor. Het ontwerp,
dat wordt toegeschreven aan Willem van
Kessel, volgde de klassieke Franse gotische koorplattegrond, voornamelijk die
van de ruim een eeuw oudere kathedraal
van Amiens. Opbouw en detaillering wijken echter hiervan af. Het koor heeft een
kooromgang met zeven straalkapellen
met vijfzijdige sluiting. De middelste
daarvan is een travee dieper uitgebouwd
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's-Hertogenbosch, St.-janskathedraal,
plattegrond

dan de overige. Tussen de straalkapellen
en traveeen van de kooromgang staan
hoge gelede steunberen. De middenbeuk
en de zijbeuken van het koor, alsmede de
kooromgang, zijn voorzien van kruisribgewelven. Omstreeks 1425 waren de zijbeuken, de omgang en het opgaand
muurwerk van de middenbeuk gereed.
Tussen 1425 en 1445 voltooide men de
gewelven en de kapconstructies van het
koor en verrees de oostwand van het
transept. Wie in deze periode de leiding
van het werk had is onduidelijk. Ms
meest waarschijnlijke kandidaten noemt
men Willem van Boelre, die ook in
Utrecht bij de Dom werkzaam was, en
Egidius of Gielis Coelman.
De detaillering van het koor is rijker dan
die van andere Brabantse kerken en ook
constructief is gekozen voor een cornplexe opbouw. Het uitwendig schoorstelsel heeft dubbele luchtbogen. Met de St.Sulpitius to Diest heeft het koor van de
St. Jan onder meer de met figuraal
beeldhouwwerk versierde wimbergen
boven de vensters gemeen en de schrijlings op de dekruggen van de luchtboogstoelen zittende figuren. Het beeldhouw-

werk van de wimbergen boven de vensters is tijdens de eerste restauratie grotendeels vernieuwd. Twaalf van deze
wimbergen laten in een gesloten cyclus
de Jeugd van Christus zien.
Tussen circa 1445 en 1460 werkte men
verder aan het transept en begon men
met de twee oostelijke traveeen van de
schipzijbeuken. In de hoek tussen zuidertranseptarm en schip ontstonden twee
kleine kapellen. In de jaren '70 van de
15de eeuw kwam het muurwerk van het
transept grotendeels gereed; de gewelven
ontbraken nog, evenals de kapconstructie
en de topgevels. Er is wel gesuggereerd
dat bouwmeester Cornelis de Wael de
werkzaamheden leidde tussen 1469 en
1476, v6Ordat hij Dombouwmeester in
Utrecht werd.
Vanaf 1478 werkte men onder leiding
van bouwmeester Alart du Hamel (of
Van Hameel) verder aan de noordelijke
schipzijbeuken en de noordwand van de
middenbeuk van het schip. Deze waren
vermoedelijk in 1497 voltooid. In
dezelfde periode werden tegen de noordzijde van het hoofdkoor het nieuwe zijkoor van de O.L. Vrouwe-Broederschap
(nu Sacramentskapel) en de bijbehorende
sacristie gebouwd; het interieur kwam
overigens pas in het begin van de 16de

eeuw gereed. Beide bouwdelen werden
voorzien van flamboyant maaswerk. De
topgevel van de noordelijke transeptarm
is mogelijk ook nog van de hand van
meester Mart du Hamel. In 1495 werd
hij officieel opgevolgd door zijn gezel Jan
Heyns, die in feite al enkele jaren het
werk leidde. Beiden hebben tekeningen
geleverd voor het nieuwe zijkoor van de
O.L. Vrouwe-Broederschap.
Jan Heyns zal verder zijn gegaan met het
aanbrengen van de netgewelven van het
transept, waarmee waarschijnlijk onder
meester Mart du Hamel al in de noordelijke transeptarm was begonnen. De nog
niet voltooide zuidelijke transeptgevel
kreeg aan het eind van de 15de of in het
begin van de 16de eeuw een hoog
gewelfd portaal. Daarvan heeft men de
balustrade bij de eerste restauratie gewijzigd. In de zwikken van de lateien boven
de ingang is nog oorspronkelijk beeldhouwwerk overgebleven, met voorstellingen uit het leven van Johannes de
Evangelist. Waarschijnlijk nog aan het
eind van de 15de eeuw bouwde men aan
de zuidzijde van het koor een kapittelzaal
met bijbehorende sacristie (nu sacristie
en Goede Herderkapel) en de Bockkapel
(nu Antoniuskapel). Verder kwam in
dezelfde tijd of in het begin van de 16de
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eeuw de Merlarkapel (nu Iconenkapel)
tot stand in de hoek tussen noordertranseptarm en schip.
Vanaf 1505 ging het werk voort aan de
zuidelijke schipzijbeuken en de zuidwand
van de middenbeuk van het schip. Het
schip kreeg net als het koor dubbele
luchtbogen, waarop schrijlings menselijke figuurtjes en fantasiedieren zitten.
De wimbergen zijn hier van flamboyant
maaswerk voorzien. De middenbeuk was
rond 1517 op voile hoogte en zal kort
daarna zijn voorzien van gewelven en een
kapconstructie. In de jaren twintig van de
16de eeuw kreeg ook het transept een
kap en paste men de kap van het koor aan
bij de nieuwe situatie. Verder werd de
zuidelijke transeptgevel voltooid, De
transeptgevels zijn niet op gelijke wijze
behandeld – de noordelijke is flamboyanter – maar beide tonen invloeden van de
Nederrijnse gotiek in de detaillering van
de weelderig versierde topgevels, vensters en portalen.
Aan de viering- of middentoren met vier
kleine hoektorentjes heeft men vanaf het
begin van de 16de eeuw gewerkt. Met
het plaatsen in 1529 van een groot koperen Johannesbeeld op de hoge, met lood
beklede houten spits was de kerk zo goed
als voltooid. Men heeft nog het plan
gehad om de kerk order naar het westen
uit te breiden en haar van een of twee
nieuwe torens te voorzien. Wegens geldgebrek moest daar echter van afzien. In
plaats daarvan kreeg de laat-romaanse
toren een gotische bovenbouw.
Na de flood van Jan Heyns in 1516
waren achtereenvolgens Jan Darkennes
en diens zoon en kleinzoon (Jan II en III)
werkzaam als loodsmeester. Een brand in
1584 richtte grote schade aan. De middentoren stortte neer op viering en zuiderdwarsarm; van de westtoren verbrandde de spits. Bij de reparatie van de
middentoren zag men of van een nieuwe
hoge opbouw. De toren kreeg een renaissance-bekroning met in het midden een
koepel voorzien van lantaarn en op de
hoeken opengewerkte torentjes met
helmdak.
Tijdens het beleg van 's-Hertogenbosch
door Frederik Hendrik in 1629 werden
opnieuw vernielingen aan de kerk aangericht. Na de inneming van de stall namen
de protestanten de St-Jan in gebruik. In
1810 werd de kerk weer rooms-katho-

liek. Daarna heeft men op bescheiden
schaal herstellingen verricht, totdat in
1859 een groots opgezette restauratie
aanving, die bijna honderd jaar zou
duren. Veel van de oorspronkelijk
gebruikte natuursteen (Ledesteen,
Gobertanger en Bentheimer zandsteen)
was verweerd en moest worden vervangen. Helaas bleken de natuursteensoorten die men ter vervanging toepaste,
zoals Udelfanger en Gildehauser zandsteen en Saint-Joire-kalksteen, nog
gevoeliger voor weersinvloeden dan het
oude materiaal. Al in de jaren dertig van
de 20ste eeuw waren maatregelen nodig
om nieuw verval tegen te gaan.
Tot na 1900 heeft men in de traditie van
de neogotiek en volgens de 19de-eeuwse
restauratieopvattingen gewerkt; er werd
ingrijpend vernieuwd, gezuiverd, bijgemaakt en gecorrigeerd. De meeste ontwerpen voor het nieuwe werk waren van
L. Veneman, die de restauratie leidde, en
van zijn opvolger vanaf 1868, L.C.
Hezenmans. Door de toenemende kritiek en de langzamerhand veranderende
restauratieopvattingen heeft men vanaf
omstreeks 1910 meer oorspronkelijk
werk behouden en geconsolideerd in
plaats van vernieuwd. De tweede restauratie, die van 1961 tot 1984 duurde,
volgde vanaf het begin de lijn de 19deeeuwse vormgeving niet te corrigeren en
de aanvullingen niet ongedaan te maken.
Zo verrichtte men in feite een restauratie
van de restauratie. Van alle ornamentele
en figuratieve sculptuur aan de buitenkant van de kerk is slechts een Bering
gedeelte oorspronkelijk werk; het
merendeel bestaat uit 19de- en 20steeeuwse kopieen.
Het inwendige van de St-Janskathedraal
maakt ondanks de relatief geringe hoogte
(in het middenschip 28,30 meter) een
zeer rijzige indruk. De illusie van hoogte
wordt versterkt doordat de schalken van
de bundelpijlers die de vijf beuken van
elkaar scheiden, ononderbroken tot de
gewelfsluitingen doorlopen. Boven de
scheibogen van hoogkoor, middenschip
en transept loopt een triforium met
maaswerk. Daarboven bevindt zich een
lichtbeuk met grote vensters. De zwikken boven de scheibogen zijn gevuld met
maaswerk: in het koor geometrisch en in
het schip flamboyant. Tegen de massieve
altaaraanzetten van de pijlervoeten van

het middenschip stonden oorspronkelijk
hoogst waarschijnlijk houten altaren.
Koor en schip hebben kruisgewelven, en
de transeptarmen netgewelven waarvan
die in de zuidarm in 1609 werden vernieuwd na de torenbrand van 1584. Het
interieur bevat meer interessante details
en onderdelen dan hier in kort bestek
aan de orde kunnen komen. Wat hier
volgt, is een selectie.
Tijdens de laatste restauratie (1961-'84)
onderging het interieur een ware metamorfose. Onder lagen vuil en roet, voornamelijk veroorzaakt door kaarsenwalm,
kwamen schilderingen uit verschillende
perioden te voorschijn. Waar mogelijk
heeft men bij de restauratie de oudste
figuratieve schildering hersteld. De
gewelfschilderingen in het koor zijn wellicht aangebracht ter gelegenheid van het
kapittel van de Orde van het Gulden
Vlies, dat in 1481 in het koor van de St.Jan bijeenkwam. Op een van de twee
bazuinvaandels in het straalgewelf is het
wapen van Philips de Goede, de stichter
van de Orde, afgebeeld. De schilderingen beelden samen de Wederkomst des
Heren uit. Tussen ranken met bloemen
en bladeren is een bonte verzameling
heiligen en engelen – met de lijdenswerktuigen en met muziekinstrumenten
– te zien. Andere oude schilderingen met
kleurig blad-, bloem- en rankenwerk, al
dan niet aangevuld met dieren, menselijke figuren en fabelwezens, zijn te zien
op de gewelven van de Sacramentskapel
(omstreeks 1516-'17), enkele gewelfvelden van het middenschip (omstreeks
1522) en de gewelven van de noordelijke
dwarsarm (omstreeks 1600). Het Alziend
Oog Gods op het gewelf van de vieringtoren is geschilderd in 1822 en bijgewerkt in 1839, toen de koof een decoratie kreeg van ranken met bladeren en
bloemen.
De schildering van de Boom van Jesse,
op de kolom tussen de noordelijke koorzijbeuk en de Sacramentskapel, is tussen
1407 en 1422 gemaakt in opdracht van
de O.L.Vrouwe-broederschap. Verder
zijn op een van de pijlers van de zuidelijke zijbeuk schilderingen van heiligen te
zien en op de kolommen van een der
scheibogen van het koor schijntapisserieen met bontgekleurde bloemen en
vogels tussen groen lover; deze scheiboog vormde vroeger de omlijsting voor
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werp hebben. M. de Leeuw maakte de
glazen voor het grote venster van het
noordtransept (1966) en voor de Goede
Herderkapel (1982).
In de kerk liggen nog ruim 400 zerken,
waarvan de oudste het graf bedekte van
Dirck Pelgrom (t 1484). Het oudste
grafschrift, geschilderd op de muur van
de middelste straalkapel, is dat van Cathalijn Dicbier (t 1423). In de buitenmuren
van de kerk zijn nog zeven ingebeitelde
grafschriften te zien. In de zuidelijke
schipzijbeuk bevinden zich twee epitafen,
te weten voor Margriet van Auweninge
(t 1484), de vrouw van Alan du Hamel,
en voor Jacobus van Balen (t 1622). In de
zuidelijke koorzijbeuk staat het natuurstenen grafmonument van bisschop Gisbertus Masius (t 1614), dat wordt toegeschreven aan Hans van Mildert. Het
beeld van de bisschop, in geknielde houding, is van Caensteen en was oorspronkelijk geheel gepolychromeerd.
Na het herstel van de bisschoppelijke
hierarchie in 1853 heeft men de inrichting van de kerk gewijzigd. Dit betekende
onder meer dat het oksaal uit 1613, vervaardigd door Coenraat Coenraatsz. van
Norenburg, werd verkocht (nu in het
Victoria and Albert Museum te Londen).
Van het meubilair bleven echter nog
diverse belangrijke stukken bewaard.
's-Hertogenbosch, St.-janskathedraal, oxaal
(1866)
's-Hertogenbosch, St.-janskathedraal,
interieur

de (verdwenen) sacramentstoren. De
meest zuidelijke koorzijbeuk, het St.Nicolaaskoor, is onder meer versierd met
weegschaaltjes, mortieren of vijzels met
stampers; dit waren de emblemen van
het kramersgilde en ook attributen van
St.-Nicolaas, de schutspatroon van dit
gilde.
In 1769-'72 is de gehele oude beglazing
van de kerk verwijderd. De huidige glazen dateren grotendeels van 1860-'90; zij
zijn ontworpen door L.C. Hezenmans en
uitgevoerd door de ateliers A.M. Schmitz
te Aken, J.B. Capronnier te Brussel en
Lateux te Saint-Fermin. In de Sacramentskapel werden in 1953 glazen van
P. Wiegersma geplaatst, die de geschiedenis van het mirakelbeeld tot onder-
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's-Hertogenbosch, St.-janskathedraal, orgel
(1973)

De rijk gesneden koorbanken in het
hoogkoor zijn tussen 1430 en 1460
gemaakt door verschillende kunstenaars.
Ze zijn in 1877-'81 ingrijpend en historiserend gerestaureerd door de ateliers
Van der Geld en Veneman. De laat-gotische geelkoperen en rijk versierde doopvont werd in 1492 geleverd door meester
Arndt of Aert van Tricht en is wellicht
ontworpen door Alart du Hamel. Het
deksel hangt aan een staaf met daaromheen een rijk versierd baldakijn van drie
verdiepingen. De staaf zit bevestigd aan
een driehoekige smeedijzeren draai-
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kraan. Het zogenaamde Lijdensaltaar,
een waardevol Antwerps retabel uit het
eerste kwart van de 16de eeuw, komt uit
de kerk van St.-Anthonis en staat nu in
de St.-Antoniuskapel. De preekstoel met
weelderig renaissance-houtsnijwerk werd
gemaakt omstreeks 1560. De zeskantige
kuip rust op een voet die bestaat uit een
pijler met daaromheen zes corinthische
zuilen. De preekstoel is voorzien van een
klankbord en een in drie verdiepingen
opgebouwde bekroning onder meer versierd met heiligenbeelden en een klein
rond corinthisch tempeltje. De koorafsluiting is aan de bovenzijde versierd met
rijk gesneden friezen, die waarschijnlijk
van 1567-'70 dateren. Aan de buitenzijde

zijn oudtestamentische taferelen uitgebeeld en aan de binnenzijde loofwerk,
vogels, putti en vazen.
Het orgel werd in 1618-'23 gebouwd
door Florentius Hocque en Hans Goltfusz. In de loop der eeuwen is het oorspronkelijke instrument vrijwel geheel
vernieuwd. De balustrade en de orgelkast
zijn van de hand van Frans Symonsz., het
rijke snijwerk is vooral van Georg Schysler. Boven aan de hoge orgelkast bevindt
zich een klok tussen twee kraanvogels en
daaronder een roterende trommel die is
verbonden met het mechaniek van het
grote torenuurwerk. Bij het slaan van de
grote klok komen geschilderde mannenen vrouwenfiguren in beweging, achtervolgd door de Dood. Deze dodendans
dateert uit omstreeks 1630.
Veel meubilair in de kerk is laat-19deeeuws, zoals de altaren, die alle werden
ontworpen door L.C. Hezenmans en
voornamelijk werden vervaardigd door
H. van der Geld. In de 19de eeuw bracht
men bovendien diverse baldakijnen aan
ter overhuiving van heiligenbeelden,
waarvan het merendeel eveneens werd
vervaardigd door H. van der Geld. De
baldakijnen zijn kopieen van de voornamelijk in het koor nog bewaard gebleven
gotische exemplaren. Bijzondere aandacht verdient het gedraaide baldakijn
tegen de noordoostelijke vieringpijler.
Deze waarschijnlijk uit 1485 daterende
kalkstenen sculptuur in flamboyante stijl
werd in 1894 gerestaureerd, waarbij de
verloren gegane top werd gereconstrueerd en de nissen van heiligenbeeldjes
werden voorzien. De apostelbeelden in
het koor zijn in 1854-'58 gemaakt door
J.A. van der Ven.
In de Sacramentskapel staat het eikenhouten beeld van Maria met Christuskind waaraan de St. Jan haar betekenis
als pelgrimskerk te danken heeft. Het is
Maaslands van stijl en omstreeks 1300
vervaardigd; de polychromie is minstens
eenmaal in dezelfde kleuren vernieuwd.
De neobarokke troon met baldakijn
waarop het met staatsiemantels omhangen beeld staat, dateert uit omstreeks
1850. Van de overige houten beelden in
de kerk zijn nog te noemen het gepolychromeerde eikenhouten beeld van St.
Barbara uit omstreeks 1520, een laat15de-eeuwse Pieta, een vroeg-l6deeeuwse eikenhouten Genadestoel en een
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18de-eeuws, wit geschilderd houten Barbarabeeldje.
Tot de kerkinventaris behoren onder
meer enkele 16de- en 17de-eeuwse schilderijen. J.B. Anthony maakte in 18981902 de veertien kruiswegstaties van
olieverf op koper. In de Sacramentskapel
hangt een 15de-eeuwse koperen kaarsenkroon, waarvan de armen bevestigd zijn
aan een torenvormig baldakijn. Hierin
staat een beeldje van St. Victor, omgeven
door vaandragers. In de transeptarmen
en het schip hangen drie geelkoperen
lichtkronen, in 1664 en 1665 gegoten
door Otto van Druyf. Verder bezit de
kerk diverse 18de- en 19de-eeuwse lichtkronen. In het hoogkoor hangt een grote
kroon met driekante toren en evangelistenbeelden, in 1915 gegoten door J. Jonkergouw.
De toren, die in de kern grotendeels
uit circa 1250-'60 dateert, is opgetrokken
in baksteen, met toepassing van natuursteen voor lijsten, boogfriezen, vensters
en balustraden. Tijdens de restauratie
bleek de in de 19de eeuw aangebrachte
beklamping in zo slechte staat dat herstel
hiervan niet mogelijk was. Men moest
een nieuwe huid aanbrengen. Hiervoor
gebruikte men baksteen die in vorm,
kleur en afrnetingen aansloot bij het
13de- en 16de-eeuwse werk. De onderste
geleding is aan de buitenzijde geheel
bekleed met natuursteen, nieuw aangebracht tijdens de eerste restauratie van
de kerk. De tweede en derde geleding,
tijdens de laatste restauratie in 13deeeuwse toestand gereconstrueerd, zijn
voorzien van spaarvelden met daarin
gekoppelde rondboogvensters, gevat in
een spitsboognis. De gotische bovenbouw heeft drie door steunberen van
elkaar gescheiden spaarvelden met daarin
spitsbooggalmgaten. De bekronende
balustrade werd hersteld naar 19deeeuws model, terwijl het wijzerbord in
classicistische omlijsting aan elke zijde
een reconstructie is van de 17de-eeuwse
situatie. De toren wordt bekroond door
een achtzijdige, gedeeltelijk opengewerkte spits met een peervormige helm.
Deze helm kreeg zijn huidige vorm tijdens de laatste restauratie.
De zogeheten bouwloods, gelegen ten
noorden van de kerk, ging in 1989 open.
Hier zijn restanten en afgietsels, ontwerpen en studies van beelden en beeld-

houwwerken op de St. Jan te zien. In de
late middeleeuwen stond de echte bouwloods waarschijnlijk ter plaatse van de
Plebanie van St.-Jan (Choorstraat
1). De plebanie dateert uit circa 1870 en
heeft een opvallende vormgeving, naar
ontwerp van JJ.H. Bolsius.
De voorm. R.K. St.-Jacobskerk
(Bethaniestraat 4) [2] is ontstaan uit een
in 1430 gestichte kapel, die in 1569 tot
parochiekerk werd verheven. De kapel
werd in 1584 vergroot tot een driebeukig
bakstenen gebouw met vijfzijdige sluiting. Het plan om een kruisbasiliek te
maken is nooit geheel uitgevoerd - men
heeft het transept nooit gebouwd. De
noordgevel heeft ter hoogte van de
geplande kruising een traptoren. Door
de vele bestemmingen die het gebouw na
1629 heeft gehad (paardenstal, arsenaal,
kazerne, museum (1924-1986)), is er veel
aan verbouwd en veranderd. Vensters
werden gedicht en nieuwe uitgebroken,
de scheibogen werden verlaagd en er
werden tussenvloeren aangebracht. In
1924-'25 heeft men de voorgevel gewijzigd naar een ontwerp van 0. Leeuw.
Sinds 1988 huisvest het gebouw de Bouwhistorische en Archeologische Dienst van
Den Bosch.
De voorm. R.K. St.-Antoniusk a p e 1 (Hinthamerstraat 217) [3] werd
in 1491 gebouwd door de Broederschap
van Sint-Antonius en in de 17de eeuw
grotendeels gesloopt. De gotische voorgevel en een klein gedeelte van het achterliggende muurwerk zijn opgenomen
in de uit 1956 daterende nieuwe kapel
van het door N. van der Laan en W.
Hansen ontworpen verzorgingstehuis
Anthoniegaarde. Vier steunberen verdelen de met natuursteen beklede gevel in
drie traveeen. De gevel onderging verscheidene restauraties; de vier gevelbeelden met baldakijnen zijn vervaardigd
door H. van der Geld en aangebracht bij
de ingrijpende restauratie in 1910. Het
open, houten koepeltorentje boven de
geveltop werd in 1751 door een zekere
Van Warmond gemaakt en bevat een
klok uit 1574 van Adriaan Steylaert.
De R.K. St.-Catharina- of
Kruiskerk (Kruisbroedershof 4) [4]
is een zich als centraalbouw voordoende
kerk, in 1916-'17 gebouwd met behoud
van een uit 1533 daterende, vierzijdig
gesloten koorpartij. Dit oudste bouwdeel
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is opgetrokken in baksteen met banden
van mergel en heeft rondvensters en een
schijntriforium. Het koor is gedeeltelijk
over de Binnendieze gebouwd. Oorspronkelijk was het de kapel van het in
1629 gesloopte Kruisbroederklooster. In
1569 werd de kapel tot parochiekerk verheven, waarna het gebouw in 1601-'09
mogelijk werd verlengd en een smallere
zijbeuk kreeg. Tegen de noordzijde van
het koor verrees in 1619 een pastorie.
Na 1629 kende de kerk verschillende
bestemmingen tot het in 1811 weer in
rooms-katholieke handen kwam. In 1841
werd de kerk met uitzondering van het
koor gesloopt en vervangen door een
kruiskerk (1842-'44). Die maakte op haar
beurt plaats voor het huidige gebouw,
naar ontwerp van J. Stuyt. De vormgeving van deze gepleisterde bakstenen
kerk is geInspireerd op Byzantijnse en
romaanse voorbeelden. Het centrum van
het gebouw is een grote, zestienkantige
koepel op achtkantige onderbouw, die als
een van de eerste in Nederland is uitgevoerd in gewapend beton. Onder de dakrand van de kalotvormige koepel bevindt
zich een dwerggalerij met tegelmozgek.
Twee traptorens flankeren de westgevel,
waarop een beeld van de H. Catharina
zit. De kerk bezit vier klokken, vervaardigd door Jan Moor (1562), Melchior
Haze (tweede helft 16de eeuw), Alexius
en Petrus Petit (1759) en Henricus Petit
(1791). De kerk is in 1995-'97 uitwendig
gerestaureerd. De gevel van de voormalige pastorie, uitgevoerd in mergel en
zandsteen, heeft men bij die restauratie
gereconstrueerd. Met zijn voluutvormige
gevelbeeindiging en het gebruik van
mergel doet deze manieristische gevel
Zuid-Nederlands aan.
Ondanks de lengteas, gevormd door
ingangspartij en koor, wekt de kerk ook
van binnen de indruk van een centraalbouw. J. Oosterman heeft de koepel in
1919-'25 inwendig beschilderd. Het orgel,
in 1849-'51 gebouwd voor de vorige kerk
door vader en zoon J. en JJ. Vollebregt,
heeft men na de voltooiing van de
nieuwe kerk in gewijzigde vorm in de
koorabsis herbouwd. De orgelgalerij en
de orgelkast zijn van de hand van F. Donkers. De eikenhouten preekstoel dateert
van omstreeks 1625; op de panelen prijken afbeeldingen van Christus op de
berg Thabor en van de evangelisten met
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werk. De kleine spitsboogvensters in de
zijwanden zijn vanwege de buurpanden
hoog geplaatst. Uit de bouwtijd dateren
de gesneden eiken banken met gietijzeren, neogotische versieringen, lichtarmen en gebedenboekhouders. De eikenhouten preekstoel is afkomstig uit de in
1645-'46 gesloopte St.-Pieterskerk aan
het Ortheneinde en dateert uit omstreeks
1625. Op de panelen van de zeskante
kuip zijn Andreas, Petrus, Christus Salvator, Paulus en een pans uitgebeeld. De
verwantschap met de preekstoelen in de
Herv. kerk te Oosterhout en in de R.K.
kerk St.-Petrus' Banden te Hilvarenbeek
is opvallend. De koperen lezenaar is uit
1690 en het klankbord uit 1844. Het
kabinetorgel uit 1780 werd waarschijnlijk
door J.S. Striimphler gebouwd.
Hetvoorm.klooster der paters
redemptoristen (St.-Josephstraat

's-Hertogenbosch, R.K St.-Catharina- of
Kruiskerk

hun symbolen. De trap werd in 1846 toegevoegd. Verder bezit de kerk een collectie 17de- en 18de-eeuwse schilderijen.
Schuilkerkpoortje (Uilenburg
14). Poortje met geblokte natuurstenen
omlijsting, op een sluitsteen 1649 gedateerd. De middenstijl met gesneden maskers, bloemen- en fruittrossen en een
leeuw is een kopie van het 17de-eeuwse
origineel. Het poortje vormde de toegang tot een van de vele schuilkerken die
na 1629 vooral in dit deel van 's-Hertogenbosch waren gevestigd.
DeHerv. of Grote kerk (Kerkstraat 20) [5] is een sober neoclassicistisch bakstenen gebouw met schilddak,
in 1819-'20 opgetrokken naar ontwerp
van J. de Greef, stadsbouwmeester van
Amsterdam. De kerk heeft een kruisvormige plattegrond met aanbouwen in de
door de kruisarmen gevormde hoeken.
Een vierkante dakruiter met dorische
zuilen en frontons bekroont de 'cruising.
Binnen heeft de kerk wit gepleisterde

wanden, een galerij op gietijzeren en
gemarmerde zuilen, en een koofplafond
met stucrozetten. Van het door A. Goekoop, hoofdingenieur van Waterstaat,
ontworpen meubilair uit de bouwtijd van
de kerk, rest na de renovatie in 1972-'73
nog slechts de eenvoudige zeskantige
preekstoel. Uit de St. Jan nam men een
in 1718 door Cornelis Brem vervaardigde koperen doopbekkenhouder over.
Het orgel, gebouwd door de firma Batz,
werd in 1831 in gebruik genomen en is
in 1962 gerestaureerd.
De (Evangelisch-)Luth. kerk
(Verwersstraat 49) [6] voorheen Waalse
kerk is een neogotisch zaalgebouw met
driezijdige sluiting, in 1847 gebouwd
naar ontwerp van A. van Veggel. De
voorgevel wordt door vier steunberen
geleed; de middelste travee heeft een rijk
versierde wimberg. De afsluitende
natuurstenen balustrade van de gevel is
bij een restauratie in 1996 deels gereconstrueerd en deels nieuw ontworpen.
De spitsboogvensters van het gebouw
hebben gietijzeren traceringen. Inwendig heeft de kerk kruisgewelven van stuc-

13) [7] verrees in 1854-'55 naar ontwerp
van A. van Veggel en was deels ingericht
als noviciaat. Het hoofdgebouw heeft
een neoclassicistische hoofdvorm, terwijl
de details in vroeg-neogotische vormen
zijn uitgevoerd. De opvallende wit
geschilderde omlijstingen van de met
segmentbogen afgesloten kruisvensters
zijn voorzien van wenkbrauwen. De
dwarsvleugel (Redemptoristenpad) met
de noviciaatskapel is gebouwd 1901-'03
in een late, sobere neogotische stijl. Het
klooster is nu opgedeeld in wooneenheden en de kloostertuin dient als openbaar
park.
Bij het redemptoristenklooster hoorde
de voorm. R.K. St.-Josephkerk
(St.-Josephstraat 15) [7] uit 1857-'59,
eveneens ontworpen door A. van Veggel.
Deze neogotische, bakstenen kruiskerk
heeft een pseudo-basilicaal schip en een
driezijdig gesloten koor. De kooromgang
diende oorspronkelijk als pastorie. De
voorgevel wordt geleed door meerhoekige steunberen. Een beeld van de H.
Joseph met een engel siert de in natuursteen uitgevoerde ingangspartij. De
voorgevel is in 1948-'49 `vereenvoudigd'
naar plannen van A. Rats. De in stijl
detonerende kleine vieringtoren dateert
uit 1960. Het rijke neogotische interieur
met kruisrib- en stergewelven van stucwerk is sterk geinspireerd op de architectuur van de St. Jan. Aan de westzijde van
het schip bevinden zich twee boven
elkaar gelegen houten galerijen op ste-
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's-Hertogenbosch, R.K St.-josephkerk,
interieur
nen en houten kruisgewelven. De zijkapelnissen hebben houten schermen met
spitsboogmotieven. Het interieur is verrijkt met gewelfschilderingen van C.
Vrensen (1866-'67), fresco's van J.P. Peeters, polychroomwerk van F. van der
Vlist (1886 en 1890) en schilderingen
van A. van Bokhoven (1906-'09); zij het
dat dit alles sterk is aangetast door een
brand die in de kerk heeft gewoed. Van
het meubilair resteert alleen de neogotische preekstoel uit 1871, gemaakt door
H. Goossens naar ontwerp van L.C.
Hezenmans. De glazen zijn vervaardigd
door J.B. Capronnier (1891), atelier
Nicolas (1903 en 1909), W. Derix (1906'07) en L. van den Essen (1950, 1951,
1956 en 1965). Vanwege de huidige
horecafunctie heeft men in de kooromgang een tussenvloer aangebracht en
achter de omgang een aanbouw gemaakt;
het kerkinterieur is verder als onverdeelde ruimte intact gelaten.
Hetvoorm.clarissen- of Claraklooster (Papenhulst 2/Clarastraat
22-24) [8] is omstreeks 1872 gebouwd.
Achter in de tuin, grenzend aan de Binnendieze, zijn restanten gevonden van
het in 1359 gestichte Claraklooster van
de theresianen of ongeschoeide karmelietessen. Het gebouw aan de straat heeft

een sobere eclectische lijstgevel, met
neogotische elementen. De daarachter
gelegen eenbeukige neogotische kapel,
naar ontwerp van L.C. Hezenmans,
dateert uit 1878 en heeft een dakruiter.
Het kloostercomplex is rond 1984 verbouwd tot wooneenheden.
De voorm. synagoge (Prins Bernhardstraat 8) [9] is een zaalgebouw met
driezijdige sluiting, oorspronkelijk
gebouwd in 1826 in opdracht van mr.
Bernardus Hartogensis, maar in 1886
nagenoeg geheel herbouwd naar ontwerp van I. Gosschalk. Bij de restauratie
van 1995-'96 is het aan de Binnendieze
gelegen gebouw weer in het zicht
gebracht door de sloop van enkele huizen aan de Prins Bernhardstraat. Achter
de in gefantaseerde vorm herbouwde
gevel bevindt zich een harmonieus inte-
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rieur, dat bij de restauratie de laat-l9deeeuwse kleurstelling herkreeg. De
gepleisterde wanden worden geleed door
gecanneleerde pilasters met vergulde
corinthische kapitelen. Het koofplafond
boven de kroonlijst is voorzien van stucornamenten. De vrouwengalerij, met
ingezwenkt middengedeelte, rust op
dorische zuilen. Het gebouw is nu een
podium voor muziekuitvoeringen. Van
de inrichting resteert alleen nog de
biema in neoclassicistische stijl, afkomstig uit Zaltbommel.
Hetkapucijnenklooster (Van
der Does de Willeboissingel 11-12) [10],
is aangelegd rond een uit 1896-'97 daterende zaalkerk, de H. Hartkerk, naar
ontwerp van F. Baijens. Het klooster
kreeg in 1935 een aanbouw naar ontwerp
van M. van Beek, en de kerk een aanbouw naar ontwerp van P. Knoers. De
kloostertuin heeft een met pilasters, metselmozaieken en kleine klokgeveltjes versierde ommuring. Op de afgeronde hoek
met de Capucijnenlaan staat een kleine
kapel.
Het franciscanessenklooster
Marienburg (St.-Janssingel 90-92)
[11] werd in 1897-'99 gebouwd voor de
zusters van Jezus, Maria en Jozef. Het
ontwerp van J. van Groenendael is een
grootschalige variant op het thema van
de zogeheten Dordtse gevel. Achter het
hoofdgebouw bevindt zich een driebeukige, neogotische kloosterkapel met
galerijen en zeer hoge, spitse dakruiter.
Het interieur van de kapel is in 1961-'62
gemoderniseerd. Rond 1925 is het complex uitgebreid met een kweekschool
voor meisjes (St.-Janssingel 94-96) naar
's-Hertogenbosch, Franciscanessenklooster
Marienburg
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Orthenklooster (Zusters van Orthenpoort) [13] is alleen nog het poortgebouw aan de Dieze zichtbaar, zij het dat
het huidige gebouw een op het origineel
geInspireerde nieuwbouw van na de
Tweede Wereldoorlog is. Het voorm.
klooster van de Zusters van de
Choorstraat (Choorstraat 7) [14],

's-Hertogenbosch, R.K. St.-jacobskerk

ontwerp van C. Estourgie. De toegang
heeft een groot relief voorstellende
Jozef, Maria en het kindeke Jezus, met de
tekst 'Ora et labora', gemaakt door J.
Kuijpers. De naastgelegen voorm. huishoud- en industrieschool (St.-Janssingel
98-100) dateert uit 1931.
De R . K . St.-Jacobskerk (Hinthamerstraat 175) [12] is een bakstenen
kruisbasiliek (Grieks kruis) met centraliserende aanleg uit 1906-'07, naar ontwerp van J.ThJ. Cuypers en J. Stuyt. De
kerk had een voorganger uit 1844. Het
ontwerp is sterk geInspireerd op Italiaanse, romaanse en Byzantijnse voorbeelden. De hoge vierkante, naar boven
taps toelopende klokkentoren met tentdak kwam gereed in 1923-'24 en was
oorspronkelijk hoger gepland. Op de
klokkenverdieping heeft elke zijde Brie
gekoppelde galmgaten met een klein balkon ervoor en daarboven in elke hoek
een in rode steen uitgevoerd beeld. De
kerk heeft een ronde koepel met tamboer, aan de buitenzijde voorzien van een
dwerggalerij. Langs de dakranden zijn
friezen van geblokte tegelpatronen aangebracht. De toegang is in 1928 naar de
oorspronkelijk blinde noordgevel verplaatst. Door afbraak van enkele huizen
aan de Hinthamerstraat ontstond daar in
1932 een plein en een verbindingsstraat

naar de Bethaniestraat. Het toegangsportaal is versierd met schilderingen en
met reliefs voorstellende bewoners van
de vijf continenten. De noordgevel telt
verder een aantal in nissen geplaatste
heiligenbeelden (1927-'32). De kerk is in
1991-'93 in- en uitwendig gerestaureerd.
Het interieur is uitgevoerd in schoon
metselwerk met banden van geglazuurde
stenen, met in relief de namen van de
apostelen en siermotieven. Het koor en
de zijkapellen hebben een halfronde sluiting. De koepelbeschildering is van F.
Kops, en de wand- en absisschilderingen
(fresco's) zijn van Georges de Geetere.
Het kerkmeubilair is overgenomen uit de
vorige kerk. De barokke preekstoel uit
1635 – oorspronkelijk afkomstig uit de
St.-Michielsabdij te Antwerpen – is van
de hand van Erasmus Quellinus; het
klankbord is 18de-eeuws. Verder bezit
de kerk onder meer diverse beelden en
schilderijen (17de-19de eeuw), twee
17de-eeuwse biechtstoelen en twee
biechtstoelen naar ontwerp van L. Veneman (1844 en 1850), een in barokke trant
gesneden orgelbalustrade, in 1804 te
Antwerpen gekocht (het huidige orgel is
in 1900 gekocht), een vroeg-19de-eeuwse
albasten doopvont en een gesneden houten kruisweg uit 1898 door Adriaan van
der Geld.
Overige kloosters. Van het
voorm. 15de-eeuwse Zusters van

ofwel de Congregatie Dochters van
Maria en Joseph', dateert van rond 1850.
Op het binnenterrein staat de kerk, een
driebeukige kruisbasiliek naar ontwerp
van J. van Halteren (1962 inwendig verbouwd). De kerk werd gebouwd in 1910'11; toen werd het klooster langs de
Choorstraat verder uitgebreid en ook om
de hoek aan de Papenhulst voortgezet
met een internaat en kweekschool 'Concordia' (Papenhulst 1) en de Mulo
School van het H. Hart (Papenhulst 3).
Het voorm. klooster van de Congregatie St. Aloysius (St.-Josephstraat 18) [15] dateert uit 1895 en bevatte
de 'Parochiale School St. Jan'. Het
gebouw is opgetrokken in een mengvorm van neorenaissance en neogotiek.
De naastgelegen `St.-Aloysiusschool'
(St.-Josephstraat 20), een mulo-school
uit 1912, heeft een vergelijkbare bouwstijl, zij het met een geprononceerder silhouet dankzij een midden- en een hoektoren. Het St.-janscentrum
(Papenhulst 4-6) [16] is gebouwd voor de
Fraters van Tilburg. Aan de straat staat
het in 1924 gebouwde grote fraterhuis
met risalerende zijvleugels. Midden achter het hoofdgebouw ligt een kruisvormige, eenbeukige kapel uit 1928 naar
ontwerp van J. Duijnstee. Het voorm.
kloostergebouw Nemiusstraat 4
werd in 1929 gebouwd naar ontwerp van
H.W. Valk; het naastgelegen pensionaat
dateert uit 1935 en is ontworpen door
H.M. de Graaf.
Overige kerken. De (Geref.)
Bethelkerk (Korte Havenstraat 19), in
1908 opgetrokken aan de Grobbendonckstraat, waarvan nu nog een doodlopend stuk resteert, is een ontwerp van
WJ. Haspels. Het gebouw is in 1960 uitgebreid. De R.K. Sacramentskerk
(Antoon Derkinderenlaan 7) werd in
1935-'36 gebouwd naar plannen van
J. van der Valk. De R. K. Lucaskerk
(Zuiderparkweg 301) verrees na de
Tweede Wereldoorlog naar ontwerp van
N. van der Laan. De R.K. H.H. Har-
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tenk erk (Rubensstraat 62) is in 1950
gebouwd naar ontwerp van A. Kropholler. De pastorie (Graafseweg 194a) is
eveneens van zijn hand. De St.-Salvatorkerk (Schaarhuisstraat 14), verrees
rond 1955 in de trant van de Bossche
School, ze heeft aan de voorzijde een
ronde doopkapel en een vierkante toren.
Het Groot Ziekengasthuis
(Nieuwstraat 34 e.o.) heeft een geschiedenis die teruggaat tot de 13de eeuw.
Vanaf het eind van de vorige eeuw is het
gasthuis in diverse bouwcampagnes
ingrijpend vernieuwd en vergroot tot een
modern ziekenhuis dat het stadsdeel ten
noorden van de Markt domineert. Het
oudste bouwdeel van het complex is de
classicistische natuurstenen Gasthuispoort (eind Gasthuisstraat) [19] uit
1661, te bereiken via een stenen brug
over de Binnendieze. Aan weerszijden
van de poort bevinden zich rondboognissen voor beelden, waarvan alleen de sokkels resteren. Verder bevat het complex
een poortgebouw uit het midden van de
19de eeuw (verbouwd rond 1890) en een
rouwkapel uit 1888. Na de sloop van het
oude gasthuis kwam tussen 1907 en 1915
in twee fasen een nieuw ziekenhuis tot
stand naar plannen van J. Vrijman en
ThJ. Klumpers, bestaande uit een administratiegebouw aan het Burg. Loeffplein
met daarachter een eenbeukige neogotische kapel en een stervormig aangelegd
complex ziekenzalen. Het los staande
Mariapaviljoen stamt uit dezelfde
periode. In 1932 ontstond een nieuwe
vleugel met hoofdingang aan de Nieuwstraat (nr. 34). De grootste uitbreiding
kreeg het complex in de jaren 1966-'74
met vleugels langs de Nieuwstraat, ZuidWillemsvaart en de Tolbrugstraat.
Het voorm. Oudemannen- en
- v r o u w e n h u i s (Hinthamerstraat
72) [20] is een sober neoclassicistisch
gebouw uit 1824, opgetrokken naar ontwerp van PJ. de Zutter. Het sluit aan op
het laat-middeleeuwse Geef- of H. Geesthuis langs de St.-Josephstraat, dat
geheel werd verbouwd. De gevels van
de bel-etage zijn bekleed met blokken
natuursteen; daarboven is een geblokte
pleisterlaag aangebracht. Bij de verbouwing tot bibliotheek (rond 1985) werd de
binnenplaats overdekt.
Hetpsychiatrisch ziekenhuis
Reinier van Arkel (Hinthamer-

straat 203-205) [21] is voortgekomen uit
het in 1442 uit de nalatenschap van Reinier van Arkel gestichte gasthuis voor
`zinnelozen', het oudste in Nederland.
In 1838 kwam een nieuw hoofdgebouw
tot stand in een strakke neoclassicistische
stijl met brede gepleisterde gevel, naar
ontwerp van stadsarchitect P.J. de Zutter.
Op de gevel staat de tekst `Geneeskundig
Gesticht 1838'. Op de gelijktijdig aangelegde kleine achterplaats hangt een door
Peter van Coeverden gehouwen gevelsteen met een voorstelling van opgesloten en geketende zinnelozen, behorend
bij een verbouwing van het gasthuis in
1686. Tussen 1845 en 1892 groeide het
complex met diverse vleugels en binnenplaatsen verder naar achteren uit tot
voorbij de middeleeuwse St.-Jacobskerk.
Aan de St.-Jacobsstraat werd een rond
1830 gebouwde kapel opgenomen in de
vleugels van de grote binnenplaats
(1845-'53). De toegang van de kapel aan
de straat is voorzien van een rondboogpoort met fronton. In 1953 werden in de
kapel glazen aangebracht van glazenier
Ten Horn, om te herdenken dat een
eeuw eerder religieuzen de verpleging in
het ziekenhuis hadden overgenomen.
Ook in de 20ste eeuw groeide het complex gestaag verder. Aan de Baselaarstraat verrees in 1932 naar ontwerp van J.
van Dillen, architect van de Godshuizen,
een aantal woningen met lessenaarsdaken. Een volgende uitbreiding van het
complex vond plaats in 1936, eveneens
naar ontwerp van J. van Dillen. De St.Jacobskazerne uit 1744 werd in het complex opgenomen en daarbij grotendeels

herbouwd. Het uiteinde van de kazerne
aan de Bethaniestraat kreeg op de verdieping een kapel. De kapel en het naastgelegen ingangsgebouw (Bethaniestraat 2)
zijn opgetrokken in aan de Delftse
School verwante vormen. Na een ingrijpende reorganisatie van de inrichting in
de jaren '80 van de 20ste eeuw is in 1996
een groot deel van het complex afgebroken, inclusief een groot deel van de kapel
uit 1936.
HetZwanenbroedershuis
(Hinthamerstraat 94) [22] is het onderkomen van de rond 1300 ter verering van
Maria opgerichte Lieve Vrouwe-broederschap, waarvan de oudste statuten
dateren uit 1318. Ze wordt ook Zwanenbroederschap genoemd, wegens de zwa-

's-Hertogenbosch, Zwanenbroedershuis

nen die tijdens het jaarlijkse feestmaal
worden genuttigd. De exclusieve Broederschap, die in de St. Jan over een eigen
kapel beschikte, legde in 1642 haar godsdienstige karakter of en werd een der
eerste oecumenische gezelschappen; de
helft van de leden bestaat sindsdien uit
rooms-katholieken en de andere helft uit
protestanten. Het pand aan de Hinthamerstraat, in 1484 uit een nalatenschap
verworven, werd in 1846-'47 afgebroken
en vervangen door het huidige gebouw
in rijk gedecoreerde, neogotische stijl
naar ontwerp van J.H. Laffertee. De
gepleisterde voorgevel wordt door vier
pilasters in Brie traveeen geleed. De
koperen zwaan op de topgevel boven de
middentravee is tijdens de restauratie in
1950-'58 geplaatst. De vier beelden
tegen de pilasters zijn in 1962 gemaakt
door M. van Beek en stellen vier vooraanstaande leden van de Broederschap
voor: Willem van Oranje, Gerardus van
Uden, Gijsbert van der Poorten en Floris
van Egmond. Jeroen Bosch is overigens
ook lid geweest. De vertrekken zijn ingericht in neogotische stijl. De Kleine Zaal
heeft een rijk stucwerkplafond met een
rand van hanggewelven. Tot de inrichting uit de bouwtijd behoort onder meer
een gietijzeren kachel. De Grote Zaal is
in 1868-'70 ingericht naar ontwerp van
L.C. Hezenmans.
Het voorm. bureau van het
Bestuur der Godshuizen
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(Gasthuisstraat 9) uit 1903 heeft een
voorgevel in neorenaissance-stijl. Opvallend zijn de trapgevel met overhoekse
pinakels, de arcade van boognissen en
het toegangspoortje met timpaan en
engelenkopje.
Het voorm. ziekenhuis Johan.nes de D e o (Papenhulst 26) [23]
dateert uit 1914 en is ontworpen door J.
Dony. Het baksteengebouw heeft historiserende, klassieke elementen. De
kleine, rechthoekige kapel aan de achterzijde dateert uit 1915.
Verdedigingswerken. Van de
oudste, vroeg-13de-eeuwse, ommuring
zijn op verschillende plaatsen in de stad
restanten aangetroffen. In het pand Kolperstraat 23 heeft men bijvoorbeeld een
stuk stadsmuur als bouwmuur gebruikt.
De gekanteelde muur – een van de oudste van Nederland – werd op grondbogen gefundeerd en opgemetseld in baksteen afgewisseld met lagen tufsteen. Van
deLeuvense poort,eenvandevijf
landpoorten, zijn het benedendeel van
de zware ronde noordelijke toren en een
stuk muurwerk met spaarbogen ingebouwd in het pand Hinthamerstraat 10.
De Bevel van dat huffs kreeg in 1892 een
gevelsteen van de hand van J. Schumaker
met een afbeelding van de poort zoals
men die zich toen voorstelde. Aan het
eind van de Waterstraat zijn resten te
zien van eenwaterpoort; een van de
twee waterpoorten van de oudste ommuring die de zogeheten Marktstroom
doorgang boden.
Van de uitleg tussen circa 1318 en 1352
zijn sterk gerestaureerde restanten van
muren en torens te vinden langs de Buitenhaven, de Kasterenwal en de Noordwal. Aan de Hekellaan werden in 1971 de
resten van de Beck erstoren opgegraven en geconsolideerd. De stadspoorten
zijn alle gesloopt. Aan het uiteinde van
de haven heeft men de restanten van een
bastion voor de voormalige Boompoort
gerestaureerd (1996). Eveneens in gerestaureerde vorm zijn nog de vroeg-16deeeuwse ommuring van het Vughtereinde
(Westwal, Parklaan) en het Hinthamereinde (Muntelwal, Oostwal) herkenbaar.
Grote delen van de vestinggracht
bleven bewaard aan de zuid- en de
noordzijde; de Dommel vervulde die rol
aan de westzijde.
Van de in de 16de en 17de eeuw tegen de
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oude stadsmuur aangelegde bastions zijn
die aan de westzijde verdwenen; die aan
de zuid- en oostzijde van de binnenstad
zijn nog herkenbaar. Daar liggen van
oost naar zuid de bastions St. -Antonie (1618-'19), Baselaar (1626) en
O ranje (1634). De bastions Deuteren
en Vught hebben plaats gemaakt voor
het Wilhelminaplein, maar van het bastion Vught is het oostelijke deel nog
wel zichtbaar. Op de bastions staan
diverse 17de-, 18de- en 19de-eeuwse
kanonnen opgesteld. Bijzonder is het
kanon `Stuer ghewalt' (stoer geweld) uit
1510 op bastion Oranje.
Het voorm. Kruithuis (Citadellaan 7)
[24] werd in 1617-'21 gebouwd, volgens
een ontwerp van Jan van der Wege. Het
gebouw stond toen in een minder dicht
bebouwd deel van de binnenstad. De in
natuursteen uitgevoerde rusticapoort
wordt bekroond door een fronton en het
wapen van de Generaliteit. Het zeshoekige bakstenen gebouw met omlopend
zadeldak is opgetrokken rondom een
binnenplaats. De kap van het gebouw is
deels nog origineel. Aan de stadszijde
bevinden zich twee lage zeshoekige traptorens. Oorspronkelijk werden twee zijden van de zeshoekige binnenplaats
ingenomen door galerijen, maar die zijn
in 1742 dichtgebouwd. In dat jaar raakte
het gebouw zijn taak als kruithuis kwijt.
In 1769 dempte men de gracht. De vensters in de buitengevels werden rond
1888 aangebracht; toen heeft men ook de
traptorens een meter verhoogd. Het
Kruithuis is gerestaureerd in 1964 en in
1973-'75, waarbij onder andere een deel

's-Hertogenbosch, Citadel, binnenterrein
met kruithuis en provoosthuis
van de eerder weggebroken pijlers en
Bogen in het hoofdgebouw is hersteld.
Na 1742 heeft het gebouw verschillende
functies gehad; nu is het in gebruik als
museum. Het is het enige gaaf bewaarde
voorbeeld in Nederland van een kruithuis uit het begin van de 17de eeuw.
De Citadel (Zuid-Willemsvaart 2) [25],
aan de noordzijde van de stadskern, werd
in 1639 gebouwd in opdracht van de Staten-Generaal, waarschijnlijk naar ontwerp van ingenieur Bilderbeek. Enerzijds
diende het ter verdediging van de stad,
anderzijds moest het de grotendeels
Spaansgezinde bevolking in het gareel
houden, vanwaar de bijnaam Papenbrir.
Officieler was de aanduiding 'fort Willem Maria'; sedert de Franse tijd is de
aanduiding 'Citadel' in gebruik. Het fort
is aangelegd als een regelmatige vijfhoek
met aarden wallen en bastions; het
geheel is versterkt door een dikke bakstenen bekledingsmuur. Gelegen waar de
Aa en Dommel in de Dieze samenvloeiden, was de Citadel geheel door water
omgeven. In 1878-'80 werd het zuidwestelijke bastion afgebroken ter bevordering van de doorvaart in de Zuid-Willemsvaart, die vijftig jaar eerder vlak
langs de Citadel was aangelegd. Tijdens
een in 1985 voltooide restauratie werden
de aarden wallen met borstweringen,
schuttersbanketten, walgangen en opritten gereconstrueerd, evenals de noordelijke poort.
In het fort zijn in de loop der tijd ver-
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schillende militaire gebouwen verrezen;
nu herbergen deze het Rijksarchief. Het
rechthoekige bakstenen hoofdgebouw
werd in 1789-'91 in sobere architectuur
gebouwd als Provoosthuis (zetel van de
krijgsraad en tevens militaire strafgevangenis). In 1848 werd het gebouw vergroot en ingericht voor de legering van
troepen en daarna volgden nog enkele
uitbreidingen. Tijdens de reqauratie
heeft men de latere aanbouwen gesloopt
en een souterrain met een uitgegraven,
halfronde uitbouw toegevoegd. Verder
heeft men toen de binnenplaats overdekt. Tegenover het hoofdgebouw staat
het kruitmagazijn uit 1744, een eenvoudig, laag bakstenen gebouw met zadel-

dak. Op het zuidoostelijke bastion is in
1898 een Wilhelminaboom geplant. Het
rechthoekige wachtgebouw naast de
ingang aan de zuidzijde dateert uit 1899.
Het uitspringende middengedeelte
wordt zowel aan de voor- als aan de achterzijde bekroond door een fronton; aan
de voorzijde is er bovendien een portiek
met natuurstenen zuilen.
Het stadhuis (Markt 1) [26] bestaat
uit een drietal middeleeuwse panden,
verenigd achter een 17de-eeuwse gevel,
en enkele gebouwen aan een achterplaats. Het middelste van de drie panden
aan de Markt, het zogeheten `Heerenhuis', werd in 1366 door de stad gekocht
en waarschijnlijk kort daarop verbouwd.
Het pand ter linker zijde, genaamd 'De
Gaffel', werd in 1481 gekocht en diende

als wijnhuis en vergaderruimte van de
gedeputeerden van de vier kwartieren
van de Meierij. In 1529-'30 heeft men
beide gebouwen ingrijpend verbouwd.
Men verfraaide de gevel van het Heerenhuis en voorzag deze van een onderkelderd bordes met zuilengalerij. Daarbij
kreeg de kelder van het huis kruisribgewelven op natuurstenen zuilen. Dit alles
kwam tot stand naar plannen van Jan
Darkennes (d'Erquennes), loodsmeester
van de St. Jan. Het pand ter rechterzijde,
`Sinterklaas' genaamd, was het gildehuis
van de kramers. De stad kocht dit
gebouw in 1599.
In de 17de eeuw kreeg het stadhuis zijn
huidige vorm. De slanke houten, met
leien beklede zeskantige toren met opengewerkte lantaarn en uivormige spits is
in 1649-'51 gemaakt naar plannen van
Jacob van der Laer en Adriaan van der
Sterren. In de toren hangt een carillon
van 35 klokken, waarvan er dertien in
1649 door Francois Hemony zijn geleverd. Uit de oude toren nam men de
Mariaklok uit 1372 over. In de jaren
1670-'79 onderging het stadhuis een
complete herinrichting en kwam ook de
classicistische zandstenen voorgevel tot
stand, naar ontwerp van de Haagse
bouwmeester Pieter Minne. Bij de verbouwing van het complex waren verder
betrokken de Rotterdamse stadsbouwmeester Claes Jeremiasz. Persoons en de
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's-Hertogenbosch, Stadhuis, interieur
raadzaal met wandtapijten

's-Hertogenbosch, Stadhuis, plattegrond beletage/begane grond

Bosschenaren Dirk van der Lith en Peter
van Gogh.
Het middenrisaliet van de voorgevel
heeft op de bel-etage een ingang onder
een fronton, daarboven vier kolossale
ionische pilasters en ter afsluiting een
fronton met beeldhouwwerk voor het
omlopend schilddak. Het bordes met
dubbele trap voor de ingang werd in
1913 weer in 17de-eeuwse toestand
gebracht, nadat het in de loop der eeuwen diverse keren was gewijzigd. In het
midden van de kroonlijst is in 1679 een
beweegbaar houten ruiterspel geplaatst,
gemaakt door de Leidse stadsarchitect
Jacob Roman. Het beeldhouwwerk in
het fronton, met wildemannen die het
stadswapen van 's-Hertogenbosch dragen, is van Jacobus van der Hoeven; het
huidige wapen dateert van 1802.

De centrale hal op de bel-etage heeft een
balkenplafond met bewerkte consoles.
Op de wanden zitten schilderingen op
linoleum van Antoon Derkinderen uit
1892 en 1897: op de linkerwand een uitbeelding van de stichting van de stad
door hertog Hendrik en op de rechterwand een schildering die de St. Jan als
hoofdmotief heeft. In deze ruimte staan
twee rococo-banken opgesteld. Het achterste gedeelte van de hal is afgescheiden
door een balustrade met dubbele zuilen
voorzien van ionische kapitelen; dit
gedeelte diende oorspronkelijk als vierschaar. Aan weerszijden van de hal bevinden zich dienstvertrekken en trappenhuizen. Het linker trappenhuis bevat de
zogenaamde Herentrap; deze is voorzien
van gesneden, kruiselings geplaatste spijlen, die eindigen in hondenkoppen, en
pijnappels op de hoofd- en hoekbalusters.
In de bovenhal op de eerste verdieping
hangt een reeks portretten van Oranjevorsten (meest kopieen) en een monument voor de gevallenen bij de bevrijding van de stad in 1944. In de
voormalige raadzaal hangen wandtapijten met landschappen; ze dateren uit
1679 en zijn gemaakt door Maximiliaan
van der Gucht. Van een verbouwing in
1692-'93, naar ontwerp van Jacob

Roman, dateren de classicistische
schoorsteen — met een schilderstuk uit
1648 door Theodoor van Thulden, voorstellende Gerechtigheid en Eendracht —
en het plafond, geschilderd door Elias
van Nijmegen. De wijzerplaat in het
midden is gekoppeld aan het uurwerk
van de klokkentoren. De deuren van de
zaal zijn afkomstig van twee regentenbanken uit de St. Jan. Willem Hubert
maakte ze in 1780 en Jan Hendrik
Allsteede voorzag ze van snijwerk in
Lodewijk XVI-stijl.
De burgemeesterskamer is ingericht in
Lodewijk XIV-stijl en bevat enkele schilderijen van Theodoor van Thulden,
waaronder een allegorische voorstelling
uit 1650 van het veroverde 's-Hertogenbosch dat smeekt om toegelaten to worden tot het convent van de Zeven Verenigde Gewesten. Een andere kamer
kreeg in 1763 een inrichting in rococostijl naar ontwerp van architect Verhellouw. Het schoorsteenstuk in grisaille
symboliseert de verovering van de stad in
1629. Tegen de met goudleer beklede
wanden hangen onder meer de portretten van koning-stadhouder Willem III
en Mary Stuart, door J.H. Brandon vervaardigd in 1694. Op de verdieping
bevindt zich nog een kamer met een
17de-eeuwse schouw en 18de-eeuws
goudleerbehang.
Achter het hoofdgedeelte van het stad-
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huis liggen enkele andere gebouwen.
Allereerst is er de zogeheten Romangalerij uit 1693, een brede gang met houten
tongewelf, naar ontwerp van Jacob
Roman. Aan de achterplaats heeft deze
een sobere classicistische gevel. De galerij leidt naar het oude griffiegebouw uit
1563, dat bestaat uit twee haaks op elkaar
staande bouwdelen. De gevels aan de
achterplaats zijn voorzien van natuurstenen speklagen en een topgevel met afwisselend gebogen en rechte trappen afgedekt met natuurstenen platen. De gevels
zijn echter naar oud model vrijwel geheel
nieuw opgetrokken. Inwendig hebben de
vleugels van het griffiegebouw moer- en
kinderbintbalklagen met consoles, deels
oud, deels bijgemaakt. In het achterste
deel is sinds 1670 de trouwzaal ingericht.
Deze heeft een Lodewijk XV-schoorsteen, goudleerbehang en een houten
wand met 17de-eeuws schrijnwerk. Het
voorhalletje van de trouwzaal is in de
jaren '50 van de 20ste eeuw verbouwd en
voorzien van schilderingen van M. de
Leeuw. De galerij naast de trouwzaal is in
de 19de eeuw tot stand gekomen op een
16de-eeuws souterrain met troggewelven. In de verbindingsgang en de belendende ruimte staan vier in 1580 door
Jean de Challengie gegoten kanonnen;
deze stonden vroeger voor het stadhuis.
Achter het griffiegebouw is rond 1920
een archiefgebouw (Achter het Stadhuis
3-7) opgericht. Tot het stadhuiscomplex
behoren verder nog enkele reeds in de
17de eeuw aangekochte panden aan de
Ridderstraat (nrs. 3 -7), die door diverse
verbouwingen ingrijpend zijn veranderd.
Hetvoorm. Commandement
(Hinthamerstraat 74) [27] is rond 1500
ontstaan door samenvoeging van drie
huizen. Het complex was achtereenvolgens in gebruik als refugiehuis van de
abdij van Tongerlo en als bisschoppelijk
paleis (1590-1629) - hieraan herinnert in
een zijgevel een medaillon met het
wapen van bisschop Zoesius. Vanaf 1629
diende het als ambtswoning van de commandant van het Staatse leger (Commandement). De drie oude voorgevels
werden tijdens een verbouwing in 1764
vervangen door de bestaande gemeenschappelijke gevel. De excentrische
plaatsing van de brede ingang en het
risaliet rechts van het midden verraden
nog de oude driedeling. De voorgevel

wordt afgesloten door een rijk bewerkte
kroonlijst. De dakkapellen hebben
schuifvensters, voluutvormige klauwstukken en een segmentboogvormige
afdekking. De ingang wordt omlijst door
hardstenen ionische pilasters en een
kroonlijst. In het interieur bevinden zich
deuren met Lodewijk XV-snijwerk en
enkele empire-schouwen. De grote achterzaal heeft een cassettenplafond van
stucwerk; dit dateert van omstreeks
1838, toen het gebouw dienst deed als
Provinciaal Gerechtshof. In 1965 werd
het pand gerestaureerd en heringericht.
Tegenwoordig client het onder de naam
"Jeroen Boschhuis' als centrum voor culturele vorming.
Hetvoorm. Gouvernement (Verwersstraat 41) [28] is tot stand gekomen
in 1768-'70. Na de overgave van de stall
in 1629 had de militaire gouverneur zijn
intrek genomen in de gebouwen van het
Jezdietencollege. Gouverneur Lodewijk
Ernst, hertog van Brunswijk-Wolfenbiittel, liet de oude, bouwvallige residentie
vernieuwen. Het nieuwe gebouw kreeg
een rechthoekige plattegrond met een
voorgevel in strenge Lodewijk XVI-stijl
die in hoge mate teruggrijpt op het 17deeeuwse classicisme. Het ontwerp is van
de Haagse architect Pieter de Swart. De
met natuursteen beklede, gedeeltelijk
gebosseerde voorgevel heeft een door
een fronton bekroond middenrisaliet.
Beeldhouwwerk op de daklijst en reliefs

in het fronton en op de beide lisenen van
het middenrisaliet stellen trofeeen voor;
in het fronton is het door twee leeuwen
geflankeerde wapen van de Generaliteit
aangebracht. Binnen bevinden zich
enkele schouwen, stucplafonds en deuren
in Lodewijk XV-stijl; ook deuren met
Lodewijk XVI-versiering komen voor.
De zuidoostelijke vleugel met tuinkamer
werd in 1895 aangebouwd. Na een restauratie is sedert 1987 het Noordbrabants Museum in het complex gehuisvest. Ten behoeve van de nieuwe
bestemming is naar ontwerp van
W. Quist een nieuw gedeelte met een
tentoonstellingsvleugel aangebouwd.
Tegelijk met of kort na de bouw van het
Gouvernement werden in de Verwerstraat drie huizen afgebroken, waardoor
een voorplein ontstond. Aan weerszijden
hiervan bouwde men eenvoudige wachthuizen voor officieren. Een smeedijzeren
hek verbindt deze rechthoekige gebouwtjes met schilddak met elkaar. In de haaks
op de voorgevel staande muren, die het
voorplein afsluiten, zijn houten classicistische poortjes geplaatst. Verder staat op
het plein een monument van handel en
nijverheid uit 1919, van de hand van A.
Falise, opgericht ter ere van M.A.EJ.
baron van Voorst tot Voorst.
Bij de verbouwing van 1768-'70 werd de
's-Hertogenbosch, Gouvernement (nu
Noordbrabants Museum)
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voormalige Jezdietenkerk, die aan de
achterzijde haaks aansloot op het Gouvernement, deels gesloopt en deels verbouwd tot receptie- en feestzaal. Deze
zaal deed vanaf 1796 dienst als vergaderruimte voor het bestuur van Brabant en
vanaf 1814 voor de Staten van Brabant
(Statenzaal). Aan de Waterstraat en op
het binnenterrein verrezen tussen 1814
en 1820 de gebouwen van de voorm.
Provinciale Griffie (Waterstraat
16-18) [29]. Onder commissaris baron
Van Voorst tot Voorst werd dit complex
in de jaren 1898-1908 ingrijpend verbouwd, naar plannen van rijksbouwmeester J. van Lokhorst. Het gebouw
vertoont neogotische stijlkenmerken,
zowel in de voorgevel als in het interieur,
waar onder meer kruisribgewelven van
stucwerk zijn aangebracht. In de jaren
1904-'05 werd de vergaderzaal, de Statenzaal, gerestaureerd of liever herbouwd, want alle muren, behalve de
zuidoostmuur, werden opnieuw opgetrokken. De zaal kreeg een rijk neorenaissance-interieur met tegen de oostwand een schouw, rustend op granieten
zuilen en pilasters. Daarboven staan in
nissen allegorische beelden van Hoop,
Liefde en Geloof, en boven op het
bekronende fronton van de Gerechtigheid. Aan weerszijden van deze schouw
bevinden zich loges. Op de consoles van
het cassettenplafond zijn de wapens van
Brabantse gemeenten aangebracht. De
zuidoostmuur van de zaal, met rondboogvensters tussen vlakke steunberen,
werd in 1966 gereconstrueerd nadat de
oorspronkelijke muur wegens verzakking
was afgebroken. De zaal is tot 1971 als
Statenzaal gebruikt en dient nu voor
representatieve doeleinden. Bij de herinrichting in 1991-'92 is tegen de westwand het grote, uit ca. 1655 daterende
doek 'Abraham ontvangt de Brie engelen'
van Ferdinand Bol geplaatst. Deze
kamerschildering is afkomstig uit het
pand Nieuwe-gracht 6 to Utrecht.Het
gebouw van de Provinciale Griffie is nu
in gebruik bij Rijkswaterstaat.
HetHuis van Bewaring (St.Jorisstraat 125) [30] is een sober bakstenen gebouw met schilddak, gebouwd in
1812 naar plannen van J. Vinkellouw ter
plaatse van huizen die in 1794 bij de
beschieting van de stad door de Fransen
waren vernield. Oorspronkelijk was het
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in gebruik als tuchthuis of spinhuis, maar
vanaf 1821 dient het als gevangenis. De
neoclassicistische voorgevel heeft een
middenrisaliet met vier geblokte pilasters
die een houten fronton dragen. De ingang
heeft eveneens een fronton en geblokte
pilasters.
Visbank (Lepelstraat ong.). Van deze
omstreeks 1870 gebouwde visbank resteren nog de twee rechthoekige bakstenen
hoekgebouwtjes; zij hebben een hardstenen plint en gepleisterde hoekpilasters
met verdiepte velden. De gevels worden
afgesloten door een cassettenfries en
kroonlijst met daarboven aan de voorzijde een bakstenen fronton.
Het voorm. Rijksarchief (Waterstraat 20) [31] verrees in twee fasen, beide
naar ontwerp van rijksbouwmeester
J. van Lokhorst. In 1881-'83 kwam het
eerste depot tot stand, opgetrokken in
neorenaissance-stijl. Het zandstenen toegangsportaal draagt het opschrift `Rijks-

archieven'. In 1887-'89 volgden een zijdepot op de hoek van de Prins Bernhardstraat en een achterdepot aan dezelfde
straat. Deze bouwdelen hebben een
neogotisch uiterlijk met traptorens en
reeksen gekoppelde vensters in nissen.
Vanwege de brandveiligheid en de hoge
vloerbelasting hebben de depots inwendig een ijzeren draagconstructie met
geklonken kolommen. In de kap zijn
dubbele polonceauspanten toegepast.
Het kantoorgebouw voor Rijkswaterstaat (Wolvenhoek 7) [32] uit 1932
is een schepping van P.H. van Kessel,
waarbij zowel expressionistische als Delftse
School-stijlelementen zijn gebruikt. De
geveltoren heeft een koperen spits die
doet denken aan die van de Brabanthallen.
Hetgemeentelijk bureau voor
TBC-controle (Citadellaan 24) [33]
werd in 1933 gebouwd naar ontwerp van
C.M. Evers in de stijl van het Nieuwe
Bouwen. De glas-in-loodramen in het
trappenhuis zijn van K. van Stiphout. Het
pand is in 1951 in dezelfde stijl uitgebreid.
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HetPaleis van Justitie (Spinhuiswal 2) [34] werd in 1944 ernstig
beschadigd en in 1949-'50 grotendeels
herbouwd in een strenge, aan de Delftse
School verwante stijl naar ontwerp van
F.W. Duthour Geerding. Van het
oudere, in de jaren 1914-'22 gebouwde,
complex bleef aan de St.-Jorisstraat een
gedeelte uit 1914 bewaard (nrs. 127-129),
nu in gebruik als arrondissementsrechtbank. Het is gebouwd in een op de
Franse renaissance geinspireerde stijl,
met hoektorens en een risalerende middenpartij. Het geheel is uitgevoerd in
gele strengperssteen en zandstenen
ornamenten.
Het Provinciehuis (Brabantlaan 1)
is een gebouw van beton en glas,
bestaande uit een laag rechthoekig
gedeelte en een 104 meter hoge kantoortoren. Deze twee delen zorgen voor een
sterke horizontale en verticale belijning
van het provinciehuis, dat in 1966-'71
werd gebouwd naar ontwerp van H.A.
Maaskant. De opvallende geknikte dakconstructie boven het lage gedeelte markeert de plaats van de Statenzaal, die als
het ware opgehangen is tussen twee trappenhuizen. De toegang tot deze zaal
wordt gevormd door een bronzen plastiek, gemaakt door T Slegers.
Scholen. Diverse rooms-katholieke
scholen waren gekoppeld aan kloosterinstellingen en zijn daarom ook in samenhang daarmee behandeld. Hier volgen de
overige scholen. Het voorm. Gymna sium (Nachtegaallaantje 1) [3 5] werd

1854-'55 gebouwd en in 1880 verbouwd.
Het bakstenen gebouw heeft een hardstenen voorgevel met houten kroonlijst.
Achter het hoofdgebouw staat een houten fietsenhok met gesneden daklijst. De
voorm. Rijkshogereburgerschool
(Hekellaan 4) [36] dateert uit 1905. De
vooruitstekende middentravee van het
gebouw, dat in zijn vormgeving veel wegheeft van een grote villa, is versierd met
diverse gevelstenen, onder andere met
het rijkswapen en de tekst "Je Maintiendrai'. De voorm. Koninklijke school
voor Kunst, Techniek en
Ambacht, later H.T.S. (Kapelaan

Koopmansplein 2) [37] dateert uit 1924
en is opgetrokken in kubistisch-expressionistische stijl naar ontwerp van P.H.
van Kessel. Het gebouw is in 1996 op de
gevels na gesloopt en verbouwd tot
appartementen en parkeerkelder. De
L.W. Beekmanschool (Van der Does
de Willeboissingel 14-15) [38] is een
groot tweelaags gebouw uit 1927, uitgevoerd in expressionistische vormen naar
ontwerp van K.C. Suyling en Zn in
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opdracht van de Maatschappij tot Nut
van het Algemeen. De dwarsvleugel ter
linkerzijde heeft een vierkante toren met
uurwerk. In het gebouw waren twee
lagere scholen ondergebracht en ook nu
is het als lagere school in gebruik.
De voorm. conciergewoning (Alphons
Diepenbrockstraat 1) grenst aan de achterzijde aan de school.
HetBisschoppelijk paleis
(Parade 10-11) [39] is ontstaan door
samenvoeging van twee, in 1769 en 1776
gebouwde herenhuizen met koetshuizen
en stallen. De huizen werden in 1827
door de Staat gekocht als huisvesting
voor de bisschop, maar dat ging niet
door tengevolge van protestants verzet
en de Belgische afscheiding in 1830. Het
complex diende vervolgens als kazerne
en militair hospitaal alvorens het in 1864
alsnog de bisschoppelijke residentie
werd. De voorgevel heeft een smalle, rijk
bewerkte kroonlijst en twee risalerende
ingangspartijen met deur- en vensteromlijstingen in Lodewijk XV-stijl. De 19deeeuwse empire-schuiframen hebben
waaierzwikken en wisseldorpelklosjes.
Inwendig zijn enkele kamers voorzien
van Lodewijk XV-stucwerk, evenals de
gangen en het trappenhuis met eikenhouten rococo-trap. Op de eerste verdieping van de rechter achtervleugel
bevindt zich een kleine, driezijdig gesloten, neogotische kapel. Het paleis is in
1985-'90 gerestaureerd.
Woonhuizen. In de binnenstad
staan voornamelijk diepe huizen op
smalle en lange percelen, die meestal van
de straat naar een achterliggende waterloop voeren of voerden. De rijkste burgers bouwden in de 13 de eeuw grote stenen zaalhuizen in het gebied binnen de
oudste stadsmuur, met name aan de
noordzijde van de Markt. Vanaf de 14de
eeuw werd overal in de stad een huistype
met voor- en achterhuis gangbaar. Een
inpandige gang of een steeg ontsloot de
achtererven. Aan het eind van de 13 de
en in het begin van de 14de eeuw hoogde
men de percelen in vrijwel de gehele stad
zo'n anderhalf tot twee meter op vanwege
wateroverlast. De Markt, vanouds het
hoogste punt, werd in de tweede helft
van de 14de eeuw ongeveer 60 centimeter opgehoogd.
Het middeleeuwse en 16de-eeuwse Bossche straatbeeld kende een grote variatie
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in houten en stenen gevels, gevels met
pothuizen, keldertoegangen, poorten,
toonbanken en luifels. Houten wanden
en rieten daken verdwenen toen de
woonhuizen steeds meer versteend werden. Na 1600 verdwenen ook de houten
gevels geleidelijk uit het stadsbeeld, hetgeen het stadsbestuur stimuleerde met
subsidies (17de eeuw) of het schenken
van een gouden penning (18de eeuw).
De laatste houten gevel in de stad werd
overigens in 1911 afgebroken. Het huidige stadsbeeld wordt grotendeels
bepaald door 18de- en 19de-eeuwse
gevels. Achter die gevels zijn de huizen
vaak ouder dan men zou vermoeden;
oude kelders, zijmuren, achtergevels,
balklagen en kappen bleven dikwijls
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geheel of gedeeltelijk bewaard.
Middeleeuwse huizen
Ter plaatse van P e n s m a r k t 16 -18 en
Pensmarkt 2 0 - 2 4 zijn funderingen

aangetroffen uit het midden van de 13 de
eeuw, bestaande uit een kistwerk van
bakstenen in Vlaams verband met een
vulling van tufsteenbrokken en veldkeien. De tufsteenbrokken en enkele
onderliggende lagen tufsteen behoren
tot een laat-12de-eeuws tufstenen huis,
dat waarschijnlijk toebehoorde aan de
hertog van Brabant. De huidige panden
zijn voorzien van een 18de-eeuwse pilastergevel met kroonlijst (nr. 16-18) en een
laat-l9de-eeuwse gevel met rijke baksteendecoratie (nr. 2 0-24).
De Moriaan (Markt 77-79) [40] is een
zaalhuis met zwaar muurwerk in Vlaams
verband voorzien van spaarnissen. Het

huis verrees in de eerste helft van de
13 de eeuw met een houten achtergevel
en mogelijk ook een houten voorgevel.
De stenen voorgevel met romano-gotische kenmerken kwam in een tweede
bouwfase tot stand. Aan de binnenzijde
zijn enkele van elders afkomstige kapiteeltjes en deelzuiltjes (omstreeks 1200)
secundair verwerkt. De half onder de
grond gelegen kelder heeft een houten
zoldering, ondersteund door randbalken
op natuurstenen consoles en een middenbalk op stenen kolommen; ook
andere vroege stenen zaalhuizen hadden
dergelijke kelders. De zaal boven de kelder is ingrijpend gewijzigd in het eerste
kwart van de 14de eeuw. Men haalde de
insteekvloeren aan voor- en achterzijde
weg en verlaagde de zoldervloer. De toen
aangebrachte zolderbalklaag heeft zware
sleutelstukken en korbelen die rusten op
natuurstenen consoles. Verder kreeg het
pand een nieuwe en opmerkelijke kapconstructie met langsgebinten, in de
dwarsrichting gekoppeld door tussenbalken; later zijn ter versterking nog
kromme schoren tegen de gebintstijlen
geplaatst. Het achterste deel van de kapconstructie is toegevoegd bij een restauratie van 1961-'65. Aan die restauratie,
onder leiding van CJ.M. van der Veken,
dankt het pand grotendeels zijn huidige
uiterlijk. De vensternissen en schietsleuven in de voorgevel, de trapgevel, de
weergang en het spietorentje zijn hiervan
het resultaat. Het vakwerkhuisje tegen de
voorgevel is een reconstructie van het in
de 19de eeuw afgebroken origineel. Bij
de restauratie heeft men verder de achtergevel en een jongere achtervleugel
gesloopt.
Aan het in 1909 afgebroken 13de-eeuwse
zaalhuis D e Roodenburgh (Markt 73)
herinnert een gevelsteen van het in 1910
nieuw opgetrokken pand. De steen toont
de voorgevel van het oude huis, dat in de
begeleidende tekst foutief als 12de-eeuws
wordt aangeduid. Van het 13de-eeuwse
zaalhuis D e Leeuwenburg (Markt 5155) resteert na de in 1986 voor Hotel
Central uitgevoerde nieuwbouw alleen
nog de tweebeukige kelder met 15de- of
vroeg-16de-eeuwse kruisribgewelven op
achtkante middenzuilen. Oorspronkelijk
was de kelder met houten balken gedekt,
zoals ook bij het huis De Kro on (Markt
57) uit de eerste helft van de 14de eeuw;
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hier kreeg de kelder later een stenen tongewelf. Ook dit pand is in 1986 boven de
kelder vernieuwd. Het 13de-eeuwse zaalhuis Cupenborch (Hooge Steenweg 911) is in de 14de eeuw opgedeeld in een
voor- en een achterhuis en in de 16de
eeuw in de lengte gedeeld. De tweebeukige kelder – nu in gebruik en toegankelijk als winkelruimte – kreeg in de 16de
eeuw tongewelven met steekkappen,
maar was oorspronkelijk overdekt met
houten balken. Een van de twee kelders
onder het achterhuis is nog wel met balken overdekt. Het pand is in later tijd
nog verder verbouwd. In de 19de eeuw
heeft men de voorgevel deels gepleisterd
en deels in decoratief baksteenwerk vernieuwd. De onderpui is geheel modern.
De laat-middeleeuwse diepe huizen hebben lets voorbij het midden een brandmuur als scheiding tussen voor- en achterhuis. Rondom de Markt hebben de
huizen een kelder onder het hele huis;
elders in de stad was een onderkelderd
achterhuis gebruikelijk. Het laat-middeleeuwse hoekpand Het Keershuis
(Lepelstraat 12) heeft een uitgekraagde
zijgevel, een brandmuur met trapgevel
en inwendig een 15de-eeuws houtskelet.
De voorgevel is vroeg-19de-eeuws en
heeft een gereconstrueerde onderpui.
Het pand is ingrijpend gerestaureerd.
St.-jansstraat 1 is waarschijnlijk
tegelijkertijd gebouwd, als achterhuis
voor het hiervoor genoemde pand, en
heeft eveneens een uitkragende verdieping. Torenstraat 2-4 verrees kort na
1456 als achterhuis bij een dubbel- of
tweebeukig huis aan de Hinthamerstraat;
niet lang daarna werd het pand versmald
bij een verbreding van de Torenstraat.
De trapgevels van brandmuur en achtergevel zijn nog zichtbaar. Het pand heeft
nu een 19de-eeuwse gevel met een nog

jongere pui.
De meeste laat-middeleeuwse huizen
zijn door latere verbouwingen moeilijk
als zodanig to herkennen. Illustratief is
het huis D e vergulde Swaen (Vughterstraat 73), dat waarschijnlijk in de eerste helft van de 15de eeuw werd
gebouwd met een eenlaags, onderkelderd
achterhuis. Het achterhuis kreeg in de
tweede helft van de 16de eeuw een verdieping en bij een verbouwing van het
voorhuis in de 17de eeuw verdween de
brandmuur. In het tweede kwart van de
19de eeuw kreeg het pand een nieuwe
kapconstructie en heeft men de huidige
voorgevel met schuiframen voorzien van
waaierzwikken. De pui werd in 1950 vernieuwd.
Bij hoekpanden is de laat-middeleeuwse
opzet meestal nog wel herkenbaar bij de
zijgevel aan steeg of zijstraat; dit is bijvoorbeeld het geval bij Verwersstraat
51-53, Verwersstraat 65,Kolpers tra a t 28-30 (zijgevel Krullartstraat)
enHinthamerstraat 40 (zijgevel

Nieuwstraat). Het laatstgenoemde huis
heeft inwendig gereconstrueerde 16deeeuwse muurschilderingen met een
regelmatig patroon van vierkanten met
diamantkopmotief.
Het Hof van Zevenbergen (Keizerstraat 12-12c) [41] is een voorbeeld van
een adellijk complex. Het laat-15deeeuwse huis van Cornelis van Glymes,
heer van Zevenbergen vormt het oudste
deel van het complex. Het is een van de
straat terugliggende dwarse vleugel met

trapgevels; aan de rechterzijde is er een
overbouwde doorgang en aan de achterzijde heeft het een zeskantige traptoren.
Inwendig bevat het nog de 15de-eeuwse
kapconstructie en een spiltrap. Door
aankoop van twee diepe huizen aan
weerszijden van het voorhof ontstond in
het begin van de 17de eeuw een U-vormig complex. Langs de straat verrees in
1695 een vleugel met lijstgevel, twee
rechthoekige erkers en een middenrisaliet met poort en fronton. De doorgang
heeft aan de binnenplaats een boogstelling met renaissance-zuilen en gotische
boogzwikken, afkomstig van het in de
17de eeuw afgebroken 16de-eeuwse bordes van het stadhuis. Bij een verbouwing
omstreeks 1778 werd het complex ingericht als weeshuis en gesplitst in een jongens- en een meisjesdeel. De voorgevel
kreeg in de 19de eeuw empire-vensters.
Bij een restauratie in 1990-'92 is het
complex verbouwd tot kantoren; de
tweedeling is opgeheven en de oude
poortdoorgang hersteld. De oude gevelsteen met de tekst `Roomsch Weeshuis
1778', nu opgesteld in de doorgang, is
vervangen door een gevelsteen met het
opschrift 'Hof van Zevenbergen 14911991'.
16de-eeuwse huizen
In het begin van de 16de eeuw kwamen
enkele huizen tot stand met een L-vormige plattegrond en in de binnenhoek
's-Hertogenbosch, Hof van Zevenbergen,
binnenplaats
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'41 heeft men de voorgevel grotendeels
gereconstrueerd en kreeg de traptoren
zijn huidige dakvorm. Verder voegde
men een lage, onderkelderde aanbouw
toe.
De manieristische trapgevel van De
Drij Ha m e r k ens (Hinthamerstraat
57), daterend uit omstreeks 1580, is
voorzien van overhoeks geplaatste hoeken toppilasters. Het korfboogvenster op
de verdieping heeft een natuurstenen
driepasversiering in het boogveld;
natuursteen is voorts gebruikt voor
waterlijsten, dekplaten en kraagsteentjes
onder de pilasters. De gevel is omstreeks
1927 sterk gerestaureerd, met name de
pui en het verdiepingsvenster. Het interieur bevat een 16de-eeuwse balklaag
met geprofileerde sleutelstukken.
17de-eeuwse huizen
's-Hertogenbosch, Refugiehuis van
het klooster Marienhage te Woensel

een traptoren. Het laat-gotische pand De
Mu n t (Postelstraat 42) heeft aan de bin-

nenplaats een zeskante traptoren met
banden in mergel en korfboognissen met
een driepastracering. De binnenplaats is
toegankelijk door een geprofileerde
natuurstenen poort met ezelsrugboog,
voorzien van hogels en kruisbloem. In
het huis was van 1581 tot 1629 de munt
van 's-Hertogenbosch gevestigd. Het
interieur bevat nog twee laat-gotische
schouwen. Het zogeheten refugiehuis
van het klooster Marienhage te
Woensel (Achter de Tolbrug 11) [17]
ontstond rond 1501 als een particulier
huis met voor- en achterhuis langs de
later gedempte Marktstroom. Dit pand
werd omstreeks 1535 verhoogd en
enkele jaren later in noordelijke richting
verlengd. Omstreeks 1549 voegde men
een brede, onderkelderde dwars- of tuinvleugel toe, met vensters in korfboognissen, een hoog zadeldak en aan de oostzijde een schoudergevel. In de
binnenhoek van het L-vormige huis verrees een zeskante traptoren met mergel
speklagen en een gebogen tentdak.
Boven de toreningang bevindt zich een
gepolychromeerde renaissance gevelsteen met het wapen van keizer Karel V.
Een korfboog van een kloostervenster
hogerop in de toren toont een portretbuste. Van 1593 tot 1629 was het com-

plex refugiehuis en van 1842 tot 1972
pastorie van de in 1983 gesloopte St.Pieterskerk. In verband met de bouw van
die kerk werd de oudste vleugel van het
huis in 1842 ingekort; naast de nieuwe
eindgevel bouwde men een nieuwe
dwarsvleugel (verhoogd in 1917). Het in
1991-'92 gerestaureerde complex bevat
oude moer- en kinderbintbalklagen met
fraai geprofileerde consoles, kapconstructies met tussenbalkjukken en een
natuurstenen en eikenhouten spiltrap.
DeRuische poort (naast Orthenstraat
1), een laat-gotische bakstenen poort met
zandstenen omlijsting, vormde vroeger
de toegang tot het terrein van het refugiehuis. De poort dankt haar naam aan
Johan Ruisch, een van de bezitters van
het huis na 1629. Het metselwerk met
natuurstenen nis boven de doorgang
werd bij een restauratie in 1927 aangebracht en is na oorlogsschade nagenoeg
geheel vernieuwd in 1949.
Het vroeg-16de-eeuwse refugiehuis
van de abdij van St.-Geertrui te
Leuven (St.-Jorisstraat 133) [18] is een
onderkelderd bakstenen gebouw met
natuurstenen kruisvensters en een hoog
zadeldak tussen steile trapgevels. Tegen
de zuidgevel staat een gedeeltelijk driezijdig uitgebouwde traptoren. Inwendig
dateren de kelder, de balklagen met sleutelstukken op natuurstenen consoles, de
spiltrap en de kapconstructie nog uit de
bouwtijd. Het pand diende tot 1629 als
refugiehuis. Bij een restauratie in 1937-

De manieristische trapgevels uit het
begin van de 17de eeuw hebben een op
kraagsteentjes rustende uitgekraagde
boog boven de vensters en gemetselde
waterlijsten waarin soms natuurstenen
kopjes zijn opgenomen. Verder zijn sierankers en metselmozaieken toegepast.
Een mooi voorbeeld van zo'n gevel is die
van D e Gulden Hopsack (Orthenstraat 3) uit 1619. De pui is gereconstrueerd in 1923. Het interieur bevat een
insteek, een met ranken en vogels
beschilderde zoldering, een wenteltrap
en een huisrad. De kelders van het pand
zijn ouder dan 1619. Het huis hoort
tegenwoordig bij de bank Van Lanschot.

's-Hertogenbosch, De Gulden Hopsack
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Andere, in mindere of meerdere mate
gerestaureerde, manieristische gevels zijn
to vinden bij Het Misverstand (Snellestraat 28), een hoekpand uit omstreeks
1630, Het Vosken (Markt 5) enKorte
Putstraat 9. Bij de eenvoudiger uitgevoerde trapgevels zijn de vensters in
ondiepe korf- of tudorboognissen
geplaatst of voorzien van ontlastingsbogen of -strekken in het gevelvlak.
Natuursteen is toegepast voor dekplaten,
hoekblokken, sluit- en aanzetstenen van
bogen en soms voor waterlijsten en speklagen. In de geveltop, meestal voorzien
van een toppilaster, bevindt zich vaak een
ronde of ovale nis of opening. Voorbeelden zijn onder meer Brede Haven
70 ,Het Vosken (Verwerstraat 44),
Nieuwstraat 15-17,De drij
Swarte Mollen (Vughterstraat 267),
uit omstreeks 1630, D it is in Vlijmen (Smalle Haven 12 5), uit 1635, en
De Klosbeugel (Lange Putstraat 16),

uit het tweede kwart van de 17de eeuw.
De voorgevel van het laatstgenoemde
pand heeft sierbanden van metselmozakk in mergel; de onderpui is later
gewijzigd. Dit hoekpand werd al in een
vroeg stadium aan de achterzijde verbonden met Ko r te Putstraat 27. Beide
panden zijn reconstruerend gerestaureerd. In een nis op de straathoek staat
een recent aangebracht terracotta Mariabeeld.
De latere 17de-eeuwse trapgevels hebben een bekronend fronton, zoals die van
De Swarte Sleutel (Vughterstraat
277) en Vughterstraat 104-108.
Van de laatstgenoemde panden stamt
nummer 104, blijkens de datering in het
fronton, uit 1662. Bij een restauratie
omstreeks 1921 heeft men de kruisvensters gereconstrueerd en een nieuwe
onderpui aangebracht. Links en iets
meer naar achteren liggend naast dit
pand staat een overbouwde poort met
lijstgevel. De gelijktijdig gebouwde
gevels van de nummers 106 en 108 dateren uit 1669 - dat jaartal is nog net zichtbaar op de natuursteenblokjes van de
ovale nis in een van de geveltoppen. Ze
hebben 19de-eeuwse onderpuien en vensters met wisseldorpelklosjes.
In het midden van de 17de eeuw kwam
de halsgevel in zwang. Een overgangsvorm tussen trap- en halsgevel is die uit
1634 van het huis De Gulde Steur

's-Hertogenbosch, Visstraat 6

(Visstraat 46). De top is versierd met
waterlijsten, klauwstukken, fronton en
gevelsteen met jaartal. De onderpui is
gereconstrueerd en de gevel vertoont
duidelijke sporen van een weggekapte
19de-eeuwse blokbepleistering. Het
pand achter de gevel is ouder en heeft
een kapconstructie uit de eerste helft van
de 16de eeuw. Het hoekpand Oliemolen 1– in 1898 als kopie gebouwd van
een uit 1638 daterend pand op dezelfde
plaats – laat aan de Brede Haven ook een
overgangsvorm tussen trap- en halsgevel
zien. Postelstraat 38-40 heeft een
verhoogde halsgevel uit omstreeks 1660,
waarvan de top is versierd met een guirlande, klauwstukken en een afsluitend
fronton. Aan weerszijden van het zoldervenster bevindt zich een terracotta kop
van een krijgsman, omgeven door een
bladerkrans. De blokbepleistering is later
op de gevel aangebracht en ook de vensters en de pui zijn later vernieuwd. De
uit 1661 daterende gevel van Visstraat
6 is met gestapelde pilasters geleed. De
kapitelen zijn versierd met een eierlijst.
De zolderverdieping heeft in het midden

een later aangebracht venster; hier is de
middenpilaster vervangen door een console onder de bovenste waterlijst. In de
huidige pui zijn mogelijk nog 17deeeuwse onderdelen verwerkt.
De halsgevel van het huis D e Put
(Tweede Korenstraatje 18), in het gebogen fronton gedateerd op 1671, heeft
pilasters in de kolossale orde. De gevel
werd opgetrokken voor een ouder,
ingrijpend verbouwd pand. In het tweede
kwart van de 19de eeuw heeft men het
geveldeel van de begane grond in aangepaste stijl bijgebouwd, om een al dan niet
oorspronkelijke houten pui to vervangen.
Bij een restauratie in 1941, naar plannen
van J. Kaiser, zijn schuiframen met 18deeeuwse roedenverdeling aangebracht.
Een gevelsteen toont twee vrouwen bij
een put. Het pand is nog eens gerestaureerd in 1985. Vergelijkbaar is de halsgevel van D e M e e r m i n (Vughterstraat
75) uit 1677, opgetrokken voor een in
dat jaar ingrijpend verbouwd laat-middeleeuws huis. Het interieur en de voorgevel ondergingen wijzigingen in de
19de eeuw. In 1983 heeft men de voorgevel vrijwel geheel herbouwd; daarbij
maakte men gebruik van de oude natuurstenen onderdelen en de grotendeels
bewaard gebleven kruisvensters van de
zolderverdieping. Een 2 0ste-eeuwse winkelpui werd vervangen.
Het huis D e Ganzenpoort (Hinthamerstraat 164), gebouwd in opdracht van
Johan Gans, heeft een Brede classicistiAl.

's-Hertogenbosch, Woonhuis De Put
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sche lijstgevel uit circa 1645. Tussen de
vensters zijn guirlandes aangebracht. De
deuromlijsting met bovenlicht, de ramen
met waaierzwikken en de kroonlijst op
klossen zijn vroeg-l9de-eeuwse wijzigingen. Ter plaatse van de deur was vroeger
een poortdoorgang naar het achtererf.
Het smalle pandje D e Schietspijp
(Schapenmarkt 2) kreeg in 1670 een
nieuwe classicistische voorgevel naar
ontwerp van Pieter Minne, nadat de
oude gevel bij de verbouwing van het
stadhuis zwaar was beschadigd.

1774 het herenhuis De Wereld (Peperstraat 15) verbouwen met een voorgevel
in Lodewijk XVI-stijl naar ontwerp van
Willem Hubert. De statige gevel is voorzien van sobere, maar fraai uitgevoerde
ornamenten. In het bovenlicht zit een
lantaarn met daarin een beeldje van Atlas
die de wereldbol draagt. Verwersstraat 85 kreeg in 1776 zijn huidige
aanzien door samenvoeging van twee
middeleeuwse huizen achter een nieuwe,
strakke lijstgevel. Blijkens een gevelsteen
legde Hendrik Bernard Martini, pensionaris van 's-Hertogenbosch, de eerste
steen voor de verbouwing. De huidige
vensters en deuren zijn 19de-eeuws. In
een achterkamer bevind zich een Lodewijk XVI-stucplafond uit 1777. Andere
herenhuizen met 18de-eeuwse lijstgevels
– in de 19de eeuw voorzien van nieuwe
vensters – zijn C r o o n e n Makelaars
(Oude Dieze 13), in 1785 gebouwd in
opdracht van Eugene van Meeuwen, en
Oude Dieze 17, in 1764 gekocht
door architect Jacob van Veghel en waarschijnlijk door hem ingrijpend verbouwd. Het interieur van het laatste
pand is rijk aan 18de- en 19de-eeuwse
stucplafonds en betimmeringen en bevat
een trappenhuis met rijk gesneden trappaal.
Vanaf omstreeks 1780 kreeg de kroonlijst
een zwaardere profilering en aan de klassieke bouwkunst ontleende elementen als
tang- eierlijsten. Gevels werden soms
gepleisterd en van een natuursteen-imiterend blokkenpatroon voorzien. Men
paste rechte raamvormen toe, meestal in
combinatie met vlakke pilasters. Voorbeelden zijn /n de Palmboom (Hinthamerstraat 212), voorzien van een deurkalf met de datering 1782 en een
gesneden bovenlicht met palmboom,
Het Wapen van Emden (Kruisstraat
34) en Vugterstraat 98, voorzien van
zeer fraai gesneden bovenlicht met fabeldieren. De voorgevel van Hinthamerstra at I 56, uit omstreeks 1800, is
onder de kroonlijst versierd met ossenkoppen en festoenen.

18de-eeuwse huizen

In de eerste heeft van de 18de eeuw
bouwde men voor een aantal smalle huizen klokgevels, bijvoorbeeld Hinthamerstraat 82 en210,De Witte
Pluym (Orthenstraat 59) en De Witvoet (Kolperstraat 2) uit 1745. In de

18de eeuw werden lijstgevels echter
dominant; het vervangen van stenen topgevels en houten gevels door lijstgevels
gaf de straatwanden een geheel andere
aanblik. Een voorbeeld van een lijstgevel
in Lodewijk XIV-stijl toont Hinthamerstraat 159 , opgetrokken uit
1724. De wat uitbundiger Lodewijk XVstijl met asymmetrische en plastische
ornamenten is onder andere te zien bij
de ongeveer uit 1745 daterende gevel van
Hinthamerstraat 55 – met name de
houten omlijsting van het middenste verdiepingsvenster – en Hinthamerstraat 62; de laatste gevel heeft ook
19de-eeuwse stucversiering boven de
vensters. Anthonie van Ranswijk liet in

19de-eeuwse huizen

's-Hertogenbosch, Woonhuis De Wereld

In het begin van de 19de eeuw kregen
veel oude panden een nieuwe gepleisterde lijstgevel met sobere classicistische
vormen. Eerst volgde men de ranke
empire-versieringen, maar vanaf 1820
werd de vormgeving robuster en stren-

's-Hertogenbosch, Woonhuis Peperstraat 6

ger. Na 1850 kregen de gevels door toepassing van geprefabriceerde bouwdecoraties een rijker aanzien. Het herenhuis
Wolvenhoek 2-4, met gepleisterde
gevels en natuurstenen ingangspartij uit
1825, is een vroeg voorbeeld. Het pand
heeft een monumentale hal met trappenhuis en diverse originele stucplafonds.
Hinthamerstraat 176-178,

gebouwd omstreeks 1840, is een goed
voorbeeld van het strakke neoclassicisme
dat ook neo-Grec genoemd wordt.
Rechts naast het huis staat een koetshuis
met sobere kroonlijst. Rijker is het
monumentale herenhuis Peperstraat
6, gebouwd omstreeks 1840 voor A.T.
baron van Rijckevorsel van Kessel, wellicht naar ontwerp van de Brusselse
architect H. Partoes. Deze architect ontwierp in ieder gevel het nabijgelegen
monumentale herenhuis Peperstraat
14-16 (1846). Beide panden hebben
gepleisterde gevels en vensters met rondbogen. Bij het laatstgenoemde pand zitten die op de begane grond. Links heeft
het huis een inrijpoort voor het koetshuis. OokKorenbrugstraat 11,
Peperstraat 11-13 enBrede
Haven 18 (omstreeks 1845) zijn voor-

beelden van het strenge neoclassicisme.
Kenmerkend voor de periode tot 1845
zijn de zogeheten vensters met waaierzwikken en wisseldorpelklosjes, zoals te
zien bij Hin th a m e rs t ra a t 4 en
Kruisstraat 21. De ongeveer uit
1860 daterende voorgevel van Verwersstraat 19 heeft een bepleistering met
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verzorgd gedetailleerde, maar rijker uitgevoerde, neoclassicistische elementen.
Enkele van de schuifvensters zijn voorzien van wisseldorpelklosjes.
Omstreeks 1845 kreeg een aantal in
opzet neoclassicistisch panden een
neogotisch uiterlijk door toepassing van
gotisch vorm gegeven stucwerkelementen en gietijzeren traceringen. Het mooiste voorbeeld van deze Willem II-gotiek
is Markt 39-40 uit omstreeks 1845.
Ook Verwersstraat 11-15a is uitgevoerd in deze stijl. Het bovenste deel
van die gevel wordt geleed door overhoekse pinakels, met boven de begane
grond een sierband met vierpasmotieven.
Een duidelijk en vroeg voorbeeld van de
toepassing van geprefabriceerde bouwdecoraties is het herenhuis Markt 11,
nu supermarkt, gebouwd in 1861 naar
ontwerp van de Brusselse architect P.
Peeters. De gevel, uitgevoerd in eclectische stijl, wordt gedomineerd door twee
rijen grote consoles; een attiekstuk met
segmentboog sluit hem aan de bovenzijde af. Een vergelijkbaar gebruik van
consoles en pilasters is to zien aan
Markt 61 uit omstreeks 1875. St.jorisstraat 22 is een karakteristiek
voorbeeld van eclectische stijl; de
gepleisterde gevel heeft zware vensteromlijstingen met afgeronde hoeken en
geprefabriceerde kuifstukken. Opvallend
zijn de half in de kroonlijst stekende oeilde-boeufs. Andere goede voorbeelden
van deze stijl zijn: Hinthamereinde
78 (omstreeks 1860), Brede Haven
61-64 (omstreeks 1875), Smalle
Haven 183-185 (1873),193-195
(1871), 1 9 9 - 2 1 3 (1877), Vugb terstraat 129-131 (omstreeks 1870) en
166 (omstreeks 1870). Ook eclectisch

van karakter, maar met sterke Vlaamse
invloeden is het herenhuis Postelstraat 44 uit omstreeks 1880; de uitbundige vormgeving kan ook neobarok
worden genoemd. Vergelijkbare voorbeelden zijn Van Tuldenstraat 2323a (1886) en de twee herenhuizen s t. .7 osepbstraat 7 en 9 (omstreeks
1880).
In het laatste kwart van de 19de eeuw
voert men de meeste woonhuizen weer
uit in schoon metselwerk, waarbij men
decoratieve elementen in natuursteen,
siermetselwerk of hout gebruikt. De
decoratie vertoont soms neogotische,

's-Hertogenbosch, Tilmansbofie (1993)

maar vaker neorenaissance-elementen en
een enkele keer een combinatie van
beide invloeden. Voorbeelden hiervan
zijn de herenhuizen Oude Dieze 422, gebouwd in de jaren 1887-'88. De
nummers 4 en 6 waren atelier en woonhuis van de beeldhouwer H. van der
Geld. In de gevel zijn gebeeldhouwde
taferelen uit het middeleeuwse bouwbedrijf opgenomen en boven de deur staat
het opschrift: `arbeyd sere voert tot eere'.
Brede Haven 5-6 (1889) is een voorbeeld van zuivere neorenaissance. Aan
het eind van de 19de eeuw kregen de in
schoon metselwerk uitgevoerde woonhuizen, met overwegend neorenaissanceelementen, ook overstekende dakvlakken
met decoratief houtwerk. Een voorbeeld
van deze chaletstijl is de stalhouderij
annex woonhuis Ha v e n s i n g e l 17-18
uit 1898, naar plannen van J. Dony. De
overstekken, dakkapellen en hoektoren
zijn uitgevoerd met rijk houtsnijwerk.
Dit geldt ook voor het Tilmanshofje
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(Parklaan 14a-20a) uit omstreeks 1895.
Het is tevens een van de weinige overgebleven voorbeelden van eenvoudige
woningbouw, waarvan andere voorbeelden zijn: Bleekerstraatje 8-12
(gerenoveerd 1991), in het steegje Acbter de Wereld (naast Peperstraat 15)
en Walpoort 35-45 (1884).
In de nieuwe wijk Het Zand, gelegen
tussen stad en station, verrezen vanaf
1890 herenhuizen en burgermanswoningen in deze neorenaissance- en chaletstijl. Zeer rijk uitgevoerd is de bebouwing langs de Stationsweg. De rij
herenhuizen Stationsweg 2-26
kwam in 1896-'98 tot stand in opdracht
van de `Maatschappij de Stationsweg'.
De individueel verschillende neorenaissance-panden werden alle door J. Dony
ontworpen. De eveneens individueel
vormgegeven herenhuizen aan de andere
zijde, Stationsweg 1-7 en 15-35,
verrezen naar ontwerpen van J. Dony,
A.J. van Kempen en K.C. Suyling. De
hoekpanden van beide blokken worden
geaccentueerd met rechthoekige of
meerzijdige hoektorentjes voorzien van
verschillend opgebouwde spitsen. De
panden Koninginnelaan 3-13 werden in 1898 gebouwd naar ontwerp van
L. Frankefurt en hebben grote erkers.
Uit 1896 dateren de in vergelijkbare,
.
njke neorenaissance-vormen uitgevoerde
herenhuizen Van der Does de Willeboissingel 1-5 en 6-10, de eerste
naar plannen van J. Dony, de tweede van
's-Hertogenbosch, Stationsweg
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P.Th. Stornebrink. In de zijstraten verrezen eenvoudiger huizen in dezelfde stijl,
bijvoorbeeld de burgerhuizen Luybenstraat 1-25 (1896), ontworpen door J.
Dony, en de boven- en onderwoningen
Van Heurnstraat 9-71 (1903) naar
ontwerp van F Hoenselaar. Aan de
andere kant van de Schaal stond de rijke
Villa Illusio, nu 'Chalet Royal' (Wilhelminaplein 1), dat in 1899 op het voormalige bastion Vught werd gebouwd
voor de industrieel Rouppe van der
Voort.
20ste-eeuwse huizen
Ook in het eerste kwart van de 20ste
eeuw werd er volop gebouwd in de wijk
Het Zand, in eerste instantie in neorenaissance-vormen, getuige de huizen
Koningsweg 1-5/Hertogstraat 2
(1901), ontworpen door P.Th. Stornebrink. Ook de herenhuizen ju hanaplein 15-1 7 (1910), naar ontwerp van
J. Dony, en de boven- en onderwoningen
Boschveldweg 325-367 (1910) door
EHJ. Pastoor zijn hier late voorbeelden
van. Daarnaast bouwde men panden in
een overgangsvorm naar de jugendstil,
zoals Oranje-Nassaulaan 26 (1903)
naar ontwerp van A. van Liempt. Het
pand heeft een erker met afgeronde hoeken in natuursteen en natuurstenen
reliefs voorstellende de vier jaargetijden.
Meer uitgesproken jugendstil-vormen
hebben de panden 0 ranje Nassaulaan 11-21 (1903), ontworpen
door M. Heestermans. De in lichte steen
uitgevoerde gevels hebben driezijdige
erkers over twee bouwlagen; daarboven
zit een zolderopbouw met een grote
boog. Rode verblendsteen en vensteromlijstingen in witte verblendsteen hebben
de pandenNieuwstraat 33-41
(1905); de onder en boven de verdiepingsvensters aangebrachte reliefs tonen
scenes van het landleven. Een vergelijkbare vormgeving is te vinden bij Brugplein 3-6 (1907), naar plannen van
F.H.J. Pastoor. Het woonhuis Vughterstraa t 219 (1907) is uitgevoerd in
witte verblendsteen en versierd met
lagen decoratieve baksteen, de zogeheten
bricornastenen; de vensters hebben originele ingebouwde rolluiken.
Bankier Van Lanschot liet in 1908 de
villa ju lianaplein 10 bouwen naar
ontwerp van K.P.C. de Bazel. Het
gebouw is voorzien van erkers, een band
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's-Hertogenbosch, Parklaan 1-4/
Kruisbroedershof49

van baksteenmozaiek onder de daklijst en
een overkragend schilddak; de schoorstenen zijn met baksteenmozakken versierd. De ingangspartij is uitgevoerd met
rondbogen op kolommen. De Bazel ontwierp een jaar eerder het woonhuis
annex bedrijfspand Cuperinusstraat
4-6, met in het midden van de gevel een
poort en daarboven een driezijdig balkon
en een dakerker. Een mooi voorbeeld
van 'Um 1800'-stijl is de door F. Kuiper
jr. ontworpen villa Van der D o es de
Willeboissingel 13 uit 1910. Het
valt op door zijn wenkbrauwvormige
dakkapel en de met natuurstenen engeltjes en guirlandes versierde toegangspartij en erkers.
De vanaf 1918 bouwrijp gemaakte wijk
De Muntel was geheel bestemd voor
volkswoningbouw. Acht woningbouwverenigingen bouwden hier huizenblokken zonder voortuinen in een sober
expressionistische vormgeving die per
blok kon verschillen. De eerste complexen waren Rietpolderplein 1-10
(1921), naar plannen van J.B. van der
Haar voor bouwvereniging Ons Belang,
en uit dezelfde tijd Gheert van Calcarplein 2-38, naar ontwerp van
H.W. Valk voor St. Joseph, een R.K.
bouwvereniging speciaal voor grote
gezinnen. Meer kubistisch-expressionistisch van vormgeving is het door Ons
Belang gebouwde complex Lange
Tuinstraat 16-76, ontworpen door

R.J. Keijser. C.M. Evers ontwierp het in
1931 gebouwde woningcomplex van
Eigen Bezit aan het Taxandriaplein.
Ook elders in de stall verschenen woonhuizen in expressionistische vormen,
waaronder het drielaags appartementenblok E m m ap le i n 6-22/Kempenlandstraat 2-12 (1922), naar plannen van H.W. Valk. Kenmerkend zijn
het siermetselwerk rond de vensters en
de overhoeks geplaatste smalle ramen
boven de ingangen. Naar expressionistische ontwerpen van E. Nijsten verrezen
in 1927 de huizenEnckevoirtstraat
26-28, met smalle hoektoren en laddervensters, en in 1928 de huizen Park laan 1-4/Kruisbroedershof 49,
met halfronde hoekuitbouw en verticale
dakvlakken met pannen. Opvallend is het
uit omstreeks 1926 stammende en door
A. Aronsohn ontworpen pand Smalle
Haven 135-139a met een paraboolvormig bronzen erkerdak. Andere
expressionistische voorbeelden zijn de
villa Koningsweg 10 (1921) door J.
van Baalen en de boven- en onderwoningen Van Noremborghstraat 99105 (1929) door H.W. Valk.
In de jaren 1923-'26 kwamen tussen de
IJzeren Vrouw en de Graafseweg licht
expressionistisch vorm gegeven woningblokken tot stand naar ontwerp van de
Dienst Gemeentewerken. Aan de overzijde van de Graafseweg verrezen in 1923
betonwoningen volgens het systeem
Isola, uitgevoerd door de N.V. Industriele Maatschappij J.F. Stulemeyer &
Co. te Breda. Van dit naar plannen van
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J.M. van Hardeveld uitgevoerde complex
resteren nog de in 1991 gerenoveerde
arbeiderswoningen Graafseweg 75 9. Rond hetEikendonkplein ontstond gelijktijdig een wijk met (ingrijpend gerenoveerde) betonwoningen
volgens het systeem Bredero uit Utrecht.
In de loop van de jaren twintig werden
gaandeweg meer traditioneel vormgeven
woonhuizen gebouwd, waaronder die
aan het St.-jacobshof 2-44 uit
1920-'25. De toegang hiertoe is een
poortgebouw in de huizenrij Mgr.
Prinsenstraat 4 5-5 1 (omstreeks
1925). Ook langs de Parklaan, de Kuipertjeswal (1933), de Oostwal en de
Cavaleriestraat (1937-'38) ontstonden
dergelijke woonhuizen. Voor zichzelf
bouwde architect H.W. Valk in 1932-'34
het als `versterkt woonhuis' ontworpen
pand Vughterweg 74; het gebruik van
bakstenen kruiskozijnen, kloostermoppen en kortelingsgaten is een bewuste
verwijzing naar de middeleeuwen.
Kort na de Tweede Werldoorlog was de
woningnood groot. De eenlaags noodwoningen P e Issingel B5 4 9-B5 78

kwamen aan het begin van de jaren vijftig
tot stand. Meer planmatig aangelegd zijn
de flats langs de Hertog Hendriksingel (1950-'52), ontworpen door J.
Bedaux en de Pettelaarseweg e. o.
(1953), door N. van der Laan en W
Hansen.
Winkels. Het winkelcentrum van de
stad wordt gevormd door de Markt en

's-Hertogenbosch, Woon- en winkelpand
Kerkstraat 34 (1993)

directe omgeving, de Kerkstraat en de
oude hoofdassen van de stad: Hinthamerstraat, Hooge Steenweg-Orthenstraat en Vughterstraat. Daar zijn dan
ook de oudste winkels to vinden, veelal
oude woonhuizen waarvan de begane
grond tot winkel is verbouwd en een
winkelpui heeft gekregen.
De apotheekMarkt 3 5 heeft een winkelpui en -interieur uit omstreeks 1828.
Het gesneden bovenlicht toont een eenboom. Het pand Kerkstraat 34 bezit
een neogotische gevel uit omstreeks
1850 met bijpassende, rijk gesneden
eikenhouten winkelpui voorzien van
beelden die Nijverheid en Welvaart symboliseren. De bakkerij Hinthamerstraat 8 9-91 kreeg omstreeks 1865
een neogotisch winkelinterieur. Omstreeks 1900 werden jugendstil-tegeltableaus van atelier 'De Distel' nit Amsterdam toegevoegd, met voorstellingen die
betrekking hebben op het bakkersbedrijf.
Omstreeks 1900 kregen diverse winkelpanden gevels in neorenaissance-stijl,
opgetrokken in rode verblendsteen met
natuurstenen banden en ornamenten, en
in het zicht gelaten stalen puibalken.
Goede voorbeelden hiervan zijn Vugh-

's-Hertogenbosch, Hinthamerstraat 89,
interieur bakkerswinkel (1993)
terstraat 8, een smal en hoog pand uit

1897 met boven de vensters jugendstiltegeltableaus, Vughterstraat 5, in
1900 gebouwd naar ontwerp van J. Dony
met bovenetalage in een erker, en In de
Drij Swarte Mollen (Hinthamerstraat 190-192), gebouwd omstreeks
1900 met een houten etalageraam in
Jugenstil-vormen. Ook het grote woonen winkelpand Hinthamerstraat
7 0/St.-josephstraat 2, met zowel
neorenaissance- als jugendstil-kenmerken, dateert uit die tijd. Het gevelbeeld
van St. Joseph is gemaakt door H. van
der Geld.
Vanaf het begin van de 20ste eeuw is de
invloed van de jugendstil duidelijk merkbaar in de toepassing van verschillende
kleuren metselwerk en decoraties. Het
grote winkel- annex horecapand Hinthamerstraat 2 7-2 9 werd omstreeks
1900 gebouwd in gele baksteen. De trapgeveltjes tonen een neorenaissanceinvloed. De afgeschuinde straathoek
wordt op de verdieping geaccentueerd
door een grote houten erker. Dat is ook
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Kantoren. De voorm. Ban k van
Leening (Schilderstraat 27) uit 1854 is

's-Hertogenbosch, Warenhuis Vroom
& Dreesmann

het geval bij het woon- en winkelpand
Hooge Steenweg 3 4/Visstraat 22a uit omstreeks 1910. De gevels zijn

uitgevoerd in lichte baksteen en voorzien
van decoratieve banden met bricornasteentjes. Een laat voorbeeld van jugendstil, eveneens met bricornastenen, is het
in gele verblendsteen opgetrokken
woon- en winkelpand Emmaplein 2 4
(1915). Op de afgeschuinde straathoek
zijn naar drie zijden geheel verschillende
gevels opgetrokken; een achtkant hoektorentje met ingesnoerde spits vormt een
extra accent. Architect EHJ. Pastoor
signeerde het door hem ontworpen pand
in de jaartalsteen. Het winkelpand Achter het stadhuis 17, met rijk geornamenteerde, in drie traveeen opengewerkte gevel, dateert van omstreeks
1910. De vensteropeningen zijn afgezet
met geglazuurde baksteen en bij de verdiepingsvensters zijn de stalen ontlastingsbalken in het zicht gelaten. Hinthamerstraat 31, de voorm. winkel
van De Gruyter, heeft een fraai gestileerde art deco-gevel uit 1920-'21, ontworpen door A.G. Welsing. De puiomlijsting en de decoraties zijn uitgevoerd
in blauwe geglazuurde tegels. De in traditionele vormen uitgevoerde woon- en
winkelpanden Gasselstraat 1 8-2 4
en Kerkstraat 2 2-2 6 dateren van

omstreeks 1935.
Hetwarenhuis van Vroom &
Dreesmann (Schapenmarkt 4-6) [42] is

een groot winkelpand van vijf bouwlagen, in 1929-'31 gebouwd naar ontwerp
van 0. Leeuw. Voor- en achtergevel zijn
uitgevoerd in gele en rode (imitatiehandvorm)baksteen en volgen de rooilijn, waardoor vooral de gevel aan de
Schapenmarkt een sterk gebogen verloop
heeft. De gevels zijn regelmatig ingedeeld door Lange rechthoekige vensters
met fielder gekleurde, gebrandschilderde
ramen. De zijrisalieten van de voorgevel
hebben door de uitgemetselde muurdammen tussen de smalle vensters een
pilasterachtige geleding gekregen. De
door A. Falise gemaakte gevelbeelden
symboliseren Handel en Nijverheid.

een groot onderkelderd rechthoekig
gebouw met hordes en zadeldak. De
vroeger gepleisterde voorgevel heeft
rondboogvensters met rondboogtracering en wenkbrauwen; de vensters met
segmentbogen in de zijgevels zijn voorzien van gietijzeren roeden. Een rond
venster in de geveltop toont in een
gepleisterde rand de tekst 'Bank van Leening'. De gevel van Vughterstraat
121 uit 1896 – opgebouwd met neogotische en neorenaissance-elementen – is
boven de etalage voorzien van de tekst
`Bestelkantoor de(r) Ruttens Bierbrouwerij De Zwarte Ruiter Maastricht'. Het
voorm. kantoor en woonhuis Choorstraat 14-16 uit 1903 diende, getuige
het tegeltableau met opschrift, als kantoor voor de `Maatschappij van brandverzekering voor het Koninkrijk der
Nederlanden' (opgericht in 1838). De
gevel is opgetrokken in rode verblendsteen en heeft neorenaissance-kenmerken. Het pand dient nu als museum van
de Bossche kunstenaarsfamilie Slager.
Het bankgebouw Gasselstraat 2 62 8 werd omstreeks 1912 gebouwd in
`Um 1800'-stijl.
Het monumentale voorm. PNEMkantoor (Koningsweg 66) [43] uit 1921
is door K.C. Suyling, Van Teefelen en
De Nijs ontworpen in rationalistische
stijl. De door gestileerde kolossale pilasters gelede gevels zijn versierd met
natuurstenen reliefs. De hal verkeert nog
in oorspronkelijke staat en bevat een
gepolychromeerd hoogrelief, voorstel's-Hertogenbosch, PNEM-kantoor (1993)
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's-Hertogenbosch, Sigarenfabriek Goulmy &
Baar, later N.V. Willem II (1993)

lende personificaties van Handel en Nijverheid die door met bliksemschichten
omgeven figuren – symbolen voor
Warmte, Licht en Kracht – worden
gevoed. De achterliggende vleugels, die
een meetlaboratorium, garage, werkplaats en magazijn herbergden, herhalen
in vereenvoudigde vorm de pilasterordening van het hoofdgebouw; de decoraties
zijn hier uitgevoerd in geglazuurde tegels
en siermetselwerk. In 1951 werd een
nieuw PNEM-kantoor (Willemsplein 2)
gebouwd naar ontwerp van C.H. de
Bever.

Hethoofdkantoor van F. van
Lanschot Bankiers N. V. (Hooge

Steenweg 29/Orthenstraat 1-3) bestaat
uit een aantal panden aan weerszijden
van de Ruische Poort. Twee in oorsprong middeleeuwse panden aan de
Hooge Steenweg kregen in 1948-'49
nieuwe voorgevels in laat-gotische trant,
naar ontwerp van H.W. Valk. Aan de
andere zijde van de steeg verrees een
's-Hertogenbosch, Machinefabriek Grasso
(1993)

geheel nieuw hoekpand, waarbij werd
gekozen voor een herorientatie op de
manieristische stijl. Het 17de-eeuwse
panel Orthenstraat 3 werd na de aankoop
in 1970 gerestaureerd.
Pakhuizen. Het diepe pakhuis De
Twee Snoeken heeft vrijwel identieke
kopgevels aan de Karrenstraat (nrs. 3638) en de Kruisstraat (nr. 37); de eerste is
in een sluitsteen gedateerd op 1765, de
tweede op 1815. Het pakhuis Anna
-p
laats 9-1 3, nu in gebruik als wooneenheden, heeft een sluitsteen met de
tekst `LV DE 1833'. Het pakhuis Uilenburg 3 3 dateert blijkens een gedateerde sluitsteen uit 1836. Jongere pakhuizen zijn Schilderstraat 1 7 uit
circa 1885 en St.-janskerkhof 9 van
rond 1900.
Industriegebouwen. De voorm.
sigarenfabriek van Goulmy & Baar,
later N.V. Willem II (Boschveldweg 469471) [44] bestaat uit een hoofdgebouw
uit 1897-'98 op nagenoeg rechthoekige
plattegrond en een aanbouw uit 1907'08. In zijn vormgeving met gekanteelde
borstweringen en arkeltorentjes doet de
fabriek denken aan een middeleeuws kasteel. Het hoofdgebouw, ontworpen door
P.Th. Stornebrink, heeft inwendig een
stalen draagconstructie. De aanbouw is
naar ontwerp van W.G. Welsing en W to
Riele Gzn. uitgevoerd in aangepaste stijl,
maar heeft inwendig een betonnen
draagconstructie. Hetfabriekscomplex van Koudijs-Wouda (Buitendijkstraat ong.) dateert uit 1908 en is een
ontwerp van F.C. de Beer. Rondom de
kern, een blokvormig bedrijfspand
bekroond met een torenachtige opbouw
met spits, staan diverse aanbouwen van
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's-Hertogenbosch, Watertoren

na de Tweede Wereldoorlog. De
machinefabriek Grasso (Parallelweg

25-27) [45] is in 1911 gebouwd naar ontwerp van F.C. de Beer. Het complex
bestaat uit twee grote productiehallen
met tussenbouw. De voorgevel heeft een
opvallend ritmische opbouw door de
afwisseling van spleetvormige vensters
met rechthoekige, gekoppelde vensters.
Het administratiegebouw in 'Um 1800'architectuur is een hoog blokvormig
gebouw met tentdak, bekroond met een
vierkante houten lantaarn. De zeer hoge
ontvangsthal heeft een tongewelf en
glas-in-loodvensters van M. de Leeuw
(1958). Het voorm. drukkerijgebouw
(Emmaplein 2) uit 1914 is een ontwerp
van J. Stuyt. Het gebouw heeft een
opvallende convexe erker boven de met
natuursteen omlijste toegangspartij.
De w a t e r t o r e n (Hinthamereinde
ong.) [46] dateert uit 1885-'86 en is een
ontwerp van J. Kalif. De vierkante toren
is opgetrokken in baksteen met speklagen en decoraties in natuursteen. Het
donjonachtige karakter wordt versterkt
door de zware hoeklisenen en door de
kantelen boven op de toren. Boven de
ingang is een gekleurd tegeltableau met
het stadswapen aangebracht. Inwendig
bevinden zich twee ijzeren vlakbodemreservoirs.
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's-Hertogenbosch, Stationsoverkapping (1993)
Deperronoverkapping (Stationsplein 3 7) [47] van het in 1896 voltooide station van Ed. Cuypers, in de
oorlog verwoest en vervangen door een
in 1995-'96 afgebroken stationsgebouw
van S. van Ravesteyn, is nog bewaard
gebleven en opgenomen in het nieuwe
stationsgebouw. Er zijn twee perronkappen, elk met een lengte van 477 meter en
uitgevoerd met welijzeren vakwerk-knieboogspanten. Ze zijn in 1895-'96
gemaakt door machinefabriek E.H.
Begemann, naar ontwerp van G.W. van
Heukelom. De middendelen van de kappen zijn verhoogd in verband met een
loopbrug; de oude loopbrug met hellingbanen is gesloopt bij de laatste stationsvernieuwing. Van het oude station
resteren verder nog een seinhuis en
een loodsgebouw (Boschveldweg)
die dateren uit het begin van de 20ste
eeuw.
De voorm. militaire manege
(Hekellaan 2) [48], een eenlaags gebouw
met zadeldak, werd in 1900 gebouwd
naar ontwerp in neorenaissance-vormen
van kapitein-ingenieur M. Onnen.
De voorm. Luxorbioscoop
(Hooge Steenweg 15) uit 1918-'19 is een
ontwerp van A.J. Hekker Czn. Op de
hoge zandstenen gevel prijken art nouveau-decoraties. De lichtarmaturen en
korte vlaggenmasten zijn in 1991 weer
aangebracht.
De voorm. garage (Vughterstraat
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276-280) werd rond 1930 gebouwd in
expressionistische vormen, met als opvallende invloed van het Nieuwe Bouwen
een in staal en glas uitgevoerde torenachtige lichtkoker.
De Brabanthallen (Oude Engelenseweg 1) zijn in 1929-'31 als veemarkthallen gebouwd door de Dienst
Gemeentewerken naar ontwerp van P.H.
van Kessel. Aan de straatzijde staat een
bouwblok met administratieruimten,
woningen en een cafe-restaurant. Het
laatste is voorzien van glas-in-loodramen
met voorstellingen van onder andere

veeteelt, veehandel, landbouw en industrie. De centrale vierkante toren met
koperen spits geeft toegang tot de hallen
erachter, to weten een lange, driebeukige
hal (Heusden Altenahal) met gelamineerde spanten en glooiende daken voorzien van lichtstroken en daarachter een
dwarsgeplaatste hal (Peelhal) met halfrond dak. Ernaast liggen nog een glooiend laadperron voor vee en enkele bijgebouwen. Van na de oorlog dateren de
grote dwarsgeplaatste hal met halfrond
dak (Baroniehal) achter de Peelhal en
een losstaand blokvormig hallencomplex
uit de jaren '90 van de 20ste eeuw.
Binnendieze. De structuur van het
middeleeuwse Den Bosch werd sterk
bepaald door de delta van stromen en
kreekjes bij de plaats waar de Dommel en
de Aa samenvloeiden in de Dieze. De
hoofdstromen heeft men als vestinggracht om de stad geleid. De aftakkende
waterlopen door de binnenstad – onder
meer de Groote Stroom, de Vughterstroom, de Verwerstroom en de Kerkstroom – staan bekend onder de verzamelnaam Binnendieze. De meest
noordelijke tak groeide uit tot haven. De
waterlopen, sommige niet breder dan
een sloot, deden goede dienst bij de aanen afvoer van goederen. Door de verdichting van de bebouwing raakten de
's-Hertogenbosch, Binnendieze

HEUSDEN

stromen steeds meer overkluisd. Onhygienische toestanden leidden in de 19de
en 20ste eeuw tot het dempen van een
aantal takken van de Binnendieze. Sinds
het begin van de jaren zeventig van de
20ste eeuw is men bezig het resterende
stelsel van kaden, overkluizingen en
bruggen te restaureren.
Hekels. In de zuidelijke vestingwerken
zijn resten te zien van de sluizen of `hekels',
waardoor enkele van de hierboven
genoemde stromen de stad binnen kwamen. De Grote Hekel (Zuidwal/Oude
Dieze), in oorsprong daterend uit de
16de eeuw, was het inlaatpunt voor de
Groote Stroom en de Verwersstroom. De
huidige situatie kwam in 1884 tot stand.
Er zijn Brie inlaatopeningen, waarvan de
schuiven en de sluisdeuren nog aanwezig
zijn. Meer naar het westen bevinden zich
de Kruisbroedershekel, toegang voor
de Kerkstroom, en de St.-Corneliushekel, van de verdwenen Parkstroom.
Bruggen. Despoorbrug over de
Maas werd in 1867-'70 gebouwd en na
oorlogsschade hersteld in 1946. Sinds
1978 is de brug dubbelsporig. De voorm.
spoorbrug van de spoorlijn door de
Langstraat (Halve Zolenlijntje) is een in
1886-'90 gebouwde, ruim 650 meter
lange geklonken balkbrug met vakwerkliggers. De brug voor enkelspoor ligt op
bakstenen pijlers geschikt voor dubbelspoor en loopt dwars door het laagveengebied De Moerputten ten westen van
Den Bosch. De Ruckertbrug over de
Aa (Jan de la Barlaan ong.) [49] is in 1921
gebouwd naar ontwerp van J.D. Meijsing
van de dienst Publieke Werken. De brug
heeft een betonconstructie bekleed met
bakstenen schil; het baksteenwerk vertoont
expressionistische vormen. De Wilhelminabrug over de Dommel [50], tussen
Stationsweg en Visstraat, is een betonnen
boogbrug uit omstreeks 1950, gebouwd
ter vervanging van een in 1944 verwoeste
voorgangster. Aan de ene zijde staan twee
getorste bakstenen pilonen en aan de
andere kant twee vierkante pilonen van
baksteen met natuursteen. Hierop zijn
reliefs aangebracht met taferelen uit de
geschiedenis van 's-Hertogenbosch, vervaardigd door F. van der Burgt in 1954-'56.
Gedenktekenen. Aan de Schapenmarkt staat degouden leeuw, een
vergulde leeuwenfiguur op een smeedijzeren sokkel, in de 18de eeuw geplaatst

voor de uit 1483 daterende (stads)herberg 'De Gouden Leeuw'. De herberg
werd gesloopt bij de bouw van het
warenhuis V&D. De sierlijke hardstenen
paal waarop de leeuw staat, dateert uit
1761. De in zandsteen uitgevoerde D rakenfontein op het Stationsplein bestaat
uit een rond Bassin met middenzuil, versierd met al dan niet waterspuwende draken en drakenkoppen. Jhr. P.J. Bosch van
Drakestein liet de fontein in 1903
oprichten ter nagedachtenis van enkele
familieleden; stadarchitect J. Dony maakte
het ontwerp. Het H. Hartmonument
op het Emmaplein dateert uit 1925 en is
het werk van beeldhouwer A.L. de Beule
en schilder Hermsen. De bronzen beeldengroep en ornamenten zijn uitgevoerd
door bronsgieterij Vindevogel te Gent.
Het bronzen standbeeld vanjeroen
Bosch op de Markt werd in 1930 onthuld; het is van de hand van A. Falise.
Ook het bronzen beeld van kardinaal
van Rossum uit 1934, op het Kardinaal
van Rossumplein, is van zijn hand. Het

monument voor luchtvaartpion i e r Henri Bakker aan de Hekellaan
is in 1938 gemaakt naar plannen van
architect C. Brandes. Beeldhouwer A.
Termote ontwierp de plaquette, die werd
uitgevoerd door de Witmetaalfabriek' te
Leiden. Zoete Lieve Gerritje, een
natuurstenen beeldje op een verlaagd
plateau aan de Binnendieze op de hoek
van Lepelstraat en Korenbrugstraat, is
een werk van L. Geurtjens uit 1958.
Johannes de Evangelist, op de
Parade, is een bronzen beeld van M.
Andriessen uit 1963; het geeft de patroon
van de nabijgelegen kathedraal weer, met
op de schouder zijn symbool, de adelaar.
HetBaselaarspark is in 1885 aangelegd naar ontwerp van tuinarchitect
J.M. Marechal. Op bastion Baselaar staat
een hardstenen fontein, geschonken
door N.V. Lamers en Indemans in 1931
en afkomstig van een panel aan de Wolvenhoek.
DeAlg. begraafplaats (Herven 1)
werd kort na 1874 aangelegd en later uitgebreid. Het bestaat uit een centrale kapel
en een gedeeltelijk verhoogd terrein met
diverse omheinde compartimenten. De
neogotische R.K. kapel is een centraalbouw met aangebouwde grafkapel voor
overleden bisschoppen en priesters.
Rondom liggen graven van notabelen en
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fabrikanten, waaronder die van de familie Rouppe van der Voort met treurende
vrouw leunend op zuil, een ontwerp van
H.C. Dobbe (eind 19de eeuw). Verder
onder meer de graven van jhr. Van der
Does de Willebois (1895) en de familie
De Gruyter, de laatste in `Um-1800'-stij1
(1911). De grafsteen van architect H.C.
Dobbe is geplooid als een grafkleed. Op
het terrein bevindt zich verder nog een
neoclassicistisch dienstgebouwtje uit
omstreeks 1875.
Forten. DePettelaarse Schans,
gelegen ten zuidoosten van de stad op de
overgang van de hoge grond naar het
inundatiegebied, werd in 1623 op last
van prins Maurits aangelegd bij een aanval op de stad. De schans is in 1672 geegaliseerd, maar men heeft de stervormige
omtrek in 1960 weer hersteld bij de aanleg van het recreatiegebied De Pettelaarse Plas. VanFort Orthen (Ketsheuvel ong., Orthen), nu gelegen in de
bebouwde kom van Den Bosch, zijn de
vormen van de 18de-eeuwse bastions nog
vaag herkenbaar binnen de omgrachting.
De in 1852 gebouwde ronde toren is in
1992 in nieuwe baksteen gereconstrueerd.
Van het voorm. Fort Crevecoeur
(Crevecoeur ong.), gelegen ten noorden
van de stad bij een oude (gedempte) uitmonding van de Dieze in de Maas, zijn
de contouren nog herkenbaar. Vermoedelijk omstreeks 1590 aangelegd, werd
het kort daarna door Maurits vergroot
tot een fort met zeven bastions. In 1673
werd deze door de Fransen grotendeels
geslecht, waarna in 1735 herbouw volgde
naar een (gewijzigd) plan van Menno van

Coehoorn uit 1701. Dwars door het fort
liep een kanaal vanaf de Dieze naar de
Maas; in het fort had het kanaal een
schutsluis, die sinds 1860 tevens als inundatiesluis dienst kon doen. Deze sluis
werd in 1897-1902 vervangen door een
nieuwe sluis in het zuidelijker aangelegde
Kanaal Henriettewaard.

HEUSDEN
Stad aan de Bergse Maas, in de 12de
eeuw ontstaan bij het kasteel van de
heren van Heusden, dat diende als versterkt tolhuis aan de Maas. In 1296
wordt Heusden als stad vermeld. De eerste stadsmuren met poorten en torens
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Heusden, Binnenstad
1 Herv. kerk (zie p. 230)
2 Geref. kerk (p. 232)
3 R.K St.-Catharinakerk (p. 232)
4 St.-jorisdoelen (p. 232)
5 Visbank (p. 232)
6 Postkantoor (p. 232)
7 Stadhuis (p. 232)
8 Kasteelruine (p. 232)
9 Windmolens (p. 233)
10 Veerpoort (p. 234)
11 Wijkse poort (p. 234)
12 Gouverneurshuis (p. 232)

positie. De Spanjaarden verwoestten
Heusden in 1569. Jacob Kemp leidde de
aanleg van vestingwerken (vanaf 1581).
Het kasteel en de haven kwamen toen
binnen de omwalling te liggen. In 1613'20 werd de vesting verbeterd. Toen
bracht men De Wiel, een bij een dijkdoorbraak in 1579 ontstane waterplas in
het noordoosten van de stad, binnen de
versterking.
In de Tachtigjarige Oorlog was de vesting een belangrijk bruggehoofd en in
1673 werd Heusden het zuidelijkste
steunpunt van de (Oude) Hollandse
Waterlinie. Tussen 1700 en 1730 verbouwde men de vesting volgens het
Nieuw-Nederlandse stelsel, waarbij men
de hoornwerken slechtte. In 1814 kwam
Heusden bij Brabant en in 1816 verloor
het zijn vestingstatus. Na 1840 werden
de wallen afgegraven en de poorten gesloopt. Met de opheffing van het garnizoen in 1874, ging het inwoneraantal
nog verder achteruit. Op de in 1900-'04
gedempte binnenhaven ontstond het
Wilhelminaplein, terwijl langs de Bergse
Maas een conservenfabriek (westzijde) en
een scheepswerf en machinefabriek
(oostzijde) ontstonden.

zijn waarschijnlijk in het begin van de
14de eeuw aangelegd. Het stratenpatroon binnen de ommuring, zoals aangegeven op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1550, is nog duidelijk
herkenbaar: een hoofdstraat (Waterpoort-Hoogstraat-Botermarkt-Breestraat) en twee parallel daaraan lopende
straten (de Putterstraat en RidderstraatVismarkt-Stadshaven), doorsneden door
enkele dwarsstraten. Na afwisselend
onder het gezag van Brabant en Holland
te hebben gestaan, werd Heusden in
1357 Hollands. Zowel strategisch als
economisch had de stad een belangrijke

In 1944 richtten terugtrekkende Duitse
troepen zware schade aan door de torens
van de Herv. kerk en het stadhuis op te
blazen. Na de oorlog verrees in de zuidwesthoek van de stad een nieuwe woonwijk (1949-'51) en er bestonden plannen
om de zwaar gehavende stad verder te
slopen. In 1968 begonnen evenwel een
grootscheeps stadsherstel en een reconstructie van de vestingwerken en de
haven naar de situatie bekend van de
kaart van Johan Blaeu uit 1649. Onder
leiding van A. Peetoom werden gaten
opgevuld met `invulwoningen' in historiserende stijl, in schaal en grootte aangepast aan de oude bebouwing. Bestaande
woonhuizen werden (ingrijpend) gerestaureerd. Het historische stadsbeeld
werd verder versterkt door de sloop van
enkele wederopbouwwoningen, de
reconstructie van het kasteel en de herbouw van het commiezenhuis, twee
stadspoorten en drie molens. De reconstructie van de sinds 1972 beschermde
binnenstad van Heusden sloot men in
1984 af. De stad is zelf een monument
geworden van een reconstruerende restauratievisie.
De H e r v. k e r k (Kerkstraat ong.) [1]
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Heusden, Stad met vestingwerken

is een driebeukige gotische basiliek met
driezijdig gesloten koor, noordtransept
en transeptachtige dwarskapel aan de
zuidzijde. De toren werd in 1944 opgeblazen en daarbij ging een travee van het
middenschip verloren. Bij de restauratie
van de zwaar gehavende kerk in 1953-'54
herbouwde men die travee en ontstond
een nieuwe westgevel. De geschiedenis
van de oorspronkelijk aan St. Catharina
gewijde kerk gaat waarschijnlijk terug tot
1210. In 1328 en 1406 volgde vergrotingen, waarna in 1550-'55 de noordelijke
zijbeuk en het noordtransept tot stand
kwamen, uitgevoerd in baksteen met
natuurstenen speklagen. De gevel van
het noordtransept heeft in de top teruggemetselde casementen met restanten
van beeldhouwwerk. De noordbeuk,
waarvan twee traveeen zijn overgebleven,
is een voorbeeld van wat het Haagse hallentype genoemd wordt. Elke zijbeuktravee is met een topgevel verhoogd om een
groot venster to kunnen plaatsen en heeft
een tongewelf hacks op het middenschip.
Na schade door de stadsbrand van 1569,
volgde herbouw en ingebruikneming als

Herv. kerk in 1587. De 16de-eeuwse
aanbouw aan de zuidzijde van het koor
verbouwde men toen tot consistoriekamer. De herbouw van het koor werd in
1637 afgesloten.
Inwendig is de kerk overdekt met houten
tongewelven. Tussen de beuken bevin-

1:7

den zich achtkantige pijlers en scheibogen. In de koorsluiting staat het marmeren grafmonument van gouverneur
Johan Theodoor van Friesheim (1- 1733)
– tijdens zijn leven in 1728 geplaatst –
Heusden, Herv. kerk, interieur
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Woonhuizen. Heusden is in essen-

tie een (17de-eeuwse) Hollandse stad en
bezit nog veel oude, diepe panden. De
meeste huizen zijn sedert de jaren zestig
van de 20ste eeuw gerestaureerd. Ze
dateren vrijwel alle van na de ombouw
tot vestingstad in 1581-'89.
DepandenEngstraat 6, Engstraat
2 en Engstraat 4, het eerste met het

Heusden, Postkantoor (1993)

naar ontwerp van Jacob Marot en vervaardigd door J.B. Xavery. Het orgel,
afkomstig uit de Broederkerk te Zutphen,
werd in 1828 gebouwd door de firma
R.A. Lohman en Zn. uit Groningen. In
het koor staan drie klokken opgesteld:
een uit 1334, tijdens de restauratie onder
de grond gevonden, de overige uit 1506
(gegoten door Gerard van Wou) en 1518
(gegoten door Wilhelmus en Jasper
Moer). In koor en schip liggen 17de- en
18de-eeuwse grafzerken.
De G e r e f. kerk. (Gasthuisstraat 3)
[2]is een eenvoudige zaalkerk met een
gepleisterde voorgevel voorzien van
rondboogvensters. Kerkmeester M. van
der Mooren legde in 1865 de eerste
steen.
DeR.K. St.-Catharinakerk

(Hertogin Johanna van Brabantstraat 3)
[3]is een basilicale kerk met voorportaal.
Een achtkantige toren en een achtkantige doopkapel flankeren haar. De kerk
verrees in 1949-'50 in de vormen van de
Bossche School, naar plannen van N. van
der Laan en W.A.J. Hansen, ter plaatse
van een in 1944 verwoeste kerk uit 1840'41 van H. Swarze.
HetGouverneurshuis (Putter-

straat 14-16) [12] is een groot huffs uit
1592, diep achter een poort gelegen. Het
heeft een zadeldak tussen trapgevels. In
1733 werd het verbouwd tot woning van
de gouverneur van Heusden, J.T. van
Friesheim. In het begin van de 19de
eeuw volgde een nieuwe verbouwing en
na de laatste restauratie (1963) is het
museum.

St.-Jorisdoelen (Putterstraat 4242a) [4]. Dit eenvoudige, gepleisterde
dwarshuis met zadeldak is waarschijnlijk
vroeg-l7de-eeuws. In 1667 en 1859 is
het pand ingrijpend verbouwd. Bij de
restauratie in 1968 heeft men de gevelsteen uit circa 1600, voorstellende St.
Joris en de draak, weer ingemetseld.
De visbank (Vismarkt ong.) [5] is een
bakstenen gebouw uit 1796, bestaande
uit een open U-vormige galerij met
hardstenen dorische zuilen, geflankeerd
door zijgebouwen. Aan de rechterzijde
staat een reconstructie van het in 1904
gesloopte commiezenhuis.
Het p o s t k a n t o o r (Botermarkt 2) [6]
werd in 1893 in neogotische stijl
gebouwd. Aan de Botermarkt heeft het
een trapgevel en aan de Pelsestraat een
torenvormige uitbouw in vakwerk.
Het stadhuis (Pelsestraat 17) [7] is
een sober bakstenen gebouw uit 1955'56 met hoog souterrain, bordestrap en
gedeeltelijk opengewerkte klokkentoren.
N. van der Laan en W.A.J. Hansen
maakten het ontwerp. De uit 1588 stammende voorganger ter plaatse werd in
1944 verwoest.
De kasteelruine (Hertogin
Johanna van Brabantstraat 1) [8] is een
vrije reconstructie op oude fundamenten
van het kasteel van de heren van Heusden dat tot de 12de eeuw teruggaat. Het
in de 14de en de 15de eeuw uitgebreide
kasteel kwam in 1579 binnen de vesting
te liggen; uiteindelijk diende het als
munitiedepot. Een ontploffing in 1680
maakte een einde aan het kasteel. De
reconstructie werd uitgevoerd in 1987'88.

jaartal 1583 in muurankers en de laatste
twee met geprofileerde korfboogvormige
ontlastingsbogen, zijn hier voorbeelden
van. Ook de bijzonder rijk bewerkte
voorgevel van Hoogstraat 4 heeft
deze vorm van ontlastingbogen, maar
tevens boogtrommels met metselmozaIek. Dit pand uit omstreeks 1600, is
voorzien van een topgevel in rode en
gele baksteen met in- en uitgezwenkte
gevelvorm, onderaan eindigend in een
naar binnen draaiende voluut, kenmerkend voor de manieristische architectuur.
De ingang beyond zich in de gang aan de
zijkant, die in het begin van de 19de
eeuw werd overbouwd. De huidige toegang stamt uit die tijd; de toenmalige
vensters zijn bij restauratie in 1980 vernieuwd. Een ander rijk uitgevoerd pand
isPutterstraat 1 a, met in het interieur op de verdieping moer- en kinderbinten en consoles met ojiefprofilering.
Het jaartal in de gevelsteen las men
voorheen abusievelijk als 1521 in plaats
van 1621. De vormgeving van de cartouche en de gevel duiden echter op een
datering in 1621. De gevel, waarvan de
top is verdwenen, wordt gekenmerkt

Heusden, Woonhuis Putterstraat la
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door terugliggende vensters met driepasversiering in de boogtrommels van de
verdieping en muurdammen die beneden
ontspringen op zuiltjes en daarboven op
kraagstenen in de vorm van een kopje.
Dit manieristische geveltype duidt men
wel als `Dordtse gevel' aan. Elementen
hiervan zijn ook te vinden bij Ridderstraat 7 (begin 17de eeuw), Ridderstraat 23, uit 1605 met gevelsteen in
cartouche, en Oudheusdensestraat
15, uit 1619 met in een cartouche de
voorstelling van een hakbijl. Deze drie
huizen hebben hun topgevels verloren
en zijn vrij sterk gerestaureerd. Breestraat 13 dateert uit 1629 en heeft een
topgevel met in- en uitgezwenkte vormen in gele baksteen. Tussen de verdiepingsvensters bevinden zich nissen. De
onderpui dateert van de restauratie door
A. Peetoom in 1970. Voor het huis staat
een gedateerde, van elders afkomstige,
stoepsteen uit 1571 met onder meer een
leeuwenkop en krulwerk. Vismarkt 7
heeft een laat-manieristische vormgeving, hetgeen te zien is aan de natuurstenen speklagen, maar meer nog aan de
gekoppelde pilasters op de verdiepingen.
Cartouches, met de datering 1638, tonen
het voor die tijd kenmerkende kwabornament. Omstreeks 1830 maakte de
oorspronkelijke trapgevel plaats voor een
ver uitstekende, rechte kroonlijst. Toen
en bij de restauratie in 1985 zijn de vensters gewijzigd. Voor het huis staan twee
stoepstenen. Het Open Hof (Breestraat
10), een logement uit 1604, heeft nog
wel zijn oude trapgevel. Andere panden
met 17de-eeuwse elementen zijn: 0 udheusdensestraat 5 (1619), Vismarkt 1 (omstreeks 1620) met trapgevel en Dr ie tro mp ette rs tra a t 16
(omstreeks 1625). Stadshaven 2,
Sterrestraat 7, Wittebroodstraat
11 en Wijksestraat 8 stammen alle
uit het begin van de 17de eeuw, waarbij
de laatste twee nog niet zijn gerestaureerd. Een karakteristiek voorbeeld van
een sterk gerestaureerd 17de-eeuws pand
is Vismarkt 1 4 . De trapgevel is uit de
bouwtijd, maar de pui is een ontwerp van
A. Peetoom (1969) en kenmerkt de toenmalige restauratievisie. Op een aantal
plekken zijn aardige 17de-eeuwse gevelstenen te vinden: Breestraat 25 (in 't
Paradijs', met voorstelling van Adam en
Eva), Stadshaven 3 (liggende figuur

Heusden, Woonhuis Hoogstraat 4
door wereldbol) en Herptsestraat 30
(in de zijgevel: `Nackt ben ik geboren,
noch heb ick meer gewonnen dan verloren'). Voorbeelden van oorspronkelijk
17de-eeuwse pakhuizen zijn Nieuwstraat 10 enHoogstraat 11.
Het woon- en winkelpand Botermarkt
19 uit 1734 heeft vensters gevat in sieromlijstingen in Lodewijk XIV-stijl. De
lijstgevel stamt uit 1812, het snijraam en
de ramen met kleine roedenindeling zijn
bij de restauratie in 1971 aangebracht.
Wijksestraat 38 is een rijk woonhuis
uit omstreeks 1750 met een gevel in
Lodewijk XV-stijl voorzien van kroonlijst op sierlijke consoles, hardstenen
stoeppalen en het alliantiewapen van de
families Wendholt en Engelenberg. In
het pand bevinden zich kelders uit omstreeks 1400. Breestraat 1, een herenhuis in empire-trant, dateert uit omstreeks 1790. Burchtplein 7 is een
pand uit 1849 met waaierzwikken en
hardstenen stoeppalen. Botermarkt 3
stamt uit omstreeks 1850 en heeft vroegneogotische deur- en vensteromlijstingen. Ook binnen zijn neogotische versieringen aanwezig. De lijstgevel wordt
bekroond door een gietijzeren balustrade
in dezelfde stijl. Achter de gevel van
Putterstraat 48, uit omstreeks 1860,
gaat een ouder maar ingrijpend verbouwd huis schuil. Een opvallende gevel,
in opbouw vergelijkbaar met die van de
Geref. kerk, heeft Putterstraat 11
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uit circa 1865. Rond 1875 werden
Hoogstraat 9 en het woon- en winkelpand Hoogstraat 12, met fraaie
pui, gebouwd. Ook Engstraat 14
heeft een karakteristieke winkelpui uit
die tijd, voorzien van pilasters met composiete kapitelen. De winkelpui van
Botermarkt 9 stamt uit omstreeks
1885. Het statige woonhuis Hoogstraat 24, voorzien van een met leien
gedekte kap met in zink uitgevoerde
ovale dakramen, werd rond 1890
gebouwd. Het bijbehorende koetshuis
(Hoogstraat 18) stamt uit dezelfde tijd.
Omstreeks de eeuwwisseling werd er in
Heusden niet veel gebouwd. Een noemenswaardige uitzondering is Waterpoort 18, een woonhuis uit circa 1906,
opgetrokken in het voor die tijd moderne
kalkzandsteen.
Pomp. De gietijzeren stadspomp
(Pompstraat ong.) werd omstreeks 1850
gegoten door de Haagse gieterij 'De
Prins van Oranje'.
Windmolens. De drie open-standerdmolens bij de haven en De Wiel [9]
zijn reconstructies. Hun plaatsing en
vorm berusten op de kaart van Blaeu uit
1649. De molen bij het bolwerk aan de
haven komt uit het Belgische Lommel.
De molen, waarvan de constructie uit
1752 zou dateren, is in 1971 te Heusden
gereconstrueerd door H. Beijk. De meer
naar het noordoosten staande molen is in
1973 gebouwd door H. Beckers. Bij De
Wiel maakte H. Beijk in 1974 een nieuwe
molen ter plaatse van een in 1944 verwoeste stenen molen.
Verdedigingswerken. Van de

middeleeuwse stadsgracht, de Demer,
bleef een deel als binnensingel behouden
en is gereconstrueerd. Het torenachtige
gebouwtje in de bocht van deze waterloop, de zogeheten Duiventoren, is
een restant van de versterking uit 1355.
Het herrees in 1984 op de fundamenten
van een middeleeuwse muurtoren. Bij
De Wiel is in metselwerk de plattegrond
gereconstrueerd van de 15de-eeuwse
Herptse poort. In moderne vormgeving is hierop het havenmeesterkantoor
gebouwd (Putterstraat 92).
De in 1579 door Jacob Kemp ontworpen
verdedigingswerken – gewijzigd in 1613'20 – omvatten een omwalling met acht
bastions, een gracht met zes ravelijnen en
daaromheen een enveloppe. Aan de
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Heusden, Verdedigingswerken met haven

kruiskerk, waarvan de hoge westtoren als
een van de mooiste voorbeelden van de
Kempische gotiek mag Belden. De kerk
verrees in de 14de eeuw op de plaats van
een tufstenen voorgangster, maar is in de
loop der eeuwen verscheidene malen
verbouwd en uitgebreid. Het schip is
nog gedeeltelijk 14de-eeuws en het koor
dateert uit de eerste helft van de 15de
eeuw. De iets later gebouwde dwarsarmen werden tussen 1520 en 1527 in
fasen verhoogd en verbreed. Het muurwerk van het koor bevat veel tufsteen en
ook de noordelijke dwarsarm is rijk voorzien van speklagen in tufsteen. De
noordbeuk, deels 15de-eeuws en deels
uit het eerste kwart van de 16de eeuw,
werd in 1557 verhoogd en kwam onder
een dak met het middenschip. De zuidbeuk bouwde men waarschijnlijk in het
eerste kwart van de 16de eeuw. Anders

rivierzijde behield men een gedeelte van
de middeleeuwse ommuring. Voor de
Veerpoort werd een klein stenen bastion
aangelegd. De vesting werd in 1816 buiten gebruik gesteld. Een grote reconstructie bracht tussen 1968 en 1984 de
verlande grachten en afgevlakte wallen
terug in de midden-17de-eeuwse toestand. Verder herrezen de Veerpoort
(ook Waterpoort genoemd) [10] en de
Wijkse poort [11] op de oude fundamenten en herstelde men aan de zuidzijde van de stad een sortie. De in 1904
gedempte binnenhaven werd weer uitgegraven en kreeg een ophaalbrug over de
havenmond. Door de veranderde hoogte
van het Maaswater ligt de haven echter
onnatuurlijk diep.
Grenspaal. Bij de Wijkse poort
bevindt zich een vierkante hardstenen
paal met het wapen van Heusden en het
jaartal 1785.

dan de noordbeuk is de zuidbeuk even
hoog en breder dan het middenschip,
zodat een tussenvorm is ontstaan van een
pseudobasiliek en een hallenkerk. Bij het
herstel na een brand in 1583, waarbij de
kappen verloren gingen, kreeg de kerk
weer houten tongewelven, waarbij die
van het schip werden voorzien van korbeelstellen. De kapel aan de zuidzijde
van het koor is in de tweede helft van de
16de eeuw gebouwd; de sacristie aan de
noordzijde dateert uit 1933. De oorspronkelijke vensterharnassen zijn verdwenen; nieuwe traceringen werden aangebracht bij restauraties omstreeks 1900
en in de jaren zestig van de 20ste eeuw.
In het interieur herinneren de deels
blinde lichtbeukvensters van het middenHilvarenbeek, R.K kerk St.-Petrus' Banden,
plattegrond
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Akkerdorp ontstaan in de vroege middeleeuwen op een zandrug. De kern wordt
gevormd door het Vrijthof, een ruim
rechthoekig dorpsplein, met de St.Petruskerk. De overige bebouwing
bestaat grotendeels uit eenvoudige
woonhuizen, meestal met een 19deeeuws voorkomen.
DeR.K. kerk St.-Petrus'
Banden (Vrijthof 28) is een groten-

deels bakstenen, driebeukige gotische
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Hilvarenbeek, R.K kerk St.-Petrus' Banden

schip aan de oorspronkelijke aanleg met
lage zijbeuken. Tot de inventaris behoren
een houten beeld van Christus op de
Koude Steen (eerste helft 16de eeuw),
twee koperen lichtkronen (16de eeuw),
de preekstoel met rijk snijwerk in renaissance-stij1 (1648) en de koorbanken met
eenvoudiger renaissance-snijwerk
(tweede kwart 17de eeuw). Het overige,
barokke meubilair werd grotendeels aangekocht in Belgie, zoals twee laat-l7deeeuwse biechtstoelen en een vroeg-18deeeuws zijaltaar met beeldje van St.
Sebastiaan uit 1729 door Walter Pompe.
Het doopvont en de godslamp dateren
ook uit de 18de eeuw. B.P. van Hirtum
bouwde in 1840 het orgel.
De toren verving omstreeks 1450 een
oudere, wellicht door brand verwoeste
voorganger. De nieuwe toren kwam enkele

Hilvarenbeek, Herv. kerk en pastorie
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meters westelijker to staan, waarvoor het
schip met een travee werd verlengd. De
torenspits, uitlopend in een peervorm en
bekroond door een open lantaarn met
peervormige helm, kwam tussen 1615 en
1621 gereed in de laatste fase van het
herstel van kerk en toren na de brand in
1583. De toren dankt zijn sprekende silhouet aan het naar boven toe geleidelijk
slanker worden van de drie geledingen en
de vele versnijdingen van de haakse steunberen, die van puntige details zijn voorzien. De gevels zijn versierd met vele
korf- en spitsboognissen. Het ingangsgedeelte, met speklagen in natuursteen, werd
in 1550 gewijzigd. Boven het portaal zit
een spitsboogvenster in een diepe nis,
afgesloten met een natuurstenen balustrade die gedragen wordt door kraagstenen in de vorm van menselijke figuurtjes.
De Herv. kerk (Vrijthof 22) is een
zaalgebouw met neoclassicistisch geinspireerde voorgevel en driezijdige sluiting, opgetrokken in 1809 naar ontwerp
van L. van Heyst. Het interieur bevat
een laat-18de-eeuwse preekstoel met
koperen lessenaar en een vroeg-19deeeuws orgel. De pastorie (Vrijthof 23) is
een tweelaags dorpshuis uit 1717 met
een 19de-eeuwse empire-voorgevel.
DeOpenbare School (Paardenstraat 6) werd in 1890 gebouwd met drie
klaslokalen en een aangrenzende bergplaats. De overdekte speelplaats dateert
van omstreeks 1900.
Het raadhuis (Vrijthof 10) is een in
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traditionele trant gebouwd complex uit
omstreeks 1950, gesitueerd rond een
binnenplaats met galerij. Het ontwerp is
van J. Bedaux.
Woonhuizen. De huizen langs het
Vrijthof maken een oorspronkelijke
indruk, maar zijn voornamelijk het resultaat van ingrijpende restauraties of historiserende nieuwbouw van na 1950; architect J. Bedaux heeft hiervan een belangrijk
deel op zijn naam staan. Enkele panden
hebben nog een 17de- of 18de-eeuwse
kern, zoals Vrijthof 5, 9 en 14.
Notaris HJ.A. Pollen liet in 1936 D oelenstraat 31 bouwen, een huis annex
praktijkruimte op vierkante plattegrond
onder een zadeldak tussen tuitgevels.
P.B.A. Tooten maakte het ontwerp in
de stijI van de Delftse School.
Windmolen 'De Doornenboom'
(Doelenstraat 53) is een ronde bakstenen
beltkorenmolen uit 1856.
Industriegebouwen. Een goed
voorbeeld van een Brabantse dorpsbrouwerij is brouwerij 'De Roos' (Vrijthof
20), bestaande uit een 18de-eeuws tweelaags herenhuis met daarachter een
schuurachtige vleugel waarin men tot
1933 bovengistend bier brouwde. De
sigarenfabriek M. de Lang & Co.
(Wouwerstraat 3) dateert uit 1905. Het
rechthoekige fabrieksgebouw wordt door
een trappenhuis en gang in twee delen
gescheiden. Het westelijk deel bevat op
de begane grond het tabaksmagazijn, op
de verdieping de sigarenmakerswerkplaats en op zolder de sorteerkamer; het
oostelijk deel herbergt op de begane
grond het schaftlokaal en de kistenkamer, op de verdieping het kantoor en
twee droogkamers en op zolder twee
magazijnen.
Boerderijen. Rondom Hilvarenbeek liggen verschillende 17de- en 18deeeuwse langgevelboerderijen, zoals
Spaaneindsestraat 21 (met schuur)
en Tilburgseweg 37. Uit de eerste
decennia van de 19de eeuw dateren de
langgevelboerderijen Groenstraat 30
en Grote Voort 6. Deze boerderijen
bezitten nog gebintconstructies. In de
tweede helft van de 19de eeuw ging men
balkdragende muren toepassen, zoals bij
Groot Loo 8,Groot Loo 9 enBosscheweg 1 uit omstreeks 1900.
Huis Groenendaal (Groenendaal
1), ten oosten van het dorp, is een blok-

vormig empire-landhuis uit 1842 met
achtkante traptoren aan de achterzijde.
Voordien stonden op die plek achtereenvolgens een laat-middeleeuws huis, dat
tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd
verwoest, en een vroeg-17de-eeuws huis,
waarvan waarschijnlijk de overwelfde
kelderruimten resteren. Omstreeks 1965
werd het huis tot conferentieoord verbouwd en met een vleugel uitgebreid.
Het landhuis staat op een gedeeltelijk
omgracht terrein in een landschappelijke
parkaanleg met serpentinevijver. De
ingang is voorzien van hekpijlers met
leeuwen.
Hetlandgoed Gorp en
Roovert ligt ten westen van Hilvarenbeek in het dal van de meanderende
Roovertsche Leij. In het begin van de
20ste eeuw nam de Goirlese textielfabrikant Van Puijenbroek het initiatief tot
ontginning van de Beeksche Heide door
deze to beplanten met loof- en naaldhout. Het op het landgoed gewonnen
water werd via een open Boot naar de
textielfabriek in Goirle gepompt. Op het
landgoed staan diverse gebouwen, zoals
het in 1849 in opdracht van E.FJ. de
Zerezo de Tajado gebouwde k a s t e e l
(Gorp 8), een rechthoekig gebouw met
leien zadeldak, aan de voorzijde voorzien
van twee arkeltorentjes en een rondboogfries onder de dakrand. Bij het kasteel horen een koetshuis en 'De
Warande', een 18de- of vroeg-l9deeeuwse stervormige aanleg met in het
midden een ronde vijver. Voorts zijn er
het wit geschilderde jagershuis `Gorp
en Rovert' (Gorp 4) uit 1870 en een in
1900 voor notaris Huijsmans gebouwd
jachthuis (Roovertsebaan la). Enkele
meters over de grens met Belgie, die is
aangegeven door een gietijzeren grens-

Hilvarenbeek, Landgoed Gorp en Roovert,
jachthuis

Biest-Houtakker bij Hilvarenbeek, R.K
St.-Antonius van Paduakerk

paal uit 1843, staat een 18de-eeuwse
kapel. Deze is een vierkant gebouwtje
met afgeschuinde hoeken en een ingezwenkt koepeldak.
Op het landgoed ligt een aantal interessante boerderijen die behoren bij het
oudere agrarische buurtschap Gorp. 'De
Leenhof' (Gorp 6) is een 16de-eeuwse
boerderij met ingezwenkte topgevel en
op een van de hoeken een 18de-eeuwse,
achtkante herenkamer met rieten dak en
inwendig een gebogen stucplafond. Bij
deze boerderij ligt een sterrenbos. De
langhuisboerderijen 'Kleine Hoef' (Gorp
5) en 'Grote Hoef' (Gorp 7) hebben
18de-eeuws muurwerk maar inwendig,
mogelijk 16de-eeuwse, eiken gebinten
met geprofileerde sleutelstukken. De in
aanleg 16de-eeuwse boerderij Roovert 1
bezit eveneens een dergelijke houtconstructie. De boerderij werd in 1941 verbouwd; het overkragende gedeelte in de
voorgevel is origineel. Roovert 3 is een
18de-eeuwse langgevelboerderij met
wolfdak.
Biest-Houtakker. Dit akkergehucht ten noordoosten van Hilvarenbeek
kwam in het begin van de 20ste eeuw tot
ontwikkeling. De R.K. St.-Antonius
van Paduakerk (Biestsestraat 26) is
een neogotische, driebeukige basilicale
kruiskerk, gebouwd in 1913 naar ontwerp van J.C.F. Margry. De gebrandschilderde ramen zijn gemaakt door glazenier Van Straaten. Het kerkhof heeft
een calvarieberg met kruis- en beelden-

HOEVEN

groep uit de bouwtijd. De pastorie
(Biestsestraat 24) dateert eveneens uit
1913 en is ook door Margry ontworpen.

HINTHAM
(gemeente 's-Hertogenbosch)
Kerkdorp, voor het eerst genoemd in
1278. Na aanleg van de steenweg Den
Bosch-Grave in 1823-'25 groeide het uit
tot een langgerekt lintdorp.
De St.-Annakerk (Hintham 41) is
een driebeukige neogotische kruisbasiliek; de toren van Brie geledingen heeft
een ingesnoerde spits met flankerende
torentjes en is gebouwd in 1910 naar
plannen van W.Th. van Aalst. Op het
kerkhof staat een gietijzeren grafkruis.
Het voorm. St.-Jozefgesticht
(Hintham 14a-16), nu antiekzaak, dateert
uit ongeveer 1880 en heeft een voorgevel
met eclectische details.
Hetwoonhuis Hintham 102 is een
witgepleisterd dwars huis met zadeldak
tussen tuitgevels en aan de achterzijde
een bakhuis en aangebouwde kamer. Het
pand stamt in oorsprong waarschijnlijk
uit de 18de eeuw.
Het landhuis Zuiderbosch (Hintham 152) verrees omstreeks 1875 in een
rijke eclectische vormgeving. Het is
voorzien van een ingangsportaal met luifel, ondersteund door gietijzeren zuiltjes
en bekroond met een acroterie. Rond het
gebouw ligt een park in landschapsstijl.

HOEVEN
(gemeente Halderberge)
Straatdorp dat na 1282 ontstond in een
door de cistercienzerabdij van St.-Bernhard bij Antwerpen ontgonnen gebied;
de abdij had hier een uithof.
DeR.K. kerk St.-Johannes
de Doper (St.-Jansstraat 40) verrees
in 1928-'29 naar ontwerp van J. Berben
in expressionistische stijl. De kerk heeft
een plattegrond in de vorm van een
Grieks kruis met op de viering een dakruiter met achtkante spits. De pastorie
(St.-Jansstraat 3 8) is van dezelfde architect.
Hetgrootseminarie De
Bovendonk (Hofstraat 8) kwam in
1903-'07 tot stand naar ontwerp van

Hoeven, R.K kerk St. Johannes de Doper
P.J.H. Cuypers als grootseminarie van
het bisdom Breda, welke rol het deels
nog vervult. Het omvangrijke, rond een
rechthoekige binnenplaats opgetrokken
complex is gebouwd in een combinatie
van neogotiek en neorenaissance. De
voorgevel heeft midden- en zijrisalieten
met trapgevels voorzien van nissen met
beelden. Halverwege de zijgevels staan
veelhoekige torens. Langs de binnenplaats lopen galerijen met arcaden. In
1922-'23 verrees aan de westzijde van de
binnenplaats een neogotische basilicale
kapel met driezijdige sluiting en tweetorenfront, naar ontwerp van J.ThJ. Cuypers. Het complex ligt in een uitgestrekt
park, dat wordt omgeven door een
monumentaal hek in art deco-trant.
De voorm. R. K. pastorie (St.-Jansstraat 20) is gebouwd in 1783 in opdracht
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van de abdij St.-Bernard bij Antwerpen.
Het is een gepleisterd classicistisch pand
met een doorrit naar het achterterrein.
Woonhuizen. Het 17de-eeuwse
diepe huis St. - Jansstraat 3, met
topgevel in manieristische trant, werd
omstreeks 1930 ingrijpend gerestaureerd. St.-jansstraat 11 is een laat17de-eeuws huis. De zeer brede straatgevel, karakteristiek voor de huizen in
Hoeven, is in het begin van de 19de
eeuw gepleisterd. Bovenstraat 2 is
een eenlaags hoekpand met trapgevel,
dat door de bepleistering een 19deeeuwse indruk maakt, maar een 17deeeuwse kern kan bezitten. Uit de 18de
eeuw dateert Bovenstraat 8, een
karakteristiek breed dwarshuis met
zadeldak. Het verrees gelijktijdig met het
aangrenzende gepleisterde huis Bovenstraat 4-6, waarvan nummer 4 is verbouwd.
De d o r p s p o m p (Bovenstraat ong.) is
een hardstenen pomp uit 1855 met vier
schamppalen.
Boerderijen. De boerderij Goudsbloemsedijk 3, blijkens de jaartalankers daterend uit 1667, heeft een in gele
baksteen opgetrokken, vrijstaand dwars
voorhuis met zijtopgevels en een wit
geschilderde voorgevel. Er is een langsdeelschuur met verschillende inritten.
Goudsbloemsedijk 7 is een midden19de-eeuwse boerderij met dezelfde
opbouw. Gors 62 is een voorbeeld van
het kop-romptype en dateert van omstreeks 1800.
Hoeven, R.Kpastorie
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Hooge Mierde, R.K kerk St.-Jan Evangelist

HOOGE MIERDE
(gemeente Reusel-De Mierden)
Randakkerdorp, ontstaan in de middeleeuwen op de Kempische zandgrond en
bestaande uit enkele gehuchten.
DeR.K. kerk St.-Jan Evangelist (Schoolstraat 9) is een eenbeukige
kerk op centraliserende plattegrond,
gebouwd in 1922-'23 naar ontwerp in
expressionistische trant van H.C. Bonsel.
Van de laat-middeleeuwse en in 1820
grotendeels herbouwde kerk bleef de
15de-eeuwse toren behouden. Deze
toren van drie geledingen heeft aan de
westzijde overhoekse en aan de oostzijde
haakse steunberen, waarvan de noordelijke tot traptoren is uitgebouwd. Tot de
kerkinventaris behoren een houten
kruisbeeld uit omstreeks 1500 en een
midden-17de-eeuws houten Mariabeeld.
De pastorie (Torendreef 1) dateert uit
omstreeks 1870.
Boerderij 'De Luther' (De Luther
7) is een langgevelboerderij met rieten
schilddak uit 1758.

HOOGE MIERDE

haven en de aan de voet van de dijk gelegen onderweg (Onderstraat). Ten zuiden
van de kern ligt een lintbebouwing langs
de Kerkdijk, waar bij de R.K. kerk in de
19de eeuw een kleine bebouwingsconcentratie ontstond.
De H e rv. kerk (Raadhuisstraat 3) is
een tegen de dijk gebouwde sobere maar
zeer monumentale centraalbouw uit
1639-'41, gebouwd naar ontwerp van
Jacob van Campen en onder leiding van
Laurens Drijffhout. Het gebouw vertoont een sterke gelijkenis met de
Herv. kerk van Renswoude (Utrecht), die
gelijktijdig werd gebouwd. Na een brand
in 1910, waarbij de kappen en de gehele
inventaris verloren gingen, is het gebouw
met enigszins gewijzigde kap hersteld.
De plattegrond heeft de vorm van een
Grieks kruis met vier korte armen. De
vierkante kruising rijst boven de armen
uit en wordt bekroond door een open
vierkant torentje. De kerk heeft op de
hoeken uitzwenkende steunberen, die
naast een constructieve ook een symbolische betekenis hebben; ze verwijzen naar
de tempel van Salomo. Om de kerk ligt
een kerkhof voorzien van een toegangshek in jugendstil-vormen.
DeR.K. St.-Willibrordusk e r k (Kerkdijk la) is een neogotische
zaalkerk uit 1865 met een smaller, veelhoekig gesloten koor en een in 1919-'20
verhoogde toren. De kerk werd in 1880
gewijzigd. Het interieur heeft gestucte

HOOGE ZWALUWE
(gemeente Made)
Dorp dat waarschijnlijk in de loop van de
16de eeuw ontstond langs de oude westdijk van de in 1421 overstroomde Grote
Waard en de heringepolderde Emiliapolder. Karakteristieke elementen zijn de

Hooge Zwaluwe, Herv. kerk

kruisgewelven. De 18de-eeuwse eiken
preekstoel in rococo-stijl is afkomstig uit
de R.K. kerk van Zevenbergschen Hoek.
Het r a a d h u i s (Raadhuisstraat 5) is
een eenlaags gebouw op U-vormige plattegrond, gebouwd in 1836. Op het
schilddak staat een dakruiter met klok.
Het voorm. schoolgebouw Raadhuisstraat 37 is een neoclassicistisch eenlaagspand uit omstreeks 1870.
Het diikhuis Raadhuisstraat 8 is een
wat rijker uitgevoerd 18de-eeuws dorpshuis met zadeldak tussen tuitgevels en
voorzien van schoorstenen. In de 19de
eeuw is het enigszins gemoderniseerd;
het interieur heeft de oorspronkelijke
indeling met een voornamelijk 18deeeuwse en deels 19de-eeuwse afwerking.
Windmolen `Zeldenruse (Kerkdijk
19) is een ronde bakstenen stellingkorenmolen uit 1866.
Het voorm. station (Stationsweg 2)
werd in 1883 gebouwd aan de
Langstraatspoorlijn. Het eenlaags pand
met ver overstekend dak en lage aanbouw onder lessenaarsdak draagt het
opschrift `HOOGE ZWALUWE'.

HOOGELOON
(gemeente Bladel)
Langgerekt akkerdorp, in de middeleeuwen ontstaan op de Kempische zandgrond. In de buurt van het dorp is een
Romeinse villa opgegraven.
De kerktoren (Torenstraat 7) van
de in 1926 afgebroken middeleeuwse St.Pancratiuskerk staat op het voormalige
kerkhof en dateert uit omstreeks 1400.
Het sobere bouwwerk van vier geledingen heeft haakse steunberen, die bij de
bovenste geleding zijn versmald tot lisenen; deze geleding wordt afgesloten door
een rondboogfries. In de toren, die in
1980 is gerestaureerd, hangen een klok
van Jan Zeelstman uit 1435 en een klok
van Petit uit 1791.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 66-68)
is een vroeg- l9de-eeuws, rechthoekig
zaalgebouw met zadeldak. Tot de inventaris behoren een 17de-eeuwse preekstoel en een 18de-eeuwse koperen doopbekkenhouder. De pastorie, onder een
kap met het kerkje, heeft een gebosseerd
gepleisterde voorgevel.
DeR.K. St.-Pancratiuskerk
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Hoogeloon, Zuivelfabriek St.-Pancratius
(1993)
(Hoofdstraat 52) is een neogotische
kruisbasiliek met hoog transept, vieringkoepel en vijfzijdig gesloten koor,
gebouwd in 1924 naar ontwerp van J. van
Groenendael. De achtkante vieringkoepel op pendentieven wordt gedekt door
een helmvormig koepeldak. De kerk
bevat een orgel met neogotische kast
van de gebroeders Gradussen.
Boerderijen. De omstreeks 1860
gebouwde langhuisboerderij Hoofdstraat 42 is omstreeks 1920 uitgebreid
tot een boerderij met U-vormige plattegrond. De 18de-eeuwse langgevelboerderij Hoofdstraat 59 heeft aan de
straatzijde een uitgebouwde, nog 17deeeuwse herenkamer met een hoge kelder
en een topgevel met vlechtingen en duivengaten.
De voorm. zuivelfabriek 'St.-Pancratius' (Vessemseweg 1) dateert uit
1916 en is een eenvoudig en laat voorbeeld van een fabrieksgebouw waarvan
de sierelementen zijn ontleend aan de
middeleeuwse kasteelbouw; een 'Chateau
d'Industrie'. Het door LJ.P. Kooken
ontworpen, wit gepleisterde, gebouw
heeft onder meer een borstwering met
kantelen en een torenvormig verhoogd
gedeelte met rondboogfriezen.
Casteren. Dit lintvormig akkergehucht ten westen van Hoogeloon ontstond in de middeleeuwen. De R . K.
St.-Willibrordkerk (Kerkstraat 31)
is een neoromaanse kruiskerk met toren,
gebouwd in 1907-'08 naar ontwerp van
C. Franssen. In 1935 kreeg het schip zeer
lage zijbeuken naar plannen van J. Frans-

sen. De pastorie (Kerkeneind 29) dateert
eveneens uit 1908.
Huijbergen, Windmolen Johanna
HUIJBERGEN
(gemeente Woensdrecht)
Dorp ontstaan bij een in 1278 gesticht
klooster van de orde der Wilhelmieten.
Het heeft zich ontwikkeld uit een lintbebouwing langs de Staartse- en de Bergsestraat. In 1944 liep het centrum zware
oorlogsschade op.
Van het voorm. klooster der Wilh e 1 m i e t e n (Staartseweg 2) resteert
alleen de langgerekte poortvleugel uit de
eerste helft van de 17de eeuw. Dit
gebouw, met boven de doorgang een
Vlaamse gevel, is in de loop der tijd
regelmatig verbouwd; een jaartalsteen en
-ankers uit respectievelijk 1674 en 1757
getuigen hiervan. Na het vertrek van de
Wilhelmieten stichtten de Broeders van
Onze Lieve Vrouw in 1847 een weeshuis
in het complex. Hieruit is de kostschool
`St.-Marie' ontstaan. Het klooster is in
1944 grotendeels verwoest en vervolgens
in traditionele trant in de jaren vijftig
herbouwd. Het poortgebouw heeft men
toen ook ingrijpend gerestaureerd en
gereconstrueerd.
De R.K. H. Maria-Hemelvaartkerk (Canadaplein 1) is een
basilicale kerk uit 1952, gebouwd in de
trant van de Delftse School. W.J. Bunnik
putte voor zijn ontwerp inspiratie uit de
vroeg-christelijke basilica.
Hetwoonhuis annex koetshuis Dorpsstraat 3-5, gebouwd in de
vorm van een langgevelboerderij met
zadeldak tussen bakstenen topgevels,

dateert uit het laatste kwart van de 19de
eeuw. De gevel heeft eclectische elementen, waaronder een kroonlijst op consoles. Bij het huis hoorde een (verdwenen)
bierbrouwerij.
Windmolen 'Johanna' (Bergsestraat
25) is een ronde bakstenen beltkorenmolen uit 1862.
Delanggevelboerderij Staatseweg 47 heeft een rieten wolfsdak en de
jaartalankers '1635'. Op het erf staat een
Vlaamse schuur.

KAATSHEUVEL
(gemeente Loon op Zand)
Straatdorp ontstaan in de 14de eeuw op
de scheiding van zand- en veengrond.
Het westelijke deel (Berndorp) kwam in
de 15de eeuw tot ontwikkeling in een
door de abdij Berne ontgonnen gebied.
Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp
fors uitgebreid naar het oosten en het
zuiden.
DeR.K. kerk St.-Jan de
Doper (Hoofdstraat 36) is een neogotische driebeukige kruiskerk met dubbeltorenfront van ranke torens met ingesnoerde spits, gebouwd in 1911-'12 naar
ontwerp van CJ. van Hoof. Het orgel
werd in 1854 gemaakt door JJ. Vollebregt & Zoon. Het neogotische interieur
uit de bouwtijd, met preekstoel, hoogaltaar en beelden uit het atelier van J. Custers, is gaaf bewaard. Uit dat atelier komt
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bouw met spaarbogen en zadeldak, en
aan weerszijden lagere zijvleugels,
dateert uit 1911.
De Efteling (Europalaan 1) is een
recreatiepark waarvan de oorsprong ligt
in het jaar 1933, toen twee kapelaans een
sportparkje met kleine speeltuin oprichtten. In 1952 werd het door A. Pieck ontworpen sprookjespark geopend, in 1972
gevolgd door het spookslot. De architectuur van de fantasie werd in 1992 uitgebreid met het Eftelinghotel en in 1995
met het entreegebouw, het 'Huis van de
Vijf Zintuigen', met zijn bijzondere kapconstructie en vijf pieken, naar ontwerp
van T van de Ven.

Kaatsheuvel, R.K kerk H.H. Martelaren
van Gorkum

ook het H. Hartbeeld v6Or de kerk. Het
kerkhof is in 1837 aangelegd en heeft
19de-eeuwse zerken. De neogotische
pastorie (Hoofdstraat 34) dateert uit
1900 en heeft een erkerachtige uitbouw.
Het daarnaast gelegen patronaat annex
de conciergewoning (Hoofdstraat 30-32)
stamt uit 1925 en is uitgevoerd met art
deco-elementen.
DeR.K. kerk H.H. Martelar en van Gorkum (Erasstraat 8) is
een neoromaanse kruiskoepelkerk met
dubbeltorenfront en uitgebouwd torenportaal, gebouwd in 1893-'95 naar ontwerp van P. Stornebrink. De kerk bevat

een hoogaltaar uit 1902 door J. Custers.
De aangebouwde pastorie (Erasstraat 6)
werd in 1909-'11 gebouwd naar plannen
van Th. Smeele. Op het kerkhof staat
een neoromaanse kapel met calvariegroep uit de bouwtijd van de kerk. Aan
de overzijde van de straat ligt het St.Jozefklooster van de zusters van Schijndel (Erasstraat 5) uit 1914-'18.
De R.K. St.-Jozefkerk (Wilhelminastraat 2) is een robuuste basilicale
kerk met een detaillering in de vormen
van de Delftse School, gebouwd in 1936
naar ontwerp van C.H. de Bever. De pastorie (Wilhelminastraat 3) dateert ook
uit 1936.
Desteenkolen- en gasfabriek
DEMA (Jan de Rooijstraat 36),

bestaande uit een tweelaags hoofdge-

KATWIJK
(gemeente Cuijk)

Dorp ontstaan in de middeleeuwen bij
een rivierovergang van de Maas, op de
plaats waar de weg naar Nijmegen
aftakte van de weg Venlo-'s-Hertogenbosch. Bij de aanleg van de spoorlijn Nijmegen-Venlo in 1881 raakte het dorp
gescheiden van kerk en veerplaats.
DeR.K. St.-Mathiaskerk

(Mariagaarde 4) is een driebeukige
neogotische kruiskerk, gebouwd in 1881
'84 naar plannen van C. Weber. De
slanke toren van vier geledingen heeft
overhoekse steunberen en een ingesnoerde spits. Aan de noordwestzijde
bevindt zich een fraai gelegenprocessi epark met gepolychromeerde gietij-

zeren calvariegroep en heiligenbeeld uit
1858, gegoten door M. Denonvilliers to
Parijs. De naar plannen van H.R. Hendriks groot en rijk uitgevoerde Lourdesgrot, met beeld van H. Maria en van Bernadette Soubirous, stamt uit 1880 en
bevat een stuk rots afkomstig uit de oorspronkelijke grot. De terracotta kruiswegstaties uit 1948 zijn van de hand van
C.P. Rouvers.
Het voorm. raadhuis (Lange Linden
4) van Katwijk en Linden dateert uit
1876 en is een neoclassicistisch panel met
geblokte pilasters; op de middenrisaliet
zitten het gemeentewapen en een balkon.
De voorm. dorpsschool (Lange
Linden 5) met onderwijzerswoning, nu
in gebruik als woonhuis, stamt uit 1905.
Windmolen. Ten westen van Katwijk staat een achtkante bovenkruier met
stelling (Lange Linden 32). De molen
met vierkante onderbouw en riet gedekte
achtkante bovenbouw stamt uit 1869.
Spoorbrug (Everdineweerd ong.).
Van de in 1879-'83 aangelegde ijzeren
spoorbrug over de Maas resteert nog de
onderbouw. De brugdelen zelf werden in
1945 en 1958 vernieuwd. Aan de zuidzijde van de brug ligt een brugkazemat
uit 1936.
Linden. Ten westen van Katwijk ligt
het langgerekte oeverwaldorp (Groot)
Linden. De R. K. St.-LambertusKatwijk, Lourdesgrot bij de R.K St.Mathiaskerk
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Klundert, Stadsplattegrond uit 1649
kerk (Kerkstraat 34) is een eenbeukige

kerk met een westtoren uit de tweede
helft van de 15de eeuw en een lets jonger
schip met smaller en lager, driezijdig
gesloten koor. De toren heeft Brie geledingen, waarvan de bovenste twee met
spitsboognissen, en een zeskantige traptoren. Bij de restauratie aan het eind van
de 19de eeuw, waarschijnlijk naar plannen van C. Franssen, werden de venstertraceringen vernieuwd. Het interieur
heeft beschilderde kruisribgewelven op
eenvoudige kraagstenen. Tot de inventaris behoren beelden van St. Anna en St.
Antonius Abt (15de eeuw), een St.-Barbarabeeld (vroeg-16de-eeuws) en een
altaarkruis (vroeg-l7de-eeuws). Op het
kerkhof staat een grafkruis uit 1645 en in

de nabijheid een H. Hartbeeld uit 1919
door Van Bokhoven en Jonkers. De pastorie (Kerkstraat 32) stamt uit de tijd van
de restauratie.

KLUNDERT
(gemeente Zevenbergen)

Voorstraatdorp gesticht kort na de inpoldering van het gebied 'de Clundert'
omstreeks 1558. Haaks op de dijk (Oliemolenstraat-Kaai-Hoogstraat) vormt de
Bottekreek de centrale as van het dorp,
met aan weerszijden een voorstraat
(Molen- en Voorstraat) en parallel daaraan een achterstraat (Ooster- en Wester-

straat). Aan de noordzijde komen deze
straten uit op twee pleinen, met respectievelijk de Herv. kerk en het stadhuis.
Aan het eind van de 16de eeuw legde
men versterkingen aan en werd Klundert
vestingstad. De vesting werd in 1809
opgeheven. Aan het eind van de 19de
eeuw ontstond direct buiten de vestingwerken enige villabebouwing langs de
Zevenbergseweg. Het stadje raakte zwaar
beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij de wederopbouw bleef het
oude stratenpatroon gehandhaafd en verrees de nieuwbouw in de trant van de
Delftse School. De huizen aan weerszijden van de Bottekreek maakten evenwel
plaats voor groenstroken.

De H e r v. kerk (Kerkring 1) is een
sobere, traditionalistisch vormgegeven
zaalkerk. Ze verrees in 1952 naar ontwerp van A.P. Smits en verving de in
1944 verwoeste voorgangster. De kerk
staat op een vierkant, met een kerksloot
omgeven terrein. Het toegangshek heeft
natuurstenen pijlers.
DeR.K. kerk St.-Johannes
de Doper (Molenstraat 31-33) is een
driebeukige neogotische kruiskerk,
gebouwd in 1889-'90 naar ontwerp van
P.J. van Genk. In 1944 leed het gebouw
zware oorlogsschade. Bij het herstel in
1946-'47 zag men of van herbouw van de
toren en kreeg de kerk een neoromaanse
westgevel.
Het stadhuis (Stadhuisring 1) is een
dwars geplaatst, vrijstaand gebouw uit
1621 met souterrain, bordes, een zadeldak tussen trapgevels en een topgevel
midden boven de voorgevel. Het ontwerp van dit rijk gedetailleerde manieristische bouwwerk is ontworpen door
Melchior van Herbach. De topgevel
boven de ingang is versierd met klauwstukken, obelisken en een gebroken fronton waarin een Justitiabeeld staat. In de
boogtrommels van de vensters van de
bel-etage zijn natuurstenen cartouches
aangebracht. Een cartouche boven de
natuurstenen ingangsboog toont het
stadswapen. Bij een restauratie in 1950'53 heeft men het bordes in oude vorm
gereconstrueerd. Het exterieur bleef verKlundert, Stadhuis
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der door de eeuwen heen grotendeels in
originele staat; inwendig is de oorspronkelijke indeling echter verdwenen.
Woonhuizen. Veel 18de- en 19deeeuwse woonhuizen gingen in de Tweede
Wereldoorlog verloren. Het eenlaagspand Stadshuisring 4 heeft nog een
18de-eeuwse kern en ook Vo o rs tr a at
2 - 6, een eenlaagspand met 19de-eeuwse
gevel heeft mogelijk nog een oudere
kern. Het huis Stadhuisring 16 is
voorzien van een schilddak; op de
gepleisterde empire-gevel, met een
kroonlijst op voluutvormige consoles,
prijken guirlandes met het jaartal 1804.
Het voorm. doktershuis Kerkring 212 2 , heeft een brede neoclassicistische
gevel met ingezwenkte dakrand en
kroonlijst uit omstreeks 1870.
DeVerlaatsheul, gelegen op de
plaats waar de Bottekreek aan de noordzijde de omwalling doorsnijdt, is een
overwelfde sluis uit 1769. Deze sluis
heeft ongetwijfeld een voorgangster
gehad. De tijdens een restauratie in
1978-'79 vernieuwde sluisdeuren zijn
gemaakt naar voorbeeld van een oorspronkelijk exemplaar.
HetKreekgebouw (Molenberglaan
2) is omstreeks 1953 over de Bottekreek
gebouwd als een combinatie van gymzaal
en badhuis. Het is opgetrokken in baksteen met betonskelet en heeft sgrafittoversiering van J. Sjollema.
Verdedigingswerken. Van de
in 1585-'88 naar plannen van Adriaan
Anthonisz. aangelegde vestingwerken
zijn aan de noordzijde twee bastions
en delen van de binnen- en buitengracht
met tussenliggende aarden wal bewaard
gebleven. Aan de zuidzijde ligt het
kroonwerk Suykerberch, dat
bestaat uit drie bastions met verbindende
courtines. In de buitengracht van het
kroonwerk ligt een bakstenen beer met
twee monniken. Oorspronkelijk bestond
de vesting uit zeven bastions, twee halfbastions, een vestinggracht met twee
ravelijnen en een enveloppe met buitengracht. Het kroonwerk dekte de vesting
aan de zuidzijde; oorspronkelijk lag het
buitendijks aan de overkant van de sindsdien verlande Keene. De bewaarde vestingwerken zijn tussen 1953 en 1979 in
fasen gerestaureerd.
Boerderijen. De boerderij Noordhoeksedijk 4 heeft een woonhuis met

hoge zaadzolder uit 1766. De bijbehorende vrijstaande schuur is verbouwd.
Go r sdi jk 1 is een boerderij met eenlaags woonhuis uit 1801 en een vrijstaande forse schuur uit 1920.
Noordhoek. Dit dorp ten zuiden
van Klundert ontstond in de in 1548
bedijkte Oude Fijnaartse Polder en kreeg
pas in het begin van de 20ste eeuw een
kerk. De R.K. St.-Josefkerk (Bisschop Hopmansstraat 1) werd in 1921
gebouwd naar ontwerp van Dom. Bellot
in samenwerking met H.C. van de Leur.
Het gebouw heeft bijzonder expressionistisch metselwerk met parabool- en
keperbogen, voorzien van kleurige baksteenversieringen. De pastorie (Bisschop
Hopmansstraat 3) is van dezelfde architecten en dateert ook van 1921.

LAGE MIERDE
(gemeente Reusel-De Mierden)
Langgerekt akkerdorp ontstaan in de
middeleeuwen op een dekzandrug. Het
Dorpsplein is de voormalige `plaatse'.
R.K. St.-Stephanuskerk
(Dorpsplein 1) is een gedeeltelijk laatgotische kruiskerk met westtoren. Het
oude basilicale schip werd in 1912 naar
plannen van J. van Gils uitgebreid met
een dwarspand en een nieuw koor in
neogotische vormen. De 15de-eeuwse
toren van drie geledingen heeft aan de
westzijde overhoekse steunberen en aan
de oostzijde haakse steunberen. De
gevels hebben spaarvelden met gekoppelde rondbogen. De huidige spits
dateert uit 1935. Op het kerkhof staat
een grafkruis uit 1623. De pastorie
(Dorpsplein 26-27) stamt uit 1903.
Villa Mispelbocht (Kloosterstraat 41) dateert uit 1932 en heeft een
L-vormige plattegrond en een samengestelde kap. De vormgeving vertoont kenmerken van het expressionisme en de
Nieuwe Zakelijkheid.
De voorm. sigarenfabriek 'Cigar
works Jamayca' (Draaiboom 1-3) bestaat
uit een directeurswoning met aangebouwd bedrijfsgedeelte en een parallel
daaraan gelegen opslag. Ze dateert uit
omstreeks 1900.
Boerderij Welleneind 6 is een laat18de- of vroeg-19de-eeuwse, driebeukige langgevelboerderij met kruiskozij-

Lage Mierde, Sigarenfabriek Cigar Works
Jamayca

nen. Het pand is deels gedekt met riet en
deels met pannen.
Hulse 1. Dit akkerdorp ten zuidoosten
van Lage Mierde, heeft nog een herkenbare `plaatse'. De R.K. St.-Clemensk erk (Huisacker 2) is een – oorspronkelijk eenbeukige – neoromaanse kruiskerk
uit 1888-'90, gebouwd naar ontwerp van
H.R. Hendriks. Het koor werd in 1900
vergroot naar plannen van W.Th. van
Aalst. In 1936-37 kreeg het schip twee
zijbeuken naar ontwerp van H.W. Valk.
De voorm. pastorie (Willibrordlaan 23)
dateert uit 1890.

LAGE ZWALUWE
(gemeente Made)
Langgerekte lintbebouwing ontstaan op
de middeleeuwse westdijk van de Grote
Waard.
De H e rv. kerk (Kerkstraat 49) is een
eenvoudig zaalgebouw uit 1816 met een
galerijuitbouw uit 1867. De dakruiter
staat sinds 1951 op de uiteinde van het
dak.
DeR.K. H. Johannes de
Doperkerk (Plantsoen 4) is een drie-

Lage Zwaluwe, Pastorie en schuurkerk bij
R.K H. Johannes de Doperkerk
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beukige pseudo-basilicale kruiskerk met
een toren van vier geledingen, gebouwd
in 1951 naar ontwerp van H.W. Valk in
de trant van de late gotiek. Tot de inventaris behoren drie 17de-eeuwse Vlaamse
schilderijen en een 18de-eeuwse tabernakel. De pastorie (Plantsoen 2) is een fraai
herenhuis met zadeldak tussen tuitgevels
uit 1787, gelijktijdig gebouwd met de
haaks aangebouwde voorm. schuurkerk met zadeldak en rondboogvensters.
Boerderijen. Voorbeelden van
boerderijen met een dwars voorhuis
onder zadeldak tussen bakstenen topgevels, zijn Kerkstraat 5 en, ten zuiden
van het dorp, Gaete 19.
Tankvallen. Ten westen van het
dorp – langs de Reedijk, de Dirk de Botsdijk en de Zwaluwse dijk – liggen betonnen tankvallen uit omstreeks 1940.

LEENDE
(gemeente Heeze-Leende)
Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen op een oeverwal in het stroomgebied van de Groote Aa. Samen met
Heeze en Zes Gehuchten vormde het
een heerlijkheid die van 1285 tot 1615
behoorde tot het Land van Horn (Limburg). Als gevolg van diverse dorpsbranden is van de oude agrarische bebouwing
weinig bewaard gebleven.
De R.K. kerk St.-Petrus'
Banden (Dorpstraat 50) is een laatgotische driebeukige kruisbasiliek met
ingebouwde westtoren en een door
moderne kapellen geflankeerd koor. Van
de kerk, voor het eerst vermeld in 1285,
stamt het koor uit omstreeks 1400. De in
het derde kwart van de 15de eeuw
gebouwde, imposante westtoren heeft
vier geledingen, overhoekse steunberen
– de zuidwestelijke is uitgebouwd tot
traptoren – en een slanke ingesnoerde
naaldspits met uivormige helm. De toren
is een voorbeeld van Kempische gotiek
en is rijk versierd met smalle, door
natuurstenen driepassen afgesloten,
spaarvelden die samen een horizontale
band vormen. De derde geleding heeft
aan de noord- en de zuidzijde een grote
spitsboognis met natuurstenen maaswerk. Het schip en het lagere dwarsschip
zijn of gelijktijdig of kort na de toren tot
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Woonhuizen. Het dorpswoonhuis
De Vier Linden (Dorpsstraat 99)
dateert uit 1684 en is voorzien van een
wolfdak. Het woonhuis annex brouwerij
Oostrikkerdijk 1 uit 1815 heeft naast
het woongedeelte twee inrijpoorten en in
de zijgevel een hijsvenster.

LEENDERSTRIJP
(gemeente Heeze-Leende)

Leende, R.K kerk St.-Petrus' Banden

stand gekomen. J.Th.J. Cuypers leverde
de plannen voor de restauraties van de
toren (1902-'05) en het dwarsschip
(1916-'17); men verhoogde het dwarsschip en gaf het stenen gewelven. De
koorkapellen werden in 1939-'41 opgetrokken naar ontwerp van C. Geenen.
Het interieur is voorzien van kruisribgewelven met doorlopende langsribbe. De
ronde kolommen van Maaslandse blauwsteen hebben kapitelen met plompebladeren. De detaillering van toren en interieur wijst op Limburgse (Maaslandse)
invloeden, hetgeen begrijpelijk is gezien
de connectie van Leende met het Land
van Horn. De kerk bezit waardevolle
15de-eeuwse heiligenbeelden: een treurende Maria, een triomfkruis en een
notenhouten beeldje van Maria met
Kind (late 15de eeuw). De notenhouten
beelden van St. Barbara en St. Catharina
zijn omstreeks 1500 gemaakt door de
Meester van de Heiligenbeelden van
Leende, die vermoedelijk ook het beeld
van Elisabeth van Hongarije heeft
gemaakt. De polychromie van dit beeld
werd omstreeks 1900 aangebracht bij een
restauratie door het atelier van Cuypers
en Stoltzenberg. De preekstoel met
bewerkte boogpanelen is 17de-eeuws.
Het orgel werd in 1860 vervaardigd door
F.B. Loret to Mechelen en de orgelkast
stamt uit omstreeks 1910. Op het kerkhof, met smeedijzeren poorten (1929),
staan een calvariegroep (omstreeks 1900)
en drie gietijzeren grafkruisen. De pastorie (Dorpsstraat 48) stamt uit omstreeks
1860.

Buurtschap ten zuiden van Leende, ontstaan omstreeks het jaar 1000 als beekdalnederzetting, maar vooral tot ontwikkeling gekomen in de 18de eeuw. De
structuur van verspreid staande boerderijen tussen het Leenderbos en de Strijper Aa, gelegen aan enkele elkaar kruisende wegen, is opmerkelijk gaaf
bewaard gebleven.
De R . K . St.-Janskapel (Strijperpad ong.) is een eenvoudig gebouw met
zadeldak tussen tuitgevels. De kapel verving in 1843 een gotische voorganger.
Van de tijdens restauratiewerkzaamheden in 1973 gevonden 16de-eeuwse houten schotel met hoofd van Johannes de
Doper is een betonnen kopie in de kapel
geplaatst.
Boerderijen. In het gehucht staan
voornamelijk in de 18de of 19de eeuw
gebouwde of verbouwde langgevelboerderijen; ze dienen nu doorgaans enkel als
woonhuis. Een van de oudste resten is de
schuur van vakwerk met baksteenvulling
op het erf van Riesten 2, een boerderij
die zelf blijkens de ankers uit 1818
dateert. Strijperstraat 5 8 dateert
uit 1671 en is verbouwd in 1926. Enkele
18de-eeuwse boerderijen hebben hartvormige gevelversieringen in gesinterde
baksteen, zoals Strijperstraat 42,
44 (1730) en 5 9 . Andere belangrijke

Leenderstrijp, Langgevelboerderij
Strijperstraat 42
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boerderijen zijn: Zaalstraat 1 en 6,
Strijperstraat 26 (1735 of '38), 23
(1821), 40 (1857) en 41 (1867).

kruisgewelven van stucwerk op latten.
Van Tulder ontwierp waarschijnlijk ook
het hoogaltaar uit 1879-'80. Het smeedijzeren toegangshek van het kerkhof is
getooid met schedels, gevleugelde zandlopers en omgekeerde fakkels, symbolen
van de vergankelijkheid.
Het voorm. S t. -Albertusge sticht (Dorpsstraat 34) is een eenvoudig neogotisch klooster uit 1887 en
tevens een intrigerend voorbeeld van
herbestemming tot woningen.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisplein
1) dateert uit 1787 en heeft een kelder
met cachot en een bel-etage met bordes.
Omstreeks 1950 is het gebouw beklampt
en uitgebreid.
Boerderijen. Een van de oudste
boerderijen in Liempde is Hoevedreef
2, gelegen nabij de Dommel. Tegen een
16de-eeuwse herenkamer staat een 18deeeuwse boerderij, die omstreeks 1880
werd verbouwd. De onderkelderde
herenkamer heeft een opkamer met
samengestelde balklaag en geprofileerde
consoles. Een van de buitenmuren vertoont een kruisvormig metselteken van
gesinterde baksteen. Bij een restauratie
in 1980-'81 kregen alle vensters een
18de-eeuwse roedenverdeling. Van de
driebeukige langsdeelschuur zijn de oorspronkelijke vlechtwerkwanden door
baksteen en hout vervangen. Op het terrein staat een duiventoren , die volgens
het ingemetselde jaartal uit 1661 dateert
en die in 1981 een nieuwe spits kreeg.
De op verdiepingshoogte rondom de
toren aangebrachte, schuin geplaatste
planken vormen een zogeheten marter-

LIEMPDE
(gemeente Boxtel)
Dorp ontstaan in de 14de eeuw. Vanouds
was het een hoge heerlijkheid van de
heren van Boxtel, bestaande uit de zes
gehuchten Berg, Vrilkhoven, Hezelaar,
Kasteren en de dorpskern Liempde
(Looeind en Koestraat), elk met een
eigen akkercomplex. De huidige dorpskern ontstond nadat in 1787 een raadhuis
werd gebouwd bij een kruising van zandwegen. Noordelijk daarvan was al in
1672 een schuurkerk gebouwd, die 1864
met grote delen van de omgeving (het
Kerkeind) in vlammen opging. Met de
herbouw van kerk en boerderijen ontstond een gave dorpskern, die samen met
de omliggende gehuchten en tussenliggende akkercomplexen nog steeds een
goed beeld geven van een agrarisch cultuurlandschap.
DeR.K. kerk St.-Johannes'
Onthoofding (Dorpsstraat 36) is
een driebeukige neogotische kruiskerk,
gebouwd in 1867 naar plannen van HJ.
van Tulder. De slanke westtoren van vier
geledingen met ingesnoerde naaldspits
werd in 1893-'94 ook door hem ontworpen en in 1899 voltooid naar plannen van
J. Heykants. Het kerkinterieur heeft
Liempde, Langhuisboerderij Hoevedreef 2
met duiventoren

Liempde, Landhuis Veldersbos

kraag. Deze is bedoeld tegen omhoog
klimmende steenmarters. De krukhuisboerderij Rosenh ofs tra a t 20 stamt
uit de 17de eeuw. Op het erf bevindt zich
een oude waterput met mik. Kapelstraat 22 is een 18de-eeuwse kortgevelboerderij. De boerderij annex herberg
Het Wapen van Liempde (Raadhuisplein 4), met bedrijfsgedeelte haaks
op het woon- en herberggedeelte, stamt
uit midden 19de eeuw. De meeste boerderijen in het dorp zijn langgevelboerderijen uit de tweede helft van de 19de of
het begin van de 20ste eeuw. Voorbeelden hiervan zijn: Roderweg 22,
Raadhuisplein 3,Parkstraat 17
(1854), Parkstraat 26 en Kleinhoekje 5 (1896).

Het Veldersbos (Velderseweg 14) is
een ten zuidwesten van het dorp gelegen
landgoed met een landhuis in rijke eclectische stijl uit 1878. Het koetshuis uit
dezelfde tijd is uitgevoerd in eenvoudige
neoclassicistische vormen. Het geheel
wordt omringd door een naar plannen van
de Bossche tuinarchitect J.M. Marechal
aangelegd landschapspark. Aan de zuidzijde bevindt zich een omstreeks 1851
aangelegd sterrenbos met negen dreven.

LIEROP
(gemeente Someren)
Dorp ontstaan uit een aantal gehuchten
in het stroomgebied van de Kleine Aa.
Ten oosten van de huidige dorpskern is
een van deze gehuchten – Boomen – nog
als zodanig to herkennen. Lierop kreeg
in 1569 een eigen kerk.
De R.K. kerk H. Naam van

LIESSEL
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Mariahout. Dit dorp ten noordwesten van Lieshout is vanaf 1932 tot ontwikkeling gekomen. De R. K. kerk
O.L. Vrouwe van Lourdes

(Mariastraat 25-27) is een eenbeukige
kruiskerk met recht gesloten koor en
excentrisch geplaatste toren. De kerk
verrees in 1932-'33 naar ontwerp van Ph.
Donders. Het orgel uit 1866-'68 is van
F.C. Smits. Rondom de kerk ligt een processiebos met vijver uit 1935 en apart een
even oude Lourdesgrot. Bij de aanleg van
de grot gebruikte men een stuk steen van
de echte grot. Ernaast staat een buitenpreekstoel met baldakijn uit dezelfde tijd.
Op een sokkel bij de kerk prijkt het beeld
van St.-Bernadette, gesigneerd Gebr. van
Eck, Eindhoven. Het openluchttheater is
in 1946 aangelegd.

Lierop, R.K kerk Heilige Naam van jezus

J e z u s (Offermansstraat 1) is een driebeukige kruisbasiliek met veelzijdig
gesloten oostpartij, gedomineerd door
een massale koepeltoren boven de achthoekige viering. De kerk verrees in
1890-'92 naar een op de 13de-eeuwse
romano-gotiek gebaseerd ontwerp van
C. Weber. Na oorlogsschade in 1944 zijn
van de vier flankerende vieringstorens
alleen de twee zuidelijke hersteld, naar
plannen van J. de Jong. Het voornamelijk
in rode baksteen uitgevoerde interieur
heeft een alternerend stelsel van pijlers
en zuilen en een stervormig koepelgewelf boven de viering. De pastorie
(Offermansstraat 3) stamt uit omstreeks
1850.
Boerderijen. Ten noorden van
Lierop staat de 17de-eeuwse langgevelboerderij Hersel 7, met bedsteden en
trogstucgewelven in de woonkamer. Het

Lierop,Langgevelboerderij Laan ten
Boomen 38

gehucht Boomen ten oosten van Lierop
bezit nog een gave groep 18de- en vroeg19de-eeuwse langgevelboerderijen aan
een brink. Het meest karakteristiek zijn
Boomen 7, Boomen 14 enLaan
ten Boomen 31 (1880). De 18deeeuwse boerderij Laan ten Boomer?
38 heeft vlechtingen en gevelversierin-

gen in gesinterde baksteen.

LIESHOUT
(gemeente Laarbeek)
Dorp ontstaan als beekdalnederzetting
en voor het eerst genoemd als heerlijkheid in 1146. Lieshout is bekend als yestigingsplaats van de Bavaria-brouwerij.
De voorm. jongensschool (Dorpsstraat 12) werd in 1844 in neoclassicistische vormen gebouwd. De bijbehorende
onderwijzerswoning (Dorpsstraat 14)
stamt uit 1895.
De bierbrouwerij Bavaria
(Burg. Van den Heuvelstraat 31-53),
opgericht in 1719 als bierbrouwerij J.F.
Swinkels, is een gebouwencomplex waarvan de oudste delen dateren uit de
periode 1926-'39.
Windmolens. Ten noordwesten van
het dorp staat de ronde bakstenen beltkorenmolen Vogelensang (Molendreef
6) uit 1819, gerestaureerd in 1976. In het
zuiden staat D e Leest (Molenstraat 40),
een ronde bakstenen beltmolen uit 1862,
herbouwd in 1900.

LIESSEL
(gemeente Deurne)
Langgerekt dorp, ontstaan in de 14de
eeuw op een zandrug van de Astense Aa.
Naast een kapel verrees in 1516 een
blokhuis dat de enige weg door de Peel,
van Deurne naar Roermond, tegen de
Geldersen verdedigde.
DeR.K. St.-Willibrordusk e r k (Hoofdstraat 66) is een driebeukige neogotische kruisbasiliek uit 18991901, gebouwd naar plannen van C.
Franssen. De toren van vier geledingen
heeft een naaldspits met flankerende
torentjes. De rijzige kerk is opgetrokken
in baksteen met banden en vensteromlijstingen van gele baksteen. Na oorlogsschade in 1944 werd de kerk hersteld
naar plannen van S.J.P. van der Sluijs.
Het interieur bevat een neogotisch
hoofdaltaar, een St.-Jozef- en een Mariaaltaar, alle door J. Thissen (1903) en twee
biechtstoelen door J. Custers (1923).
P. Wiegersma maakte de huidige
gebrandschilderde ramen (1956-'64).
Windmolen 'De Volksvriend'
(Hoofdstraat 30) is een ronde, aan de
zuidwestzijde gecementeerde, bakstenen
beltkorenmolen uit 1903.
Neerkant. Dit in de 18de eeuw ten
zuidoosten van Liessel ontstane dorp was
in 1944 het toneel van zware gevechten.
Het in 1915 naar ontwerp van J. Heykants
gebouwde St.-Vincentiushuis
(Dorpsstraat 18) bleef behouden. De
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Neerkant bij Liessel, R.K
St.-Willibrorduskerk

nieuwe R.K. St.-Willibrorduskerk
(Dorpsstraat 31) is een zorgvuldig gedetailleerde lage zaalkerk uitgevoerd in
betonskeletbouw. Het gebouw met fronton, doopkapel en opengewerkte klokkentoren verrees in 1955-'57 naar plannen van J. Deltrap.

LITH
Dorp ontstaan bij een doorwaadbare
plaats in de Maas. Lith wordt al in 968
vermeld als havenplaats. Het behoorde
achtereenvolgens aan het hertogdom
Brabant, het prinsbisdom Luik en vanaf
1672 aan de Republiek. De middeleeuwse kerk viel in 1945 ten offer aan
een V1-explosie. Het oude raadhuis aan
het centrale marktplein werd in 1971
gesloopt.
De R.K. St.-Lambertuskerk
(Anton Coolenplein 3) is een sobere
driebeukige neogotische kruisbasiliek uit
1899-1900, gebouwd naar plannen van
C. Franssen. De toren van Brie geledingen wordt bekroond door vier wimbergen met daarboven een slanke achtzijdige naaldspits. In het interieur zijn de
dragende delen, waaronder de hardstenen pilaren, in schoon werk uitgevoerd;
de muur- en gewelfvlakken zijn bepleisterd. H. van der Geld, die al in 1900 het
Maria-altaar had gemaakt, bouwde in
1904 het door C. Franssen ontworpen
hoofdaltaar. Op het kerkhof bevinden
zich een aantal interessante grafzerken
en een calvariegroep uit 1885. De pastorie (Anton Coolenplein 5) stamt uit
1845.

De Herv. kerk (Lithsedijk 5) uit
1953 verving de in 1945 verwoeste middeleeuwse kerk. Het ontwerp van J.H.
van Epen bevat elementen uit de Delftse
School.
Woonhuizen. Het notarishuis
Lithsedijk 50 dateert blijkens een
jaartal op een sieranker uit 1686 en heeft
een fraaie in- en uitgezwenkte geveltop
in gele baksteen met in de top een portretmedaillon. Vensters en stoep met
hardstenen stoeppalen stammen uit de
l9de eeuw. Het pand staat bekend als het
doktershuis van Tjerk van Taeke uit
Anton Coolens boek D o rp aan de
Rivier. Notaris C.M. Frijlinck liet in
1845 het herenhuis Lithsedijk 6 bouwen. De voorgevel heeft een gebosseerd
middenrisaliet, voorzien van geblokte
corinthische pilasters met bekronend
fronton. De empire-vensters zijn voorzien van waaierzwikken en wisseldorpelklosjes. Eveneens uit 1845 dateert het

herenhuis en voorm. pastorie Ham strastraat 3. Het dijkhuis Lithsed ij k 10 stamt uit het midden van de
19de eeuw. In opdracht van E. Schulte
verrees omstreeks 1910 het herenhuis
Lithsedijk 42. Het inpandige portiek
is voorzien van jugendstil-consoles.
Windmolen `Zeldenruse (Molenstraat 18) is een ronde bakstenen beltkorenmolen uit omstreeks 1800. Op deze
plaats staat al sinds 1677 een molen.
De voorm. stoomzuivelfabriek
`De Maaskant' (Hertog Jansstraat 36)
werd in 1918 gebouwd. De fabrieksschoorsteen heeft men later ingekort.
Hetstuw- en sluiscomplex
(Lithoyensedijk 4a), ten noordoosten van
de dorpskern, werd vanwege de kanalisering van de Maas in 1936-'37 aangelegd
naar plannen van 0. Reich, C.W. Lely en
P.H. Jansen. Het bestaat uit een schutsluis met vistrap en een stuw met vier
Lith, Stuw- en sluiscomplex
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heftorens, waartussen drie wielschuiven
met verstelbare kleppen hangen. In 1954
werd de vistrap buiten gebruik gesteld.
De bijbehorende opzichterswoningen
zijn uitgevoerd in eenvoudige functionalistische stijl.

LITHOIJEN
(gemeente Lith)
Dorp dat zich kort na de middeleeuwen
op een binnendijkse stroomrug ontwikkelde. Het langgerekte dorpsplein (Prelaat Van den Berghplein) bleef gaaf
bewaard.
DeR.K. St.-Remiguskerk
(Prelaat Van den Berghplein 8) is een
neogotische pseudobasiliek uit 1900-'01,
gebouwd naar plannen van C. Franssen.
De westtoren van drie geledingen wordt
bekroond door vier wimbergen met
daarboven een slanke achtzijdige naaldspits. In de kerk staan een Maria-altaar
en een St.-Jozefaltaar, beide uit 1914 en
van H. van der Geld. Het H. Hartbeeld
uit 1924 is van J. Custers. De pastorie
(Prelaat van den Berghplein 6) stamt uit
1920.
Het voorm. franciscanessenklooster (Prelaat Van den Berghplein 3) werd omstreeks 1895 in neogotische vormen opgetrokken. Het bood tot
1950 plaats aan een meisjespensionaat,
waarvan het schoolgebouw aan de rechterzijde nog bestaat.
Het voorm. r a a d h u i s (Prelaat Van
den Berghplein 2-4) werd in 1906
gebouwd naar plannen van E.L. Janssen
in een eenvoudige neorenaissance-stijl
met jugendstil-invloeden. De bordestrap
gaf toegang tot de bel-etage; daaronder
lag de veldwachterswoning met cachot.
Teeffelen. Dit dorp ten oosten van
Lithoijen ontstond in de late middeleeuwen op een Bonk. De eenbeukige R. K.
kerk St.-Benedictus (Vlierstraat 9)
heeft een westtoren van drie geledingen
met smalle naaldspits, balustrade en flankerende hoektorentjes. De kerk stamt
oorspronkelijk uit 1637, maar werd verbouwd in 1834 en in 1885, toen de toren
werd ommetseld. In 1905 volgde verdere
uitbreiding en werd de sacristie toegevoegd. In de kerk staan een geelkoperen
doopvont (1521), grafzerken (1726 en
1760) en een laat-l8de-eeuws orgel dat

waarschijnlijk in 1818 door F.C. Smits
werd uitgebreid. De pastorie (Vlierstraat
11) uit omstreeks 1885 heeft een serre uit
omstreeks 1905.

LOON OP ZAND
Straatdorp, ontstaan bij het kasteel van
de heren van Loon, dat omstreeks 1270
werd gesticht.
DeR.K. kerk St.-Jans' Onthoofding (Oude Raadhuisplein 21) is
een kruiskerk met laat-14de-eeuws, driezijdig gesloten koor, een driebeukig
schip met dwarspand uit de tweede helft
van de 15de eeuw en een toren uit omstreeks 1500. De kerk werd in 1890 naar
plannen van C. Weber gewijzigd van een
pseudo-basiliek in een basiliek door het
toevoegen van een lichtbeuk bestaande
uit een rij topgevels die met een steekkap
op het schipdak aansluiten. Ook het
klokkentorentje kreeg in de 19de eeuw
zijn huidige vorm. In 1929 werd de kerk
naar plannen van H.W. Valk vergroot
met een langgerekte kapel aan weerszijden van het koor dat thans, mede door
latere aanbouwsels, nauwelijks meer
zichtbaar is. Het interieur is voorzien van
achtkante pijlers met lijstkapitelen en
19de-eeuwse houten tongewelven met
trekbalken. Tot de inventaris behoren
een preekstoel met vierkante kuip, vervaardigd door J.B. Peeters (vroeg-l9deeeuws) en een beeldengroep met St.
Gerlachus als middelpunt (19de eeuw).
De omstreeks 1500 gebouwde toren is
een van de mooiste vertegenwoordigers

Lithoijen, Raadhuis
van de Kempische gotiek in de provincie.
Het bouwwerk van vijf geledingen heeft
natuurstenen banden, overhoekse steunberen, nissen met traceerwerk en een
later verhoogde veelhoekige traptoren.
Het geheel wordt bekroond door een
achtkante ingesnoerde spits.
De rijk gedecoreerde neogotische pastorie (Oranjeplein 1) dateert uit 1898 en
heeft een grotendeels gaaf neogotisch
interieur. Het ommuurde kerkhof werd
aangelegd in 1883 en heeft graven met
boomstamkruisen.
Fraterhuis 't Inverte (Kloosterstraat 8) is een herenhuis uit 1840-'44
met lage zijvleugel uit omstreeks 1910.
Tot 1898 was het in gebruik als pastorie
van de R.K. kerk St.-Jans' Onthoofding.
Hetwoonhuis Peperstraat 1-3a is
een eenlaags diep pand met expressionistische voorgevel uit omstreeks 1920.
Kasteel Loon op Zand (Kasteellaan 17) is een rechthoekig omgracht
en onderkelderd gebouw met schilddak
en dakruiter. Het kasteel bestond aanvankelijk uit een vrijwel vierkante 14deeeuwse donjon, die in de loop van de tijd
met de woonbebouwing op de voorburcht werd verbonden. De donjon had
in 1586 zwaar to lijden van oorlogshandelingen. Het herstel kwam pas in 1663
en toen zijn ook de huidige keldergewelven aangebracht. In 1777 werd het kasteel tot op de kelder afgebroken en naar
ontwerp van architect Stevens verrees
daarop het huidige landhuis. Bij het
landhuis heeft men het front niet naar
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Loon op Zand ontstond in de late middeleeuwen. De R.K. St.-Joachimkerk (Middelstraat 28) is een rijke
neogotische driebeukige kruiskerk met
vijfzijdig gesloten koor, dakruiter en
westtoren, gebouwd in 1902 naar ontwerp van C. van Hoof. De pastorie (Middelstraat 26) in neorenaissance-stijl stamt
uit 1895.

LUYKSGESTEL
(gemeente Bergeijk)

Loon op Zand, Kasteel

het oosten, zoals bij het kasteel, maar
naar het noorden gericht. Het voorplein
met flankerende bouwhuizen en afsluitende muur met monumentaal toegangshek zijn uit dezelfde tijd.
Aan de rand van de gracht rondom het
terrein, en half daarin gebouwd, staat het
Zaadhuis (Kasteellaan 20B), een eenlaagspand met steil schilddak, dat waarschijnlijk in de 17de eeuw als tuinhuis
werd gebouwd. Het in 1955 gerestaureerde gebouw heeft inwendig een
samengestelde balklaag met geprofileerde sleutelstukken en een kap met
gestapelde jukken. Rond het kasteel ligt
een geometrische lanenstructuur, waarvan de naar het zuiden gerichte Kasteellaan de belangrijkste was.
De Moer. Dit dorp ten westen van

Luycksgestel, Kerktoren (restant
St.-Martinuskerk)

Langgerekt dorp, ontstaan op een dekzandrug in het stroomgebied van een
aantal kleine waterloopjes. Vanaf 1656
werd Luyksgestel bediend door de abdij
van Postel en daardoor was het een
enclave van het katholieke prinsbisdom
Luik binnen het generaliteitsgebied.
Vanuit de omliggende plaatsen kwamen
bier mensen ter kerke en bedevaart en er
ontstond een bloeiende Mariaverering.
Deze situatie duurde tot 1807. Luyksgestel werd uiteindelijk onderdeel van
Noord-Brabant in ruil voor het zuidelijker gelegen Lommel, dat uiteindelijk
werd ondergebracht in de Belgische provincie Brabant.
De kerktoren (Kerkstraat 100) van
de omstreeks 1842 gesloopte middeleeuwse St.-Martinuskerk dateert uit de
15de eeuw. De toren heeft vier geledingen, deels geleed door spaarvelden, haaks
op elkaar staande steunberen en een
gedrukte, tentdakvormige spits. De in
1842 gebouwde kerk maakte op haar

MAARHEEZE

beurt in 1958 plaats voor de huidige
kerk, die wat terzijde staat. Die kerk
bezit een houten kruisbeeld en een kruisigingsgroep (beide laat-15de-eeuws),
twee heiligenbeeldjes van Johannes de
Doper en Elisabeth (16de eeuw), een
Pieta (16de eeuw) en een kroonluchter
uit 1722. De voorm. pastorie (Kerkstraat
58-96) stamt uit 1859.
De R .K. H. Kruiskapel (Kapellerweg 21) is een eenvoudige, eenbeukige
kapel uit 1727 met een driezijdig gesloten koor en een bakstenen vierkante dakruiter met ingesnoerde spits boven de
westgevel. Aan die gevel werd in 1842
een lager en smaller voorportaal toegevoegd. De huidige kapel verving een
17de-eeuwse kapel, die door de grote
toeloop van pelgrims te klein was geworden. Het mirakelbeeldje van Maria werd
in de jaren zestig van de 20ste eeuw uit
de kapel gestolen. Het altaar is samengesteld uit onderdelen van een middenl9de-eeuws altaar, aangevuld met nieuw
werk; het bevat een vroeg-l8de-eeuws
schilderij, voorstellende St. Sebastiaan en
St. Nicolaas. Aan weerszijden van het
altaar staan 19de-eeuwse beelden van
St. Barbara en St. Lucia. In nissen aan
weerszijden van de oorspronkelijke portaaldeur staan twee 18de-eeuwse houten
beelden van St. Barbara en St. Anthonius
Abt. R. Groenen maakte de zes gebrandschilderde glazen (1956) en het buiten de
kapel staande kruisbeeld in beton (1961).
Het voorm. r a a d h u i s (Dorpsstraat
44) is een eenvoudig maar karakteristiek
eenlaags dorpsraadhuis, waarvan het
ingangsdeel met luifel is gevat tussen
twee licht verdraaide zijvleugels. Het
pand werd in 1931-'32 gebouwd naar
ontwerp van J.P.G. Renders.
Windmolens. Aan de noordrand
van de dorpskern staat de ronde bakstenen beltkorenmolen D e Deen (Rijt 32)
uit 1839 en tussen kerk en kapel de
ronde bakstenen beltkorenmolen D e
Grenswachter (Kapellerweg 15) uit
1891.

MAARHEEZE
(gemeente Budel)
Kerkdorp, waarschijnlijk ontstaan in
de vroege middeleeuwen. Het behoorde
met Soerendonk en Gastel tot de baronie

Maarheeze, Teutenhuis Kerkstraat 5
Cranendonck. In de 18de-eeuw vestigden zich hier verscheidene reizende
kooplieden, de zogeheten teuten. Thans
doorsnijdt de autosnelweg EindhovenWeert de oude kern van Maarheeze.
De R.K. St.-Gertrudiskerk
(Kerkstraat 22) is een driebeukige neoromaanse kruisbasiliek met aan de voorzijde een topgevel geflankeerd door twee
torens met wimbergen en ruitdaken.
Aannemer L. de Vries bouwde de kerk in
1909-'10 naar model van de enkele jaren
oudere kerk van C. Franssen te Einighausen (bij Sittard). Tot de inventaris
behoren een rijk gesneden preekstoel
afkomstig uit de St.-Catharinakerk te
Eindhoven (18de eeuw), een hardstenen
doopvont (1846), twee zijaltaren gemaakt
door Parras uit Weert met schilderstukken van A. Goossens (1880) en het
hoofdaltaar door J.A. Oor (1910). Op het
kerkhof staan natuurstenen grafkruisen
uit 1580 en 1625. De gedeeltelijk onderkelderde pastorie (Kerkstraat 20) heeft
de jaartalankers '1821'.
Woonhuizen.HetHof van Holland (Oranje Nassaulaan 1), een rijk
pand uit 1734, werd hoogst waarschijnlijk als teutenhuis gebouwd. Van de
kopse, in- en uitgezwenkte gevels heeft
de oostelijke duivenopeningen. Ook
Kerkstraat 5 was waarschijnlijk een
teutenhuis. Deze gepleisterde langgevelboerderij met in- en uitgezwenkte gevels
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heeft een ruim woongedeelte. Het huidige aanzien van het rijke huis Ke rk straat 9, dat lange tijd als burgemeestershuis heeft gediend, stamt uit
omstreeks 1875. Het pand bevat wellicht
een oudere kern. Ook enkele geveldecoraties, met name de engelenkopjes in de
frontons en de ionische kapitelen met
kopjes onder de vensterbanken, kunnen
laat-16de- of vroeg-17de-eeuws zijn.
Grenspalen. Rondom Maarheeze
staan nog enkele palen die eens de grens
aangaven tussen de baronie Cranendonck en de heerlijkheid 'Hees en Leen'
(Heeze en Leende). In de hardstenen
palen, waarvan die aan deAasdonken
uit 1765 dateert, zijn de namen van beide
heerlijkheden gegraveerd. Ook op
andere plekken staan dergelijke palen,
onder meer op de grens van Maarheeze,
Leende, Budel en Belgie, waar tevens een
gietijzeren Rijksgrenspaal uit 1843
de landsgrens aangeeft.

Maarheeze, Woonhuis Kerkstraat 9
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van roosvensters. De pastorie (Kerkstraat
6) verrees gelijktijdig en naar plannen
van dezelfde architect.
DeR.K. St.-Blasiuskerk
(Zuideindsestraat 3) werd in 1929-'30
gebouwd naar plannen van J. en
W. Oomen. Het gebouw bestaat uit een
hoofdruimte met transept- en koorvormige aanbouwsels, en een toren met
paraboolvormig dak.
Het raadhuis (Nieuwstraat 2) is een
blokvormig, neoclassicistisch gebouw
met hoog souterrain en schilddak met
dakruiter. Het werd in 1875 gebouwd
naar ontwerp van J. Verheyen.
Woonhuizen. In het dorp bevindt
zich een aantal eenvoudige karakteristieke dorpshuizen uit de 19de eeuw, zoals
Marktstraat 2-8 en Godfried
Schalkenstraat 33. Kerkstraat 2
is een 19de-eeuws herenhuis met schilddak. Kerkstraat 8a, cafe 'Het Oud
mannenhuis', is een neoclassicistisch
herenhuis met zadeldak uit omstreeks
1840, mogelijk met een oudere kern.
De windmolen 'Hoop doet Leven'
(Geraniumstraat 7) is een ronde bakstenen beltkorenmolen uit 1867.

Dorp ontstaan in de middeleeuwen.
Tot in de 14de eeuw lag in dit gebied de
stadsweide van Geertruidenberg en tot
1795 zou het dorp bestuurlijk bij die stall
blijven horen. Made heeft een opmerkelijk planmatige, stervormige structuur
met als middelpunt een verdwenen windmolen (Molenplein). In 1512 werd de
parochiekerk (nu Herv. kerk) gesticht als
bijkerk van de Gertrudiskerk van Geertruidenberg. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp sterk uitgegroeid in zuidelijke richting.
De H e rv. kerk (Patronaatsweg 27)
is een zaalgebouw, dat oorspronkelijk het
driezijdig gesloten koor van de in 1512
gestichte kerk vormde. Bij de verkleining
in 1778 werden de laat-gotische vensters
gedicht. Het resterende deel van de kerk
werd met twee traveeen verlengd en
kreeg steunberen en nieuwe vensters aan
de westzijde, ter plaatse van het verdwenen schip. In 1952 heeft men de in 1944
opgelopen oorlogsschade hersteld. De
kerk bevat een doophek uit 1657, een
orgel van de Antwerpse orgelbouwer
D.L. Hayete uit 1776 en laat-l8deeeuwse kansel.
DeR.K. St.-Bernarduskerk
(Kerkstraat 8) is een driebeukige kruisbasiliek, gebouwd in 1870 naar ontwerp
van J. Verheyen. De lichtbeuk is voorzien
Made, Herv. kerk

MAREN-KESSEL
(gemeente Lith)
Oorspronkelijk twee oeverwaldorpen
langs de Maasdijk. Maren en Kessel hadden in 1944 zwaar van oorlogsgeweld te

Maren-Kessel, R.K St.-Lambertuskerk

lijden. De parochiekerken van beide dorpen werden door de Duitsers opgeblazen. In verband met de Maaskanalisatie
verrees achter de dijk in de polder een
nieuw dorp, Maren-Kessel.
De voorm. pastorieen bij de opgeblazen kerken bleven bewaard; Ke r k p ad
3 te Kessel dateert uit 1873 en Oude
Pastoriestraat 5 te Maren uit 1905.
De R.K. St.-Lambertuskerk
(Pastoor Roesweg 2, Maren-Kessel) is
een driebeukige basiliek met vieringtoren. De brede westgevel heeft boven de
ingang een beeld van Maria met Kind en
daarboven een breed fronton met Petrus
en Paulus omgeven door de evangelistensymbolen. De kerk werd in 1951
gebouwd in de vormen van de Bossche
School naar plannen van J. de Reus. De
pastorie (Pastoor Roesweg 4) is uit
dezelfde tijd.
Het voorm. raadhuis (Marensedijk
22a, Maren) van de opgeheven gemeente
Alem, Maren en Kessel dateert uit 1901.
Het L-vormige panel met dakruiter heeft
een vormgeving met jugendstil-elementen; ernaast staat een rijk gesmeed hek.
Boerderijen. In dit gebied liggen
overwegend T-boerderijen. Goede voorbeelden zijn de aan de voet van de dijk
gelegen boerderijen Kesselsedijk 18
en 2 9, beide uit omstreeks 1900.

MEEUWEN
(gemeente Aalburg)
Langgerekt dorp, ontstaan op een oeverwal van de (Bergsche) Maas. Tijdens de
St.-Elisabethsvloed in 1421 werd Meeuwen bijna geheel weggevaagd. Na 1421
is bij de restanten van de kerk weer een
dorp ontstaan.
De Herv. kerk (Hoek 2) is in 1953

MEGEN

Meeuwen, Huis to Meeuwen (1965)
vernieuwd nadat de middeleeuwse kerk
in 1944 grotendeels was verwoest. Van
de oude kerk resteert alleen de zware,
vlak opgaande bakstenen toren van twee
geledingen uit de eerste heeft van de
14de eeuw. De in 1953 gerestaureerde
toren is voorzien van spaarvelden met
rondboogfries en gekoppelde, spitsboogvormige galmgaten in rondboognissen.
De kerk bevat de middeleeuwse grafzerk
van Dierick van Merwede (t 1452).
Huis to Meeuwen (Kasteellaan 3)
is een monumentale dwarshuisboerderij,
ter plaatse van het kort voor 1355 door
Jan van Drongelen gestichte kasteel
Meeuwen. De hoofdburcht daarvan,
bestaande uit gebouwen aan drie zijden
rond een binnenplaats en een schildmuur
aan de noordzijde, werd tussen 1840 en
1850 gesloopt. Slechts de fundamenten
en grachten zijn nog aanwezig. De
bebouwing op de zuidelijker gelegen
voorburcht werd in 1880 gedeeltelijk gesloopt en vervangen door een nieuwe
kasteelhoeve op de oude fundamenten.
Deze hoeve en een in 1904 toegevoegde
uitkijktoren brandden in 1936 af. Daarvoor in de plaats kwam het volgende jaar,
naar ontwerp van architectenbureau Van
Pothoven, een herenboerderij in neorenaissance-stijl. Het dwars geplaatste,
onderkelderde woongedeelte met lage
verdieping heeft een zadeldak tussen
hoge trapgevels en wordt bekroond met
een achtkantig klokkentorentje. In de
boerderij zijn delen van de oorspronkelijke voorburcht opgenomen en aan de

westzijde ligt nog een deel van de oorspronkelijke omgrachting.
De w i n d m o l e n ProvincialewegZuid 30 is een ronde bakstenen grondzeiler uit 1740. De korenmolen heeft een
jaartalsteen met het wapen van Johan
Maurits van Hemert. In 1988 is de molen
van de oorspronkelijke, zuidelijker gelegen standplaats aan het Moleneind naar
de huidige plek verplaatst en tot op
ongeveer twee meter hoogte met nieuwe
baksteen beklampt.
Boerderij 'De Assem' (Eindsestraat
12) heeft in de achtergevel de jaartalankers '1786'. De boerderij is opgetrokken
in ijsselsteen en heeft een afgewolfd rieten zadeldak. Later is nog een zijkamer
toegevoegd.

MEGEN
(gemeente Oss)
Hoofdplaats van het gelijknamige graafschap. Megen wordt voor het eerst in
1134 vermeld. Het werd gesticht ten
oosten van het grafelijke slot op een
oeverwal van de Maas, die de stad oorspronkelijk aan drie zijden omsloot. Na
de stadsrechtverlening in 1357 voorzag
men de nederzetting van een omwalling
met poorten en torens. Charles de Brimeu, graaf van Megen, speelde in het
begin van de Tachtigjarige Oorlog een
belangrijke rol aan Spaanse zijde, maar
dat kon niet voorkomen dat Spaanse
troepen de stad in 1581 verwoestten.
Vanaf 1697 behoorde Megen tot het
Land van Ravenstein; tot 1800 bleef het
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een katholieke enclave. Binnen de wallen
behield de stad een grotendeels landelijk
karakter, met uitzondering van de Torenstraat, en twee haaks daarop naar de
Maasdijk lopende splitsende straten, de
Dr. Baptiststraat en de Kloosterstaat, die
samenkomen in de Koolmarkt.
Het franciscanerklooster
St.-Antonius van Padua
(Kloosterstraat 6) bestaat uit vier vleugels
rondom een kloosterhof. De zuid- en de
westvleugel dateren uit 1648-'54, de
oostvleugel en de kapel uit 1670. In 1709
werd de oostvleugel zuidwaarts uitgebreid en in 1713 kwam het gastenkwartier tot stand. In de kloostergang bevinden zich twintig gebrandschilderde
glazen uit de tweede helft van de 17de
eeuw, met namen en wapens van schenkers. De kloosterkapel heeft een stucgewelf. Tot het rijk gesneden meubilair
behoren drie barokke altaren (omstreeks
1680), met de wapens van de schenkers
Reinier van Stepraedt en Maria Johanna
van Amstel van Mijnden, verder vier
biechtstoelen met wapens (1695) en een
eiken preekstoel met evangelistensymbolen (1696). Het laat-l7de-eeuwse orgel
werd in 1866-'67 ingrijpend gewijzigd
door de Gebr. Gradussen en kreeg toen
een nieuwe orgelkast, met behoud van de
oude vleugelstukken en snijwerk.
Hetclarissenklooster St.Josephsberg (Clarissenstraat 2)
staat op plaats van de voorburcht van het
in 1581 door brand verwoeste en in 1610
gesloopte kasteel van de graven van
Megen. De omgrachting is intact gebleven. De in 1717 uit Boxtel verdreven
clarissen betrokken in 1721 hun nieuwe
klooster. Bij de bouw van de drie eenvoudige vleugels rondom een kloosterhof
maakte men gebruik van bestaande kelders en muurwerk. De eenvoudige neogotische kapel met dakruiter en het
poortgebouw met Christusbeeld stammen uit 1896-'97.
DeR.K. St.-Servatiuskerk
(Schoolstraat 1) is een driebeukige neogotische basiliek uit 1870-'72, opgetrokken naar ontwerp van H.C. Dobbe-Van
Pelt. In de westtoren met ingesnoerde
spits hangt een luidklok uit 1399, gegoten door Arnoldus van Grave. De kerk
bevat een 15de-eeuws doopvont en een
in 1879 door de Gebr. Gradussen gebouwd orgel. Op het schuin ertegenover
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Megen, Torenstraat met Gevangentoren

gelegen kerkhof – op de plek van de in
1581 verwoeste oude St.-Servatiuskerk –
staan een grafmonument voor burgemeester R. Libotte uit 1859 en een grafmonument in de vorm van een sokkel uit
1861 voor baron Van Blokland.
Degevangentoren (Maasdijk
ong.), een hoog oprijzend vierkant
bouwwerk met zadeldak tussen trapgevels met ezelsruggen, is het enige overblijfsel van de 14de-eeuwse stadsmuur.
De wren werd grotendeels herbouwd na
de verwoesting in 1581 en diende later
nog als woning. Bij een restauratie in
1922-'24 heeft men onder meer de eerder dichtgemaakte vensters opnieuw
geopend.
De voorm. Latijnse school
annex seminarie (Everardusplein
1) werd in 1645 gesticht en stond onder
beheer van de paters franciscanen. De
school trok (katholieke) leerlingen vanuit
het hele land. In 1871 veranderde het in
een gymnasium voor priester-studenten,
waarna in 1884 nieuwbouw in neogotische stijl volgde naar plannen van
E.J. Margry. In de haaks op de school
staande vleugel, eveneens uit 1884, was
tevens het raadhuis ondergebracht.
Omstreeks 1900 werd het complex
uitgebreid. Sinds de sluiting in 1967
is het gemeenschapshuis.
Het voorm. raadhuis (Torenstraat 6)
is een sober en robuust gebouw uit 1940.

MEGEN

Bij het ontwerp liet J. Roffelsen zich
inspireren door de vormgeving van de
nabij gelegen gevangenpoort.
Het standbeeld vanCharles de
Brimeu (Graaf De Brimeuplein ong.)
werd in 1852 gemaakt door F.J.R. Donkers. Het stond oorspronkelijk op het
graf van deze graaf van Megen.
Woonhuizen. In de zijgevel van de
Brie woonhuizen Torenstraat 1923, zitten de jaartalankers '1612'. Uit
dezelfde tijd stamt het sterk gerestaureerde dwarse huffs Torenstraat 17
met in- en uitgezwenkte zijtopgevels.
Het grote vierkante pand Kloosterstraat 8 dateert waarschijnlijk uit het

begin van de 18de eeuw. De woning
annex boerderij Dr. Baptiststraat 9
heeft de jaartalankers '1742'. Het vroeg19de-eeuwse huis Dr. Baptiststraat
29 is voorzien van een empire-deur en
stoeppalen. Torenstraat 2 is een
woonhuis met bedrijfsgedeelte uit 1869
voorzien van kussendeur en deuromlijsting met hoofdgestel en voluutconsoles.
Dr. Baptiststraat 1, een groot
pand dat mogelijk als dokters- of burgemeesterswoning dienst heeft gedaan,
stamt uit dezelfde tijd. WC.J.I. Kipp,
eigenaar van bierbrouwerij `De Ster', liet
in 1893 de neorenaissance-villa Willem
Kippstraat 6 bouwen. Dr. Baptiststraat 13 is een woonhuis met rijke
neogotische detaillering uit omstreeks
1910.
Windmolen 'Desire' (Molenstraat
20) wordt sinds 1972 zo genoemd. Bij
deze in 1872 gebouwde, ronde bakstenen
stellingkorenmolen horen een molenhuis
(Kapelstraat 13) en een molenaarswoning (Kapelstraat 27-29).
De R.K. kapel van O.L.
Vrouw van Zeven Smarten

(Kapelstraat nabij nr. 53), gelegen ten
zuiden van Megen, is een driezijdig
gesloten kapel uit 1733. Ze heeft een
gedeeltelijk herbouwde, in- en uitgezwenkte halsgevel en een dorisch zuilenportiek met segmentfronton. In de nis
boven het portiek staat een kopie van het
in 1736 door Walter Pompe vervaarMegen, Raadhuis
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gesticht en omvat een omgracht complex
van kapel, klooster en boerderij. De
kapel stamt uit 1520; aan het begin van
de 17de eeuw heeft men een vleugel toegevoegd. Het geheel werd omstreeks
1900 ingrijpend vernieuwd en is in 1996
verbouwd tot conferentiecentrum. G rotestraat 2 is een pakhuis van de
N.C.B. uit omstreeks 1910.

Megen, R.K kapel van O.L. Vrouw van
Zeven Smarten

digde Mariabeeld. Het interieur is voorzien van een gestukadoord koofplafond;
de gebrandschilderde ramen uit 1949
zijn van P. van Rossem. In de kapel staat
een kopie van een vroeg-16de-eeuws
beeld van Maria met kind.
Macharen. Dit oeverwaldorp ten
zuiden van Megen ontstond in de late
middeleeuwen. De R.K. kerk St.Petrus' Banden (Kerkstraat 3), een
neogotische zaalkerk met driezijdig
gesloten koor, verrees in 1862-'67 naar
plannen van H.J. van Tulder. Van de
oude kerk heeft men de vroeg-15deeeuwse toren gebruikt; deze werd
gedeeltelijk beklampt, met een vierde
geleding verhoogd en voorzien van een
ingesnoerde naaldspits. Het interieur
heeft gewelven van stucwerk op latten.
Het orgel werd omstreeks 1750 gebouwd
door M. van Deventer en in 1865 door
F.C. Smits uitgebreid. Op het kerkhof
bevinden zich een gietijzeren grafkruis
en het graf van bouwpastoor Van der
Heuvel (t 1878). De voorm. pastorie
(Kerkstraat 2) dateert uit 1833.
Haren. Dit dorp ten zuidoosten van
Megen wordt voor het eerst genoemd in
1184. DeR.K. kerk St.-Lambertus
(Kerkplein 7), een driebeukige neogotische pseudo-basiliek naar ontwerp van
HJ. van Tulder, werd in 1867-'68
gebouwd ter vervanging van de 12deeeuwse kerk. De westtoren heeft drie
geledingen, een ingesnoerde naaldspits
en een luidklok uit 1654. Op het kerkhof
met neogotische kapel staat een stenen
kruis uit 1633 voor Jan Harricks. De
voorm. pastorie (Kerkplein 2) stamt
uit 1877. Hetklooster Bethlehem
van de zusters franciscanessen
Penitenten (Kerkplein 6) werd in 1520

MIDDELBEERS
(gemeente Oirschot)
Akkerdorp, ontstaan in de middeleeuwen. De kern van het dorp wordt
gevormd door een `plaatse'.
De voorm. R.K. St.-Willibrord u s k e r k (Willibrordstraat 2 5) is een
15de-eeuwse pseudobasiliek, gebouwd in
de stijl van de Kempische gotiek. Het
lagere koor uit omstreeks 1400 is gefundeerd op tufsteen, waarschijnlijk van een
voorganger. De toren van drie geledingen heeft overhoekse steunberen en een
ingesnoerde spits. Het gebouw was tot
1927 parochiekerk en werd in 1961-'62
gerestaureerd. In de kerk bevindt zich
een barokke orgelgalerij. Op het kerkhof
staan enkele neogotische grafkruisen.
De nieuwe R K St.-Willibrorduskerk (Willibrordstraat 16) is een
driebeukige kruiskerk uit 1925-'27 met
lager aangezet, vijfzijdig gesloten koor en
een toren van vier geledingen; L.J.P.

Middelbeers, (nieuwe) R.K
St.-Willibrorduskerk

Middelbeers, (oude) R.K
St.-Willibrorduskerk

Kooken maakte het ontwerp met art
deco-elementen. Het sobere interieur is
voorzien van graatgewelven en bakstenen pilaren. De pastorie (Willibrordstraat 18) dateert uit 1863 en heeft een
gietijzeren tuinpoort uit 1865.
Woonhuizen. Het eenvoudige
dorpshuis Doornboomsestraat 15
dateert uit 1751. Het eenlaagspand
Kerkstraat 4 is een voorm. molenaarswoning uit omstreeks 1854. Het
eenvoudige, enigszins gewijzigde eclectische herenhuis Doornboomstraat 22
dateert uit het eind van de 19de eeuw en
diende van 1953 tot 1996 als raadhuis.
Hertog jansstraat 16 werd in 1931
gebouwd naar ontwerp met art deco-elementen naar ontwerp van J. Beks.
Boerderijen. De mogelijk 18deeeuwse langgevelboerderij Voldijnseweg 18 is voorzien van vensters met
vast kalf en een opkamer met kloosterkozijn. De sterk verbouwde langgevelboerderij Voldijnseweg 2 is met jaartalankers gedateerd op 1811. De karschop is
waarschijnlijk 19de-eeuws. Putstraat
10 is een omstreeks 1890 gebouwde
langgevelboerderij met schuren en stallen.
DeR.K. H. Maria- of pestkapel (Spreeuwelsedijk 1), ten zuidwesten
van Middelbeers in het gehucht Westelbeers, werd in 1637 gesticht en zou een
kopie zijn van de oorspronkelijke (verdwenen) bedevaartskapel van Scherpenheuvel (Belgie). De gepleisterde kapel
kreeg in 1937 een torentje naar ontwerp
van J. Bedaux.
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Hetlandgoed De Baest, gelegen ten noorden van het dorp in het dal
van de Grote Beerze, was oorspronkelijk
bezit van de abdij van Tongerlo (Belgie),
maar werd in 1593 overgedragen aan het
bisdom 's-Hertogenbosch. Nadat het
goed in 1648 geconfisqueerd was door
de Staten-Generaal, kwam het omstreeks
1670 in particulier bezit. Op het landgoed staat het landhuis D e Baest (Dr.
Jan van de Mortellaan 13), gesitueerd aan
de rand van een vijver. Een ingrijpende
verbouwing in 1854 veranderde de,
waarschijnlijk 16de-eeuwse, boerderij ter
plaatse in een landhuis. Het eenvoudige,
gepleisterde eenlaagspand met hoog
zadeldak heeft een neoclassicistische ingangspartij en een aangebouwde kamer
met verdieping. Het 19de-eeuwse tuinhuis bestaat uit een laag middendeel tussen twee hoger opgetrokken zijpaviljoens.
Vergelijkbaar in opzet is het laat- l9deeeuwse dienstgebouw (Van de Mortellaan 9) waarin een koetshuis, garage en
een dienstwoning zijn opgenomen. In de
tuin voor het huis staat een zandstenen
beeld van de godin Venus uit 1725, vervaardigd door J.B. Xavery.
Op het landgoed staan nog enkele
dienstwoningen en p achtboerderijen
aan de Dr. Jan van de Mortellaan. De
langgevelboerderijen `Beukenhoef (nr.
1), nr. 2 en 'De Eikenhoef' (nr. 5) verrezen in de 18de eeuw en werden verbouwd in de loop van de 19de eeuw. De
gevels van de pachtboerderijen zijn nagenoeg alle wit geverfd, uitgezonderd de
uit omstreeks 1900 daterende langgevelboerderij Van de Mortellaan 4. Van de
Mortellaan 3 en 7 zijn eenlaags dienstwoningen uit de 19de eeuw.

MIERLO
Dorp ontstaan in de middeleeuwen
onder bescherming van het 12de-eeuwse
kasteel van de heren van Mierlo. Na verwoesting ontstond in 1210 een nieuw
kasteel. Het verwaarloosde gebouw
stortte in door de zware storm van 1800
en verdween uiteindelijk geheel.
De R.K. kerk St.-Lucia (Baron
van Scherpenzeel Heuschweg 2), een
neogotische basilicale kruiskerk met
westtoren en dakruiter, verrees in 1856'58 naar ontwerp van H.J. van Tulder.
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Mierlo, R.K kerk St. Lucia

Ze staat op de plaats van de vroegere
middeleeuwse kerk, waarvan de toren
ommetseld werd. De kerk is uitgevoerd
in vroeg-neogotische vormen, ook wel
stukadoorsgotiek genoemd. In 1936
voegde men naar plannen van C. van
Moorsel een nieuwe sacristie en kapellen
toe. De calvarieberg op het kerkhof werd
in 1919 in kalksteen uitgevoerd door
metselaar H. Knoops.
Hetpatronaatshuis (Baron van
Scherpenzeel Heuschweg 4) uit 1914,
met toneelzaal, is rond 1960 verbouwd.
Het voorm. r a a d h u i s (Dorpsstraat
134) is een uit 1806 stammend pand met
souterrain, bordes en dakruiter. Opzij
zijn een wagendeur (brandspuithuis) en
tralies (cachot) zichtbaar.
Woonhuizen. HetKarelsstein
(Hekelstraat 1) werd rond 1870 gebouwd
in opdracht van de burgemeester van
Mierlo. Het herenhuis Baron van
Scherpenzeel Heuschweg 13 is een
tweelaags herenhuis met wenkbrauwen.
Het dateert in zijn huidige vorm uit
1910.
Boerderijen. Karakteristieke langgevelboerderijen zijn L u ch e n 80,
gebouwd in 1890 voor P. van Brussel, en
Oudvensestraat 11, gebouwd in
1880 in opdracht van P. Sengers.
Windmolens. De halfgeslotenstanderdkorenmolen Dorpsstraat
147, die omstreeks 1640 buiten het
dorp verrees, verhuisde in 1860 naar de
dorpskern en in 1992 nogmaals enkele
tientallen meters. Meer noordelijk staat
De Elderse molen (Geldropseweg 1),

een ronde bakstenen beltkorenmolen, in
1851 gebouwd als grondzeiler. Ze is
omstreeks 1880 verhoogd en van een belt
voorzien. Nu is de belt vervangen door
een ronde woning.
Het oorlogskerkhof (Geldropseweg ong.) ten westen van Mierlo is in
1945-'50 aangelegd naar plannen van Ph.
Hepworth, voornamelijk voor Engelse
soldaten. Het wachthuisje en de kapel
hebben een vergelijkbare vormgeving als
die van de oorlogskerkhoven to Uden en
Overloon.
Het Broek. Dit buurtschap ten
noordwesten van Mierlo bestaat uit
boerderijen rondom een driehoekige
`plaatse', waarvan de structuur redelijk
goed bewaard is gebleven. Min of meer
gave langgevelboerderijen zijn Broekstraat 46, Broekstraat 50,
Broekstraat 59 enBroekstraat
63; de laatste heeft mogelijk een 18deeeuwse kern.

MILHEEZE
(gemeente Gemert-Bakel)
Dorp van laat-middeleeuwse oorsprong,
tot ontwikkeling gekomen bij een aan
St.-Anthonius Abt gewijde kapel. In
1844 werd Milheeze pas een afzonderlijke parochie.
DeR.K. St.-Willibrordusk e r k (Kerkeind 3 7) verrees in 1844-'45
op de fundamenten van de in 1425
gestichte St.-Anthoniskapel. Bij de toevoeging van twee zijbeuken in 1963-'64
werd het oude interieur uitgebroken.
Hetvoorm.klooster Mariaoord
(Kerkeind 28) werd in 1938 opgetrokken
in de vormen van de Delftse School naar
plannen van architect Vervegaard uit
Tegelen.
Windmolen `Laurentia' (Schutboomsestraat ong.) is een achtkante beltkorenmolen met bakstenen onderbouw
en een in 1890 uit Bleskensgraaf (ZuidHolland) overgebrachte, met riet
beklede bovenbouw.

MILL
Dorp ontstaan op een zandrug van de
Raam. Het dorp wordt voor het eerst
genoemd in 1166. Na de sloop van de

MILL

Mill, R.K St.-Willibrorduskerk

middeleeuwse kerk in 1824 verrees de
nieuwe kerk meer aan de oostzijde van
de dorpskom. In 1872 kreeg Mill een
station aan de spoorlijn Boxmeer-Wesel.
Bij de gevechten op 10 mei 1940 werd
een belangrijk deel van het dorp verwoest.
DeR.K. St.-Willibrorduskerk (Kerkstraat 2) is een driebeukige

neogotische basiliek met driezijdig gesloten koor. De kerk werd gebouwd in
1877-'78 naar ontwerp van C. van Dijk.
De rijzige westtoren heeft vier geledingen en overhoekse steunberen; het
muurwerk is voorzien van een rijke nissenversiering met verwijzingen naar de
Kempische gotiek. De lage dwarsarmen
in traditionele vormen werden in 1939
toegevoegd naar plannen van M. van
Beek.
Hetvoorm.kasteel Aldendriel

(Kasteelsestraat 2-4) wordt voor het eerst
vermeld in 1474. Het door grachten
omringde gebouwencomplex bestaat uit
een voorhof en een nogmaals omgracht
hoofdgedeelte. Dat laatste heeft vier
vleugels rondom een binnenplaats. De
tweelaags westvleugel wordt aan noorden oostzijde geflankeerd door lagere
vleugels en de noordvleugel bestaat uit
een poortgebouw tussen trapgevels. De
kern van het hoofdgebouw was een 16deeeuws huis met vakwerkwanden gevuld
met baksteen. Het huidige aanzien van
het complex is grotendeels het resultaat
van een ingrijpende verbouwing in 1763.
De aaneengesloten bebouwing van de
aan Brie zijden bebouwde voorhof bevat
twee poortdoorgangen, die evenals de
staldeuren worden geflankeerd door
geblokte bakstenen pilasters met een
natuurstenen bekroning.
Woonhuizen. Het voorm. doktershuis Beerseweg 10 uit omstreeks 1860
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heeft een fraaie voordeur met snijlicht,
een veranda en een dakerker voorzien
van een serliana met wenkbrauw. Villa
Sonnevanck (Stationstraat 34) stamt
uit omstreeks 1910 en vertoont jugendstil-elementen. Het heeft evenals
Spoorstraat 30-34 een aangebouwde garage met een ajour-balustrade
en een in baksteenwerk uitgevoerd
opschrift.
Wi n d m o l e n 'De Korenbloem'
(Molenstraat 54b) is een ronde bakstenen
beltkorenmolen uit 1847.
Het voorm. station (Spoorstraat 41),
een eenlaags neoclassicistisch panel uit
1872, werd gebouwd voor de NoordBrabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij.
De voorm. R . K. kapel O.L.
Vrouwe ten Hove (Kapelweg
ong.), gelegen ten zuidwesten van het
dorp, is een oorspronkelijk midden15de-eeuwse, driezijdig gesloten kapel.
De markant op een hoger gelegen terrein staande gotische kapel was reeds in
1743 een ruine, maar werd in 1981 naar
plannen van J. de Jong herbouwd en is
nu in gebruik als trouwzaal.
Wilbertoord (Principeelweg 50),
gelegen ten zuiden van het dorp, is een
blokvormig, neoclassicistisch landhuis
dat omstreeks 1875 werd gebouwd voor
de Peelontginner Nering-Bogel van
Hoytema. Nabij het huis liggen diverse
bouwfragmenten, waaronder een wapensteen uit 1649, afkomstig van het gesloopte kasteel Makken (Holthees).
Verdedigingswerken. Langs
het in 1939-'40 aangelegde Defensie- of
Peelkanaal, dat dwars door Mill loopt,
ligt nog een aantal kazematten. Een
daarvan is de direct ten noorden van de
kruising met de Langenboomseweg gelegen kazemat 538 (type stekelvarken), die
nog sporen vertoont van de strijd op 10
mei 1940. Op die dag ontspoorde bij de
kruising van de voorm. spoorlijn BoxtelWesel met het kanaal een doorgebroken
Duitse pansertrein. De resten van de
asperge-versterking (recht opstekende stalen balken) die daarvoor
zorgde, zijn nog zichtbaar.
Langenboom. Dit Peelonginningsdorp ten noordwesten van Mill ontstond
aan het eind van de 19de eeuw rondom
het voorm. dominicanenklooster
(Dominicanenstraat 27), gebouwd in
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Tilburg-Eindhoven en Oisterwijk-Hilvarenbeek.
DeR.K. kerk St.-Jan de
Doper (St.-Jansplein 13) heeft een
toren uit het midden van de 16de eeuw,
waartegen een jongere kerk is aangebouwd. De toren, vertegenwoordiger
van de Kempische gotiek, vertoont
sterke verwantschap met de monumentalere toren van de St.-Petruskerk to Hilvarenbeek. Toren en kerk werden in
1880 door C. Weber gerestaureerd. In
1930-'31 maakte de 16de-eeuwse kerk
evenwel plaats voor een kruiskerk met
verlaagd dwarsschip naar ontwerp van
H.W. Valk.
HetSt.-Stanislaus klooster

Moerdijk, Moerdijkbrug

1867-'74 naar plannen van P.J.H. Cuypers. Het klooster, gelegen in een parkachtige tuin, werd door een cycloon in
1925 zwaar beschadigd. In 1926 herbouwde men de R. K. kerk H.
Familie (Dominicanenstraat 29) in
kubistisch-expressionistische vormen
naar plannen van Ed. Cuypers.

MOERDIJK
(gemeente Zevenbergen)

Dorp ontstaan in de 18de eeuw bij
het veer over de Maas. Na de Tweede
Wereldoorlog werd ten westen van het
dorp en de Roode Vaart langs het Hollands Diep een omvangrijk industriegebied aangelegd.
De Herv. kerk (Wilhelminaplein 1)
is een eenvoudig zaalgebouw annex pastorie uit 1815.
Hetwerfcomplex (Roodevaart 4445), gelegen ten westen van het dorp,
heeft uit 1845 daterende scheepshellingen evenwijdig aan de Roode Vaart en
houten loodsen uit de tweede helft van
de 19de eeuw.

De sluis aan de Roode Vaart

(Sluisweg ong.), gelegen ten zuidwesten
van het dorp, dateert uit de tweede helft
van de 19de eeuw. De sluis heeft bakstenen kolkwanden, waarbij de constructieve delen in natuursteen zijn uitgevoerd, en een ijzeren ophaalbrug.
DeMoerdijkbrug, gelegen ten
oosten van het dorp, is een spoorbrug
over het Hollands Diep bestaande uit
veertien overspanningen van elk 103
meter lang. De brug werd gebouwd in
1868-'71 onder leiding van ingenieur
J.G. van den Bergh. In 1945 werden
twee overspanningen opgeblazen en
omstreeks 1955 heeft men de gehele
bovenbouw vernieuwd en dubbelsporig
gemaakt. Nabij de spoorbrug kwam in
1936 een verkeersbrug tot stand die in
1976-'77 is vernieuwd op de oude pijlers.

(Kloosterlaan 24-26) verrees ter plaatse
van het voorm. kasteel Nieuwenhof. De
oudste vleugel stamt uit omstreeks 1840,
waarna de rest van het U-vormige complex, met prominente voorgevel en trapklokkentoren rond 1887 werd gebouwd
naar plannen van E Goyaerts, overwegend in neorenaissance-stijl. Het kasteel
zelf werd in 1968 afgebroken.
Woonhuizen. Nabij de kerk staan
nog twee eenlaags dwarshuizen, ook wel
Kempische dorpshuizen genoemd. Het
woonhuis met cafe St.-jansplein 3
stamt uit het midden van de 19de eeuw,
maar heeft mogelijk een oudere kern.
Dat is zeker het geval met St. - ja nsple in 7, waarvan de ankers in de zijgevel het jaartal 1665 aangeven. Het
Broodhuys (Oirschotseweg 11) is de
uit 1777-'78 stammende voorm. pastorie
van de (verdwenen) Herv. kerk.
R .K. begraafplaats (Bosstraat
ong.). Hier staat een rijk neogotisch grafmonument van Van Gils (1- 1882).
Windmolen. Op de Vinkenberg ten
zuiden van het dorp staat sinds 1852 een
gesloten-standerdmolen (Schoolstraat

MOERGESTEL
(gemeente Oisterwijk)

Dorp ontstaan op een zandrug ten westen van het riviertje de Reusel en voor
het eerst vermeld in 1147. Het kwam
merle tot ontwikkeling door de gunstige
Jigging op het kruispunt van de wegen

Moergestel, Dorpswoonhuis St.-jansplein 7

NIEUW-VOSSEMEER

65). De molen, waarvan de kast \TO&
1600 zal zijn gebouwd en de standerd
mogelijk uit 1832 stamt, verhuisde in
1852 hierheen van de Molenakkers. In
1992-'93 onderging de molen een ingrijpende restauratie.
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Valk. De kapel staat in het toen aangelegde H. Kruispark op de plaats van het
in 1146 gestichte adellijke vrouwenklooster Hooidonk, dat tijdens de
Tachtigjarige Oorlog werd verwoest.
Onder een bijgebouw van Hooidonk 14
resteert hiervan nog een 14de-eeuwse
kelder met tongewelf.

Dorp ontstaan in de late middeleeuwen
in een relatief moerassig gebied. Het
centrum is een `plaatse' met daarbij een
16de-eeuwse kapel. De voornamelijk
19de- en 20ste-eeuwse boerderijen
eromheen vormen een vrij gaaf geheel.
Sinds 1855 is Molenschot een zelfstandige parochie.
DeR.K. St.-Annakapel (Kapelstraat 2) is een eenvoudig vroeg-16deeeuws, driezijdig gesloten zaalgebouwtje.
De spitsboogvensters en de ingangspartij
zijn later gewijzigd; het klokkentorentje
boven de westgevel stamt uit 1843. Op
het kerkhof rondom de kapel staat onder
meer een 19de-eeuws gietijzeren kruis
met op de voet in relief een voorstelling
van de Kruisafneming.
De R . K . St.-Annakerk (Kapelstraat 1) is een neogotische kruisbasiliek,
gebouwd in 1887 naar ontwerp van J.J.
van Langelaar en in 1953 uitgebreid met
twee zijbeuken. De kerk bevat een volledig gaaf neogotisch interieur met koortribune, preekstoel, biechtstoel en altaren in donker eiken. Tot de inventaris
behoort een 14de-eeuws beeld van de
Sedes Sapientiae. De pastorie (Kapel-

De kerktoren (Kerkhoef 16) van de
in 1898 afgebroken middeleeuwse St.Lambertuskerk, is een eenvoudig 15deeeuws bouwwerk van drie geledingen dat
in 1938 haar spits verloor. Dakmoeten,
balkgaten en doorgang naar de afgebroken kerk zijn nog goed herkenbaar.
DeR.K. St.-Lambertuskerk
(Hoekstraat 46) is een eenbeukige neogotische kruisbasiliek met neoromaanse
elementen, in 1894-'95 gebouwd naar
plannen van E. Corbey. De toren heeft
vier geledingen en een achthoekige spits
met vier wimbergen. De kerkinventaris,
waaronder het hoogaltaar (1895-1900),
werd vervaardigd door J.P. van der Mark.
De neogotische gebrandschilderde
ramen van Stalins en Janssens tonen
onder meer het wonder van Hooidonk.
De pastorie (Hoekstraat 44) dateert uit
omstreeks 1895.
Het dorpscafe (Hoekstraat 3 5), markant gelegen op een splitsing van wegen,
werd in opdracht van T.H. Coolen
gebouwd in 1914.
DeHooidonkse watermolen
(Hooidonk 8), ten noorden van Nederwetten, is een onderslagmolen op de
Dommel. De oorsprong is 14de-eeuws.
De huidige molen moet dateren van na
een brand tijdens de Tachtigjarige Oorlog; de exacte herbouwdatum is onbekend. Van de oorspronkelijk dubbele
watermolen resteert het rad van de
korenmolen. Het andere gebouw bood
onderdak aan een olie- en houtzaagmolen.
Nabij de watermolen staat de eenvoudige
R.K. H. Kruiskapel uit 1953,

straat 3) dateert uit 1879.

waarschijnlijk een ontwerp van H.W.

Nieuw-Vossemeer, Dorpsplein

MOLENSCHOT
(gemeente Gilze en Rijen)

Boerderijen. De langgevelboerderij annex het cafe Broekstraat 1
dateert uit de eerste helft van de 19de
eeuw en heeft een rieten schilddak en
een stalgedeelte met gedeeltelijk houten
wanden. Kapelstraat 8 is een 19deeeuwse langgevelboerderij met grote
Vlaamse schuur. De langgevelboerderij
Veenstraat 12 dateert uit 1889.

NEDERWETTEN
(gemeente Nuenen c.a.)
Dorp ontstaan door ontginningen van
het in 1146 op een hoogte aan de Dommel gestichte stilt Hooidonk.

NIEUW-VOSSEMEER
(gemeente Steenbergen)
Het eerste dorp met deze naam werd
gesticht in een in 1566 drooggelegde
polder, maar ging al verloren in 1583
toen de polderdijken werden doorgestoken om de opmars van Spaanse troepen
to verhinderen. Het huidige dorp ontstond omstreeks 1610 met haaks op de
dijk de (verbrede) Voorstraat – afgesloten
door de Herv. Kerk – en aan de westzijde
de Achterstraat.
De Herv. kerk (Voorstraat 48) is een
eenvoudige zaalkerk uit 1649. In 1849
kreeg het een nieuwe, gepleisterde voorgevel met daarboven een klokkentoren.
Deze bouwfase werd in 1969 ongedaan
gemaakt, waarbij men de 17de-eeuwse
toestand reconstrueerde. In de toren
hangt een in 1652 door Johannes Burgerhuys gegoten klok. Midden op het
schilddak staat een achtkante dakruiter
(1969) met uivormige spits. Het interieur
heeft een vlakke zoldering. Het eenvoudig kerkhof wordt afgesloten door een
gietijzeren hek.
DeR.K. St.-Johannes de
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NISTELRODE
(gemeente Bernheze)

Doperkerk (Achterstraat 13) is een
driebeukige neogotische kruiskerk met
dakruiter, een westtoren van vier geledingen en een neoromaanse ingangspartij, gebouwd in 1873 naar ontwerp van
C.P. van Genk. De kerk is in 1929 uitgebreid. De pastorie (Achterstraat 9) is een
18de-eeuws panel dat omstreeks 1850
werd vergroot en ingericht tot pastorie
ten behoeve van de voorgangster (uit
1842) van de huidige kerk.
De windmolen `Assumburg' (Veerweg 1), gelegen ten zuiden van het dorp,
is een stellingkorenmolen met ronde
bakstenen onderbouw en achtkante
houten bovenbouw. Hij werd in 1780 in
Assendelft (Noord-Holland) als oliemolen gebouwd, in 1897 naar de huidige
plek verplaatst en in 1957 hersteld.

NIEUWKUIJK
(gemeente Heusden)
Langgerekt dorp, ontstaan op de grens
van nand- en kleigrond. De heren van de
heerlijkheden Nieuwkuijk en Onsenoort
hadden sinds 1382 hun domicilie op kasteel Onsenoort (nu cistercienzer abdij
Marienkroon). In 1810 werden beide
heerlijkheden samengevoegd.
De R.K. kerk St.-Johannes
de Doper (Nieuwkuijkseweg 94) is
een rechthoekig centraliserend kerkgebouw met uitspringende entree en terzijde staande toren. De kerk verrees in
1953-'55 naar plannen van N. van der
Laan en WAJ. Hansen in Bossche
School-stijl. Ze verving de in 1944 verwoeste neogotische kerk uit 1864-'66.
Windmolen 'Emma' (St.-Jorisstraat
16), ten zuiden van het dorp, is een
ronde, bakstenen beltkorenmolen uit
1886.
Decistercienzer abdij
Marienkroon (Abdijlaan 6), gelegen ten noorden van het dorp, staat op
de plaats van kasteel Onsenoort, waarvan
een klein gedeelte van de onderbouw van
een mogelijk 14de-eeuwse toren resteert,
alsmede een kelder en twee bouwhuizen.
In 1910 werd het huidige kloostercomplex met kapel gebouwd naar plannen
van J. Dony. Het hoofdgebouw en het
poortgebouw, beide in traditionele vormen, stammen uit 1934-'35 en zijn ontworpen door architect Van Dael.

Nieuwkuijk, Ban- of grenspaal

Kasteel d'Oultremont (Kasteellaan 1), gelegen ten oosten van het
dorp, wordt ook wel het kasteel van Drunen genoemd. Het in oorsprong mogelijk 15de-eeuwse kasteel behoorde waarschijnlijk sinds 1670 tot de bezittingen
van de heren van Drunen en vanaf 1707
tot die van de graven d'Oultremont. In
1795 brandde het nagenoeg geheel af.
De huidige vorm, een gebouwencomplex
op T-vormige plattegrond, is grotendeels
het resultaat van een in 1875 uitgevoerde
verbouwing en uitbreiding naar ontwerp
van HJ. van Tulder. Daarbij voorzag
men de ingang met flankerende achtkantige torens van een trapgevel en smalle
gekoppelde rondboogvensters; de linkervleugel kreeg arkeltorentjes. In 1989
werd het kasteel opgenomen in pretpark
`Het land van Ooit', waarbij het roze
werd geschilderd en uitgebreid met een
grote serre naar plannen van J.A. van
Poppel.
Ban- of grenspaal. Langs de
Meerdijk (bij de Badweg) staat een vierkante hardstenen paal met het wapen van
Heusden en het jaartal 1785. De paal gaf
de grens aan tussen Stad en Land van
Heusden en het Land van Altena. Tevens
lag hier de grens tussen Holland en
Brabant.

Langgerekt zanddorp, dat in 1291 een
zelfstandige parochie werd. Het dorp
heeft een aardige driehoekige brink of
`plaatse' met daaromheen boerderijen,
een school, een raadhuis en woningen.
DeR.K. St.-Lambertuskerk
(Laar 49) is een driebeukige neoclassicistische hallenkerk, gebouwd in 1841-'42
onder toezicht van L. Rijsterborch, op de
plaats van een uit 1340 stammende St.Antoniuskapel. In 1882 werden twee
sacristieen aangebouwd en in 1929 werd
het schip met een travee verlengd en van
een nieuwe voorgevel en dwarschip
voorzien. Bij een restauratie in 1973-'74
herkreeg de kerk haar oorspronkelijke
aanzien met pilasters, fronton en dakruiter. In die dakruiter hangt een Hemonyklok uit 1606.
Inwendig scheiden dorische zuilen, verbonden door een architraaf, de beuken
van elkaar. De middenbeuk heeft een
tongewelf van stucwerk op latten, de zijbeuken hebben koofplafonds, en de halfronde apsis een kalot met cassetteversiering. M. van Dinter stelde in 1857-'50
het orgel samen uit onderdelen van het
18de-eeuwse orgel van de R.K. kerk to
Westerblokker (Noord-Holland). De
orgelkast is met rococo-snijwerk versierd.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisplein
1) werd in 1938 in traditionele stijl
gebouwd naar plannen van C. Roffelsen.
Windmolen. De gesloten standerdkorenmolen aan de Harry van der Venstraat (ong.) stamt mogelijk uit 1552.
Zowel in 1898 als in 1974 werd de molen
verplaatst en ingrijpend gerestaureerd.
Heesch. Dit dorp ten noordwesten

Nistelrode, R.K St.-Lambertuskerk
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Nuenen, Pastorie Herv. Kerk
Vorstenbosch bij Nistelrode, R.K
St.-Lambertuskerk

van Nistelrode wordt voor het eerst
genoemd in 1191. Het voorm. ra adhu is ('t Dorp 61) stamt uit 1839 maar
werd in 1939-'41 ommetseld naar plannen van A.J. Kropholler en P.G. Elemens. Het hoevecomplex De Eynderic
('t Dorp 92) heeft een in oorsprong uit
1770 stammend woonhuis; het bakhuis
en de schuur dateren uit 1867. De voorgevel werd omstreeks 1910 vernieuwd in
geglazuurde baksteen. De jugendstildecoratie van het interieur stamt ook uit
die tijd.
Loosbroek. Dit ontginningsgehucht ten zuidwesten van Nistelrode
ontstond in de middeleeuwen. De R . K.
kerk St.-Antonius van Padua

(Dorpsstraat 49) is een eenvoudige zaalkerk met neoromaanse kenmerken en
een terzijde staande toren, gebouwd in
1912 naar ontwerp van J. Margry. De
pastorie (Dorpsstraat 51) stamt uit omstreeks 1895.
Vorstenbosch. Ontginningsdorp
ten zuiden van Nistelrode. De R . K.
St.-Lambertuskerk (Kerkstraat 2) is
een eenbeukig zaalgebouw met terzijde
geplaatste slanke toren met zadeldak. De
kerk verrees in 1933 naar plannen van
H.C. van de Leur in een expressionistische stijl in de trant van Dom. Bellot. De
pastorie (Kerkstraat 4) stamt uit dezelfde
tijd, evenals de naastgelegen zusterklooster annex school (Kerkstraat 68). De wit geschilderde, ronde bakstenen
beltkorenmolen Windlust (Kerkstraat
20) dateert van 1820. Bij een verhoging
omstreeks 1900 ontstond het ingezwenkte profiel.

NUENEN

Zanddorp ontstaan uit een aantal nederzettingen en gehuchten, ieder met een
eigen brink of plaats, die tot in deze eeuw
als zodanig herkenbaar waren. De
belangrijkste `plaatsen' waren de Berg
(hoek Papenvoort) en het Park. De eerste heeft een fraaie etalagelinde, en de
tweede is in 1920 ingericht tot openbaar
park in Engelse landschapsstijl en voorzien van een muziekkiosk.
De H e rv. kerk (Papenvoort 2) is een
langwerpige, voor- en achter driezijdig
gesloten zaalkerk uit 1824. Het gebouw
heeft spitsboogvensters tussen geblokte
lisenen en een dakruiter met carillon. De
achterbouw stamt uit 1928. Vincent van
Gogh schilderde de kerk tweemaal toen
zijn vader, dominee Theodorus van
Nuenen, Herv. kerk

Nuenen, Herv. kerk geschilderd door
Vincent van Gogh (1884)
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Gogh, de nabijgelegen voorm. p asto rie
(Berg 26) bewoonde. Van dit uit 1764
stammende dwarshuis – met voor die tijd
karakteristieke kwartronde bakstenen
gootlijst – gebruikte Vincent de mangelkamer als atelier van december 1883 tot
mei 1885.

Het voorm. rechthuis (Beekstraat 11)
dateert volgens de jaartalankers uit 1734.
In dit dwarshuis zetelden tot 1875 de
schout en schepenen van NuenenGerwen.
Het voorm. raadhuis (Berg 29)
werd in 1874 gebouwd en herbergde
oorspronkelijk op de begane grond een
brandspuithuis en een cachot. Het pand
heeft nu een horecabestemming.
Woonhuizen. Langs de Berg bevinden zich enkele karakteristieke eenlaagse
dwarshuizen, waarvan de weverswoning
Berg 40 uit 1763 lange tijd als kosterswoning van de Herv. kerk diende. Het
dwarshuis Nuneville (Berg 24) verrees
in 1874 in opdracht van dominee Begemann. De villa Papenvoort (Papenvoort 17) uit 1887 gebouwd in chaletstijl.
HetHuis met de Bollen (Park 11)
uit 1933, met rijke baksteendecoratie, is
ontworpen door F. Wolters.
De dorpspomp (Berg ong.) is een
eenvoudige gietijzeren pomp uit het
einde van de 19de eeuw, gemaakt door
ijzergieterij 'De Prins van Oranje' to
Den Haag.
Gedenktekens. De schilder Vincent van Gogh wordt herdacht met het
Van Goghmonument (Berg ong.) uit
1932 van Hildo Krop. Het bestaat uit
een molensteen met daarop een rechtopstaande steen waarop een zon is uitgebeeld. Het levensgrote bronzen stand -

DeR.K. St.-Clemenskerk

(Park 53) is een driebeukige kruisbasiliek
met driezijdig gesloten koor en een hoge
westtoren met achtkantige lantaarn en
dito spits. De kerk verrees gebouwd in
1871 achter een (verdwenen) schuurkerk
uit 1823. Het ontwerp van C. Weber
vertoont een mengeling van neoromaanse en neogotische stijlelementen. De
aangebouwde sacristie van rond 1920 is
ontworpen door J. Stuyt. Tot de inventaris behoren een hoofdaltaar (1872), een
Maria-altaar (1878), een H. Hartaltaar
(1878) – alle drie naar ontwerp van Weber
en uitgevoerd door J. Oor – zeven houten
beelden door J. Custers (1903-'07), geschilderde kruiswegstaties van A. Windhausen (1907) en twee marmeren cornmuniebanken door J. Custers (1927). In
de toren hangt een klok uit 1490, gegoten door Jan van Venlo. De pastorie
(Park 55) dateert van 1910.
Het voorm. St. -Elisab ethsgesticht (Park 3) van de Zusters van de
Societeit van Jezus, Maria en Jozef is een
congregatieklooster uit 1887, uitgevoerd
in neorenaissance-stij1 met elementen
van de neogotiek.
Nuenen, De Opwettense watermolen

beeld van Vincent van Gogh

(Park ong.) uit 1984 is ontworpen door
Klaas van Rosmalen.

Windmolen. Ten noorden van het
dorp staat D e Roosdonk (Gerwense-

weg ong.), een ronde bakstenen beltmolen uit 1887.
De Opwettense watermolen

(Opwettenseweg 203), ten zuidwesten
van Nuenen, is een dubbele onderslagmolen op de Kleine Dommel. De molen
wordt voor het eerst in 1335 vermeld en
is na een brand in 1764 herbouwd. Hij
bestaat uit twee, grotendeels houten
gebouwen op bakstenen voet. Het hoge
gebouw, met het grootste rad en een
vooruitstekende luikkap, diende als
korenmolen en bevat nog onderdelen
van een houtzaagmolen. Het lage en
langere gebouw bood plaats aan de olieen volmolen. Van de voorm. molenaarswoning (Opwettenseweg 199-201) met
de jaartalankers 1743 is de voorgevel bij
een restauratie omstreeks 1976 herbouwd.
Gerwen. Dit dorp ten noordoosten
van Nuenen bestond oorspronkelijk uit
enkele gehuchten. Aan het eind van de
19de eeuw groeide een dorpskern
rondom de centraal geplaatste St.Clemenskerk (Heuvel bij nr. 23), een
driebeukige kruisbasiliek met driezijdig
gesloten koor en westtoren zonder
steunberen. De ingesnoerde torenspits
is na stormschade hersteld in 1801. Het
gebouw stamt oorspronkelijk uit 1420'40, maar werd na een brand in 1612
grotendeels herbouwd in gotische stijl.
Daarbij verhoogde men transept en
toren. De sporen van vlechtingen aan
de noordgevel van het transept tonen de
oorspronkelijke hoogte. Inwendig heeft
de kerk zuilen met koolbladkapitelen en
uit 1887-'89 daterende gewelven van
hout en stucwerk. De kerk wordt nu
gebruikt door de Priesterbroederschap
St. Pius X.

OEFFELT
(gemeente Boxmeer)

Dorp ontstaan in de 12de eeuw op een
oeverwal van de Maas. Oorspronkelijk
was het in handen van de heren van
Cuijk, maar van 1441 tot 1800 was het
Kleefs bezit. Het dorp werd in 1944
zwaar getroffen door oorlogsgeweld.
DeR.K. kerk Zoete Naam
Jezus (Kerkplein 3) is een driebeukige

OIRSCHOT

261

werd het kasteel door inwoners van Oss
en 's-Hertogenbosch ingenomen en
gesloopt. De contouren van het oude,
omgrachte kasteel zijn nog zichtbaar aan
de westzijde van de huidige gebouwen.
Op de fundamenten van de voorburcht
verrees in 1594 een nieuw kasteel. J.
Smits liet dit kasteel in 1837 grotendeels
slopen; de behouden hoekpaviljoens met
ronde hoektorens aan weerszijden van de
verdwenen toegangspoort richtte hij in als
woonhuis en boerderij. Voordien deden
deze, waarschijnlijk 17de-eeuwse, paviljoens dienst als paardenstal en koetshuis.

OIRSCHOT
Oeffelt, R.K kerk Zoete Naam jezus
basiliek met voorhal en terzijde staande
ronde toren. Het gebouw verrees in 1954
in mergelsteen op de plaats van de in
1944 verwoeste St.-Salvatorkerk uit 1853
van P.J.H. Cuypers. Het ontwerp van
N. van der Laan is geinspireerd op de
vroeg-christelijke architectuur.
Het voorm. r a a d h u i s (Dorpsstraat
18) dateert uit 1954-'56. J. Aarts maakte
het ontwerp in traditionele vormgeving,
met rijzige trapgevels en een Vlaamse
gevel boven de ingang.
Woonhuizen. Het grote herenhuis
Kerkplein 4 stamt uit het begin van de
19de eeuw. Het Ho ogh uis (Beugenseweg 28), een pand met geblokte hoekpilasters en ontlastingsbogen met siermetselwerk, werd omstreeks 1860 gebouwd,
vermoedelijk voor Jan Geurts. In 1876
namen de zusters H. Carolus Borromeus
het pand in gebruik als klooster.
Windmolen 'De Vooruitgang'
(Molenstraat 4) is een ronde, deels
geteerde, beltkorenmolen uit 1913 met
een in 1987 opnieuw aangebrachte kap
met wiekenkruis.
Beugen. In dit dorp ten zuiden van
Oeffelt staat de in oorsprong uit 1420
stammende R. K. kerk ( ). L. Vrouwe
He m e lv a art (Kerkplein 3), die in
1875-'79 naar plannen van P.J.H. Cuypers werd vergroot, waarbij de 17deeeuwse koorsluiting behouden bleef. De
toren is een reconstructie door H.C. van
de Leur uit omstreeks 1950 van de in
1944 vernielde 15de-eeuwse voorganger.
De neogotische kapel op het kerkhof is

vermoedelijk opgericht naar plannen van
Cuypers. De pastorie (Kerkplein 5) stamt
uit 1874. De w in dm o le n 'Maria'
(Molenstraat 26) is een ronde bakstenen
beltkorenmolen uit 1866.

OIJEN
(gemeente Lith)
Langgerekt dorp, ontstaan in de vroege
middeleeuwen op een oeverwal langs de
Maas. Als heerlijkheid behoorde Oijen
tot het land van Cuijk. De uit 1837 stammende oude St.-Servatiuskerk werd in
1965 afgebroken.
De H e rv. kerk (Oijense Bovendijk
39) is een eenvoudig eenbeukig dorpskerk uit 1810 met driezijdig gesloten
koor en een voorgevel met ingezwenkte
top en een zeskantig klokkentorentje.
Het dorpswoonhuis Bernhardweg
2 dateert uit 1898 en heeft aan de dijkkant een loggia.
Dijkhuisboerderij Oijense
Bovendijk 21, uit 1799, is een van de weinige langhuisboerderijen in een streek
waar de T-boerderijen de boventoon
voeren.
Het voorm. kasteel van Oijen
(Oijense Bovendijk 34), gelegen ten
zuidoosten van het dorp, werd in 1361
gebouwd in opdracht van Maria van Brabant die was gehuwd met hertog Reinald
III van Gelre. Na haar dood in 1399
kwam het in Gelders bezit, waardoor het
in het begin van de 16de eeuw een
belangrijke rol speelde in de vijandigheden tussen Brabant en Gelre. In 1511

Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen, dat als hoofdplaats van het kwartier
Kempenland van de Meierij van 's-Hertogenbosch in de 13de eeuw tot bloei
kwam. Aanvankelijk werd de dorpskern
gevormd door het Vrijthof, waar ook de
eerste parochiekerk stond. Ten noordwesten hiervan verrees de Petruskerk,
waarvan de bouw in 1268 begon, maar
die in 1462 door brand werd verwoest.
Tijdens de dorpsbrand van 1566 bleef de
nieuwe kerk gespaard, maar de bebouwing aan de zuidzijde ervan ging grotendeels in vlammen op. De verwoeste panden werden niet herbouwd, waardoor
een open ruimte ontstond, de Markt.
Het centrum van activiteit verplaatste
zich geleidelijk van Vrijthof naar Markt.
Dat proces werd voltooid toen bij een
dorpsbrand in 1623 de resterende
bebouwing dicht bij de kerk verdween en
de Markt haar huidige omvang kreeg. Na
de Tweede Wereldoorlog is het dorp fors
uitgegroeid in oostelijke richting.
De Herv. kerk (Vrijthof 1) is een
vroeg-12 de-eeuwse romaanse zaalkerk,

Oirschot, Herv. kerk
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opgetrokken in tufsteen. Ms O.L. Vrouwekerk was ze de eerste parochiekerk van
Oirschot. Vanaf 1648 deed ze dienst als
Boterwaag en in 1801 werd ze Herv.
kerk. Het romaanse koor verving men
vermoedelijk in het begin van de 15de
eeuw door een gotisch koor, dat in 1880

FASE I NA 1462
FASE II

LA

FASE III TOT 1512

op een travee na werd gesloopt. De westgevel, waarvan de oorspronkelijke top is
verdwenen, heeft vier spaarvelden met
rondboogfriezen. Het met leien beklede
torentje dateert uit 1786. Tijdens de restauratie in 1960-'62 zijn in de noord- en
zuidgevel de kleine rondboogvensters in
oorspronkelijke vorm hersteld. De vorm
van het verdwenen koor is in het plavei-

sel aangegeven. Het schip heeft een laat13de-eeuwse houten kap met onbeschoten tongewelf, een van de oudste houten
tongewelven in Nederland. De groene
rankenbeschildering op de triomfboog is
een reconstructie. De inventaris omvat
een preekstoel uit omstreeks 1650, met
kussenpanelen en getorste ionische
hoekzuilen, en verder een doopbekkenhouder en een lessenaar. De laatste is in
1756 gegoten door Claude Demeny en
draagt het wapen van Nassau-Dietz. Het
orgel werd in 1751 gebouwd door Ludovicus de Backer.
DeR.K. kerk St.-Petrus'
Banden (Markt 2) is een laat-gotische
kruisbasiliek met imposante westtoren,
opgetrokken in baksteen met veelvuldige
toepassing van natuursteen, onder meer
in de vorm van speklagen. De kerk is een
van de belangrijkste vertegenwoordigsters van de Kempische gotiek en staat
op de plaats van de Petruskerk uit 1268,
die in 1462 door brand was verwoest. De
bouw van de nieuwe kapittelkerk, die tot
1512 heeft geduurd, begon bij het koor.
Daarna volgden transept, schip en ten
slotte de toren. De steunberen van het
schip zijn rijker geleed dan die van koor
en dwarsschip. De zijbeuken zijn hoger
opgetrokken dan de kooromgang. Daardoor heeft het schip kleinere lichtbeukvensters dan het koor. Tijdens de restauratie in 1887-1905, onder leiding van
Oirschot, R.K kerk St.-Petrus' Banden,
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L.C. Hezenmans, is het tufsteen van de
speklagen grotendeels vervangen door
witte kalksteen met ingehakte voegen,
om de grootte van de oude stenen te imiteren. Door beschietingen in 1944 liep
het gebouw zware schade op. De huidige
kappen en bakstenen gewelven dateren
van na de Tweede Wereldoorlog. De
doopkapel aan de zuidzijde van het schip
werd in 1946 opgetrokken op de plaats
van een oudere en kleinere uitbouw. De
restauratie werd in 1963 voltooid.
In het interieur zijn de zuilen van koor
en viering uitgevoerd in baksteen en
blauwe ardenner natuursten en voorzien
van lijstkapitelen; in het schip worden ze
afgesloten door een even uitspringende
band. In koor en transept is een triforium
aangebracht in de vorm van een opengewerkte balustrade. Het kerkmeubilair,
waaronder de vermaarde in 1508-'11
door Jan Borchmans gesneden koorbanken, ging in 1944 volledig in vlammen
op. Alleen de nu in het torenportaal
liggende zwart marmeren grafzerk van
Richard van Merode (t 1552) bleef
gespaard. De steen rustte oorspronkelijk
op de vier leeuwen, die nu de doopvont
dragen. Het huidige meubilair omvat
onder meer een barok hoofdaltaar (omstreeks 1700), barokke zijaltaren (1766)
afkomstig uit de kerk te Panningen
(Limburg), twee neogotische altaren
door J. Custers (omstreeks 1900). Daarvan bevat het altaar in het zuidertransept
het vroeg-15de-eeuwse eikenhouten
Mariabeeldje van de H. Eik. Uit de gesloopte St.-Pieterskerk te 's-Hertogenbosch komen de door de Antwerpenaar

A.I. Rutten vervaardigde preekstoel
(omstreeks 1843) en het door EC. Smits
gebouwde orgel (1843-'45). Verder zijn
er nog enkele 18de-eeuwse heiligenbeelden, waaronder een gepolychromeerd
Jozefbeeld uit 1747 van Walter Pompe.
In de kooromgang ligt de grafsteen van
de Oirschotse `wonderdokter' Arnoldus
Feij (-I- 1679), die in 1945 vanuit Kranenburg (Duitsland) hierheen is gehaald.
De toren heeft haakse steunberen en is
rijkelijk voorzien van nissen. Deze worden naar boven toe per geleding dieper.
De onderste twee geledingen hebben
speklagen van tufsteen. De oorspronkelijke spits werd in 1627 verwoest, waarna
een balustrade en klein tentdak werden
aangebracht. Nadat in 1904 de zuidwest-

Oirschot, Klooster Nazareth met internaat
en kapel

hoek van de toren over de gehele hoogte
instortte, volgde in 1906-'12 een restauratie naar plannen van J. van Gils. In
1944 werd de klokkengeleding weggeschoten. Tijdens de laatste restauratie
heeft men deze geleding in oude vorm
gereconstrueerd.
Hetkarmelietessenklooster
Blijendaal (Nieuwstraat 28) is een
gebouwencomplex waarvan het oudste
gedeelte bestaat uit een eenvoudig
vroeg-l7de-eeuws woonhuis met aan
weerszijden twee lage vleugels. Van 1644
tot 1663 huisde hier de orde der karmelietessen. In 1931 kwam het klooster
weer als zodanig in gebruik en werd uitgebreid met nieuwe vleugels en een kapel
naar plannen van H.W. Valk.
Hetklooster Nazareth (Koestraat 35-37) is een gebouwencomplex
van de zusters franciscanessen met een
rondom een carre gebouwd klooster
(1924-'26) met kloosterkapel (1910),
voorm. internaat (1907-'10), rectorhuis
(circa 1925) en voorm. R.K. school voor
jongens en meisjes (1907-'09). De verschillende gebouwen kwamen tot stand
naar plannen van J.ThJ. Cuypers en J.
Stuyt. Het koor van de kapel is markant
geplaatst tussen twee flankerende torens
in een stijl met neoromaanse invloeden
en jugendstil-achtige tegeldecoraties.
HetJan Daemsgasthuis of
`Huize Groenberg' (Molenstraat 15) is
een rechthoekig gebouw met dubbele
kap tussen trapgevels. Het is in 1613
door Jan Daems van Nuenen als gasthuis
gesticht. De twee empire-ingangspartijen stammen uit omstreeks 1813. Tot
het gasthuis behoorden ook de vijf naastgelegen eenvoudige woonhuisjes

(Molenstraat 17-25) uit 1613. Volgens de
gevelsteen zijn ze in 1780 verbouwd.
Hetvoorm. raadhuis (Markt 1) is
een rechthoekig bakstenen gebouw met
hoog souterrain en twee verdiepingen
onder een zadeldak tussen trapgevels.
Het gebouw verrees in 1513 als raadhuis
annex markthal. Ongebruikelijk is dat op
zolder resten van een schouw uit de
bouwtijd zijn aangetroffen. Na de dorpsbrand van 1623 heeft men de kap met
gestapelde jukken ingrijpend hersteld
met eerder gebruikt hout. In de l8de
eeuw onderging het gebouw een ingrijpende in- en uitwendige verbouwing. Bij
de restauratie in 1938-'39, onder leiding
van A.A. Kok, raakte de voorgevel zijn
19de-eeuwse pleisterlaag kwijt. De
ramen reconstrueerde Kok in 18deeeuwse vorm met kleine roedenverdeling. Van de oorspronkelijke markthal in
het souterrain heeft men de op zuilen
van Namense Steen rustende gewelven
opnieuw gemetseld. De pomp voor het
raadhuis dateert uit 1975 en staat op de
plaats van een ouder, verdwenen exemplaar.
De voorm. Latijnse school
(Schoolstraat 4-16) is een in opzet 16deeeuws dwarshuis, dat waarschijnlijk
tevens de scholaster en kanunniken
onderdak bood. Toen door de val van 'sHertogenbosch in 1629 veel katholieke
leerlingen naar Oirschot trokken, werd
het pand ingrijpend verbouwd. Het
resultaat was een tweelaags gebouw met
hoog zadeldak tussen trapgevels, voorzien van jaartalankers, geprofileerde
korfbogen, boogtrommels met metselmozaIeken en speklagen in manieristische vormen.
Hetvoorm. kantongerecht
(Torenstraat 1) is in 1907-'08 gebouwd
naar ontwerp van de rijksbouwmeester

Oirschot, Kantongerecht
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huisstraat 38 heeft de jaartalankers
`1674'. Schoolstraat 9-11 stamt uit

Oirschot, Woonhuis Torenstraat 8

voor het Ministerie van Justitie, W.C.
Metzelaar. Het blokvormige pand heeft
een geaccentueerde middenrisaliet met
torenvormige opbouw en is wat betreft
materiaalgebruik door de jugendstil
beinvloed. Het gebouw lijkt sterk op het
in 1907 gebouwde kantongerecht te Helmond. Tot 1918 deed het dienst als kantongerecht, daarna heeft het diverse
functies gehad.
Woonhuizen. In het centrum van
Oirschot staan diverse, meer of minder
ingrijpend verbouwde of gerestaureerde
17de- en 18de-eeuwse huizen. D e Bey erd (Gasthuisstraat 25) zou omstreeks
1490 gesticht zijn als pelgrimsverblijf,
maar dateert in zijn huidige vorm uit de
17de eeuw. Panden met 17de-eeuwse
trapgevels zijn De Reizende Man
(Schoolstraat 1) en St.-Odulphusstraat 1 en 3 (hoek Markt). De twee
laatstgenoemde huizen zijn in 1937
ingrijpend gerestaureerd. Restaurant De
Zw a a n (Markt 4), heeft in de zijgevel
de jaartalankers '16' en in de achtergevel
de ankers '23'. Diverse panden uit de
eerste helft van de 17de eeuw hebben inen uitgezwenkte gevels, zoals Markt
19,In den Bonten Os (Markt 15) uit
1648 en het mooiste voorbeeld Torenstraat 8 uit 1638, waarvan het huis
doorloopt tot aan Nieuwstraat 7. Het
tweebeukige huis Koestraat 14-18,
ook wel (ten onrechte) 'Hof van Solms'
genoemd, werd in 1668-'69 gebouwd
voor chirurgijn Arnoldus Feij. Het middengedeelte van de gepleisterde voorgevel is uitgevoerd als een pilastergevel in
de trant van Vingboons. Sinds 1904 dient
het pand als onderkomen voor bejaarde
zusters franciscanessen van het klooster
Nazareth. Het eenlaags woonhuis Gast-

omstreeks 1690 en is nu museum 'De
Vier Quartieren'.
Panden uit de 18de eeuw zijnLeeuwerikstraat 18-22, Brie eenlaags huizen met in de zijgevel de ankers `I.H.V.
1715'. HethuisNieuwstraat 45
heeft de jaartalankers '1766'. Het grote
herenhuis Nieuwstaat 17-17a uit
omstreeks 1840 doet dienst als R.K. pastorie. Een vergelijkbaar pand is Rijkeluisstraat 2 uit 1856, terwijl Markt
8 uit 1870 stamt. Interessant is het in
1907 in jugendstil gebouwde dubbele
woonhuis Dekanijstraat 12-14,
dat dienst deed als veldwachtersoning en
excercitielokaal van de vrijwillige yolksstorm.
Bedrijfsgebouwen. Brouwerij

`De Kroon' (Koestraat 20) is een in opzet
uit 1773 stammende brouwerij met
proeflokaal. De voorm. leerlooierij
Molenstraat 42, met karakteristiek houten geveldeel, stamt uit het eind van de
19de eeuw. De in 1860 opgerichte Oirschotsestoelen- en meubelfabriek
Teurlincx en Meyers (Rijkeluisstraat 5052) bestaat uit een woonhuis uit omstreeks 1870 met daarachter een langgerekt fabrieksgebouw uit 1899 en een
tweede fabrieksgebouw uit 1917-'19,
naar ontwerp van J. Donders. De fabriek
is bekend geworden door de zogeheten
`Amerikaanse stoel' - na 1918 'Oirschotse
stoel' genoemd. Deze was steviger dan
de traditionele Brabantse knopstoel.
Windmolen 'De Korenaar' (Korenaar 49) is een ronde bakstenen stellingkorenmolen uit 1857.
De R . K . begraafplaats (Kapelpad ong.), aangelegd rond 1830, bezit een
calvariegroep geplaatst op een baarhuis
uit omstreeks 1880-'90. Interessant is
verder de neogotische hardstenen tombe
van John Turing von Ferrier (t 1902), in
leven eigenaar van kasteel Bijsterveld. De
tombe heeft een ingelegde messing grafplaat versierd met wapens.
Boerderijen. Rondom Oirschot
liggen nog veel min of meer in oorspronkelijke staat verkerende langgevelboerderijen uit de 18de of 19de eeuw. Vaak
zijn de wanden van het bedrijfsgedeelte
deels in hout uitgevoerd. Voorbeelden
zijn vooral te vinden in de buurtschappen
Notel en Boterwijk. Genoemd kunnen

worden No t e / 43 (1878) en Oude
Grintweg 90 (19de eeuw), tevens
dorpscafe.
Kasteel Bijsterveld (Montfoortlaan 12), ten oosten van het dorp, is nu
klooster van de montfortanen. Het werd
in 1775 door baron Sweerts de Landas
gesticht. De voorgevel heeft een vooruitspringende hardstenen middentravee
met fronton en een deur met pilasteromlijsting. Het pand ligt in een landschappelijk aangelegd park met twee
grote beuken.
Delsr. begraafplaats (DeKemmer ong.), ten zuiden van het dorp in het
bos verscholen, is van omstreeks 1800 tot
omstreeks 1900 in gebruik geweest. In
1915 werd de begraafplaats overgedragen aan de Nederlands-Israelitische
gemeente te Eindhoven.
Defamiliebegraafplaats van
De Girard de Mielet van Coehoorn
(Oude Grintweg ong.) is in 1895 ten
noorden van het dorp aangelegd. Er zijn
acht zerken, waaronder het in 1897 van
het nabijgelegen landgoed Heerenbeek
hierheen verplaatste graf van J.B. baron de
Girard de Mielet van Coehoorn (f 1872),
in leven generaal-majoor der artillerie en
nazaat van vestingbouwer Menno van
Coehoorn.
Straten. Dit ten oosten van Oirschot
gelegen gehucht bestaat uit een aantal
boerderijen rondom een brink met de in
1853 gebouwde R. K. kapel van St.Antonius Abt (De Bollen 12), een
bakstenen gebouw met ingezwenkte
geveltop en klokkentoren. De kapel is in
1953 hersteld en in 1992 gerestaureerd.
Interessant zijn de kortgevelboerderijen
Straten 10 (1606) en 9 (1801) en de
twee langgevelboerderijen uit het einde
van de 19de eeuw met houten schuurdelen, De Bollen 9-11.

Straten bij Oirschot, R.K kapel St.Antonius Abt
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Voormalige hoofdplaats van het gelijknamige kwartier van de Meierij van 's-Hertogenbosch. De nederzetting ontstond
op een langgerekte zandrug en bezat al
in 1230 stadsrechten. Oisterwijk kwam
vanaf de 14de eeuw tot grote bloei, mede
door de Jigging aan de kruising van
enkele belangrijke handelswegen (Antwerpen-Den Bosch en Maastricht-Holland). Deze voorspoed duurde tot de
Tachtigjarige oorlog. Belangrijke takken
van nijverheid waren wolweverij, bierbrouwerij en later leerlooierij en schoenmakerij. De bebouwing concentreerde
zich vanouds Tangs de hoofdas, gevormd
door De Lind, Dorpsstraat en Kerkstraat. De handelsactiviteiten vonden
vooral plaats op en rondom De Lind, dat
uitgroeide tot een langgerekt plein met
in het midden de Mariakapel. Die kapel
verving men in 1899 door een raadhuis.
De spoorlijn Tilburg-Boxtel werd in
1863 evenwijdig aan de hoofdas aangelegd en bracht daarom nauwelijks verandering in de langgerekte stadsstructuur.
Tussen station en Dorpsstraat kwam de
Stationsstraat tot stand. Grote uitbreidingen, vooral naar het zuiden, vonden
pas plaats na de Tweede Wereldoorlog.
De Herv. kerk (Kerkstraat 64) is een
eenvoudige bakstenen zaalkerk – een
zogeheten `Napoleonskerk' – uit 1810
naar plannen van L. van Heyst. Het pand
met schilddak, dakruiter en rondboogvensters heeft aan de voorzijde geblokte
pilasters. Het houten voorportaal is bij
de restauratie in 1973-'74 aangebracht
en de zonnewijzer daarboven in 1826.
DeR.K. kerk St.-Petrus'
Banden (Kerkplein 1) is een neogotische kruisbasiliek met rijzige vieringstoren uit 1894-'97, gebouwd naar plannen
van P.J.H. Cuypers. De kerk heeft een
zevenzijdig gesloten koor met omgang
en een driezijdig gesloten dwarsschip.
De zware vieringstoren wordt bekroond
door een achtkantige spits en flankerende hoektorens. De kerk vertoont een
combinatie van centraal- en langsbouw,
waarbij schip en dwarsarmen nagenoeg
even lang zijn; in de binnenhoeken staan
diagonaal geplaatste kapellen. De plattegrond is geinspireerd op die van de
13de-eeuwse O.L. Vrouwekerk to Trier.
Inwendig worden de in rode en gele bak-

Oisterwijk, R.K kerk St.-Petrus' Banden,
interieur

steen opgetrokken gewelven gedragen
door zuilen van bak- en zandsteen, en in
de kooromgang door zuilen van zwart
graniet. De gebrandschilderde ramen,
waarvan er enkele in 1944 verloren gingen, werden ontworpen door Cuypers en
vervaardigd door F. Nicolas & Zn. uit
Roermond. Nieuwe ramen maakten C.
Eyck in 1935 (Mariakapel) en Max Weiss
in 1955-'56 en in 1967. De hoofd- en zijaltaren in witte kalksteen werden naar
ontwerp van Cuypers in 1896 gemaakt
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door H. van der Geld; triomfkruis, beelden en marmeren doopvont zijn ook van
zijn hand. J.F. van Hool maakte in 1850
de preek- en de biechtstoel in neobarokke stijl. De drie altaarstukken in de
kerk zijn in 1839-'40 vervaardigd door
G. Wappers. In de Mariakapel staat het
midden-15de-eeuwse, notenhouten
beeld van `Onze Lieve Vrouw ter Linde',
toegeschreven aan de Meester van Coudewater. Dit beeld stond oorspronkelijk
in de Mariakapel op De Lind. Het atelier
van Cuypers en Stoltzenberg restaureerde en polychromeerde het opnieuw
in 1910. Aan de westzijde van de kerk
bevindt zich het bronzen beeld van de
17de-eeuwse Oisterwijkse jezdiet en
moraalprediker pater Adriaen Poirters,
in 1926 vervaardigd door A. de Beule.
De pastorie (Kerkstraat 95) stamt uit
1858.
DeR.K. kerk St.-Johannes
van Oisterwijk (De Lind 50) is
een driebeukige basiliek uit 1928, naar
plannen van H.W. Valk in expressionistische baksteenstijl opgetrokken. De hoge,
massieve westtoren met voorbouw werd
pas in 1951-'53 voltooid door G.H.F.
Valk. Het geheel vormt een sterke visuele afsluiting van De Lind.
Het voorm. p o s t k a n t o o r (HoogOisterwijk, R.K kerk St.-Petrus' Banden,
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straat 1), karakteristiek gelegen op de
scherpe hoek van Kerkstraat en Hoogstraat, stamt uit 1888.
De St.-Jozefschool (Kerkstraat
52), met een vleugel haaks op de Schoolstraat, dateert uit 1894 en is een goed
voorbeeld van een dorpsschool in eenvoudige neorenaissance-stijl.
Het voorm. raadhuis (De Lind 56)
werd in 1899 naar ontwerp van L.W.
Schooneberg gebouwd in neorenaissance-vormen. Het staat op de plaats van
een 16de-eeuwse Mariakapel, die in 1728
werd verbouwd tot raadhuis en in 1899
werd afgebroken. Achter het gebouw
staat een fraaie 17de-eeuwse etagelinde
op een plein met muziektent.
Woonhuizen. Het beeld van Oisterwijk wordt bepaald door dwarshuizen
uit de 19de eeuw, waarvan er verscheidene mogelijk een oudere kern bevatten.
Het oudste woonhuis is vermoedelijk D e
Brouwkuip (Kerkstraat 90), een huis
dat blijkens de sierlijk bewerkte ankers
uit 1633 dateert. De in- en uitgezwenkte
gevel met toppinakel en de geprofileerde
korfboogvormige ontlastingsbogen zijn
laat-manieristisch. Het grote huis Ke rk p le in 2 2 dateert in zijn huidige vorm
uit het begin van de 19de eeuw, maar zou
in opzet een 17de-eeuws (brouw)huis
kunnen zijn. Interessante panden zijn De
Lind 33-35, een dwarspand met gevel
uit omstreeks 1870 met daarnaast een
klein pand met jaartalankers (1769). De
Lind 5 4 stamt uit omstreeks 1865. Het
pand heeft een hoog middengedeelte

onder schilddak en later toegevoegde,
lagere vleugels met pinakels. D e Lind
5 2 , een wit gepleisterd neoclassicistisch
pand uit omstreeks 1870. Voorheen was
het hotel 'De Linde' en nu dient het als
pastorie. Andere karakteristieke huizen
zijn D e Lind 8 en 4 0, beide uit het
begin van de 19de eeuw, en D e Lind
1 8 , een voorm. burgemeesterswoning in
neorenaissance-vormen uit omstreeks
1895. Het woonhuis Stationsstraat
13 uit 1905 is gebouwd in chaletstijl.
Het langspand Kerkp le in 2 -4 is een
gaaf voorbeeld van een dubbel woonhuis
uit omstreeks 1885 met in het midden
een winkelpui. De winkelpui van Ke rk str a a t 2 3, in jugendstil-vormen, stamt
uit omstreeks 1910.
Bedrijfsgebouwen. De voorm.
bierbrouwerij 'De Valk' (Dorpsstraat
12-14) dateert in opzet uit het begin van
de 19de eeuw; de aanbouw links van de
poort werd omstreeks 1907 gebouwd.
Pa k h u is 'Het Molenhuis' (Molenstraat
3-5), met houten aanbouw en trijshuis,
stamt uit omstreeks 1870. De voorm.
s i ga re nfa b ri e k 'De Huifkar' (De
Lind 30) is een rijzig pand uit 1895. Ook
De Lind 12 is waarschijnlijk rond 1905
gebouwd als sigarenfabriek. Omstreeks
1920 werd het verbouwd tot winkelpand
met dubbelhoge winkelpui en art decotegels. Van het complex van de leerfabriek `Koninklijke Verenigde Leder
B.V.' (Almijstraat 14) verrezen de oudste
delen rond 1900, maar het hoofdgebouw
in expressionistische vormen dateert uit
omstreeks 1925.
Het station (Stationsplein 1), een stationsgebouw vierde klasse van de Staats-

Oisterwijk, Dorpswoonhuizen De Lind 52
en 54

Oisterwijk, Hoofdgebouw Koninklijke
Verenigde Leder B.V.

spoorwegen, is in 1863 gebouwd aan de
lijn Tilburg-Boxtel, naar plannen van
K.H. van Brederode. De elkaar kruisende zadeldaken hadden oorspronkelijk een
groter overstek en waren voorzien van
geschulpte windveren. De lage aanbouw
aan de linkerzijde dateert uit 1908.
Windmolen `De Hoop' of de `Kerkhovense molen' (Langvennen Oost 300),
ten noorden van Oisterwijk, is een ronde
bakstenen stellingkorenmolen uit 1895.
Na een brand in 1912 werd hij grotendeels herbouwd met behulp van restanten van een Rotterdamse molen en in
1982 is hij gerestaureerd.
Delsr. begraafplaats (Hondsbergselaan ong.), sfeervol gelegen in het
bos ten zuiden van Oisterwijk, werd in
1761 ingericht. Ze is de oudste Joodse
begraafplaats van Noord-Brabant. In
1885 volgde een uitbreiding en verrees
de nog bestaande ommuring.
De Hondsberg (Hondsbergselaan
5), ten zuiden van Oisterwijk, is in opzet
een vroeg-19de-eeuws landhuis, dat rond
1910 ingrijpend werd uitgebreid. Het
ligt in een landschappelijk park naar
plannen van de Bossche tuinarchitect
Marechal.
HetHooghuis (Posthoornseweg 7),
ten westen van Oisterwijk, is een jachthuis met boswachterswoning. Het huis
heeft op de Amsterdamse tentoonstelling
van 1896 gestaan en is daarna naar Oisterwijk verplaatst.

OMMEL
(gemeente Asten)
Dorp ontstaan bij een in 1539 gesticht
klooster dat uitgroeide tot een belangrijke bedevaartplaats.

OOSTERHOUT

Ommel, Processiepark Genadeoord

DeR.K. kerk O.L. Vrouwe
Troosteres in Elke Nood
(Marialaan 16) is een uit 1960-'63 stammende moderne kerk met openluchtaltaar. In de zijkapel wordt een 13de-eeuws
ivoren relief van de Heilige Maagd
bewaard, gevat in een verguld omhulsel
uit 1908. De pastorie (Marialaan 20) uit
1883 kreeg in 1951 een nieuwe geveltop.
Ten zuiden van de kerk bevindt zich het
processiepark Genadeoord (Marialaan ong.), in 1905 gesticht door pastoor
Van de Pas. Het bestaat uit een buitenring van veertien neogotische bedevaartkapellen met kruiswegstaties, geschonken door welgestelde Helmondse
families, en een binnenring van zes
kapellen met voorstellingen van het
Mirakel van Ommel, het terugvinden
van het bovengenoemde relief in 1840.
Centraal gelegen is de Calvarieberg met
offerblok. In de noordoosthoek van het
park staat een Lourdesgrot uit 1933.

OOSTELBEERS
(gemeente Oirschot)
Tiendakkerdorp, gegroeid uit enkele
kleine agrarische gehuchten. Op een
centraal gelegen punt tussen deze
gehuchten verrees in de middeleeuwen
een parochiekerk, waarvan de toren resteert. In de dorpskom verrees in het midden van de 19de eeuw een parochiekerk
aan de Kerkstraat.
De kerktoren (Kerkstraat 9) van de

gesloopte R.K. H.H. Andreas en Autonius van Paduakerk uit 1852-'53 is een
later daaraan toegevoegde neogotische
kerktoren van vier geledingen uit 1893,
gebouwd naar ontwerp van C. Franssen.
Het bijbehorende kerkhof heeft een
neogotische grafkapel uit 1893 en – aan
weerszijden van de toren – smeedijzeren
toegangspoorten voorzien van hekpalen
met gietijzeren engelen.
De nieuwe R . K . H.H. Andreas
en Antonius van Paduakerk
(Kerkstraat 10) is een driebeukige, basilicale kruiskerk met driezijdige koorsluiting, gebouwd in 1933-'34 tegenover de
voornoemde kerktoren. Architect M. van
Beek maakte het ontwerp in traditionalistische trant met neogotische elementen. De muurschilderingen in het koor
zijn van de hand van C. Eyck. De uit
1769 daterende pastorie (Kerkstraat 8),
een langgerekt eenlaags pand met zadeldak tussen topgevels en voorzien van een
dakruiter, staat in een tuin met landschappelijke aanleg. Omstreeks 1885
kreeg het pand een ingangsrisaliet.
De kerktoren (Hillestraat ong.)
hoorde bij een aan het eind van de 19de
eeuw gesloopte, middeleeuwse parochiekerk. Hij ligt ten zuiden van het huidige
dorp. Het is een sober bakstenen bouwwerk van vier geledingen zonder steunberen. De onderste geledingen dateren
uit de eerste helft van de 14de eeuw en
de vierde geleding is in de 15de eeuw
toegevoegd.

OOSTERHOUT
Stadje ontstaan in middeleeuwen bij de
toenmalige grens tussen Brabant en Holland en aan de verbindingsweg tussen
beide gewesten. Ter beheersing van die
weg werd in 1288 een kasteel gesticht.
Oosterhout was vanouds in omvang en
betekenis de tweede plaats van de Baronie van Breda en had al vroeg het karakter van een kleine stad. Officieel werd
Oosterhout pas in 1809 door Lodewijk
Napoleon tot stad verheven. Het centrum, dat de status van beschermd stadsgezicht heeft, bestaat uit een netwerk van
straten rondom twee pleinen, het langgerekte plein De Heuvel en de Markt met
de St.-Janskerk. Een karakteristiek element van Oosterhout vormen de zoge-
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naamde `slotjes', oorspronkelijk uit de
15de en 16de eeuw daterende kasteelachtige huizen voor Bredase elite, die later
veelal ingrijpend zijn verbouwd. Aan de
oostrand van Oosterhout ligt de zogeheten `Heilige Driehoek', bestaande uit
het klooster St.-Catharinadal, de O.L.
Vrouwe Abdij en de St.-Paulusabdij.
De aanleg van het Wilhelminakanaal in
1910-'23, met ten zuidwesten van het
centrum een haven (1919), heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van Oosterhout. De industrie concentreerde zich
vooral aan deze zijde van de stad. Na de
Eerste Wereldoorlog breidde Oosterhout zich in oostelijke richting uit, na
1945 vooral in zuidelijke en noordelijke
richting.
De R . K . St.-Janskerk (Markt 17)
is een laat-gotische kruiskerk die in de
19de eeuw ingrijpend is verbouwd en
uitgebreid. De oudste kerk ter plaatse
was een zaalgebouw dat in de 12 de eeuw
werd verbouwd tot een driebeukige romaanse kerk. Van het huidige gebouw,
opgetrokken in laat-gotische stijl, begon
de bouw omstreeks 1470. Het koor met
zijkapellen, het transept en het westelijk
gedeelte van het oorspronkelijk driebeukige, pseudo-basilicale schip kwamen tot
stand in het vierde kwartaal van de 15de
eeuw. Niet lang daarna zal het schip zijn
voltooid. De onvoltooid gebleven toren
dateert uit de eerste helft van de 16de
eeuw. Een brand in 1625 verwoestte
nagenoeg alle kappen en gewelven; de
stenen gewelven van koor, zijkapellen,
viering en de zuidelijke dwarsarm bleven
gespaard.
In 1880-'83 vond onder leiding van
JJ. van Langelaar en naar plannen van
P.J.H. Cuypers een ingrijpende restauratie en verbouwing plaats. Het driebeukige schip werd aan weerszijden uitgebreid met een extra zijbeuk; beide kregen
per travee een topgevel. Van de 17deeeuwse vlakke zoldering in het middenschip handhaafde men de hoofdbalken
met korbeelstellen, de rest werd vernieuwd en de hoofdbalken werden
omtimmerd. In het transept metselde
men nieuwe stenen gewelven en de oude
en de nieuwe zijbeuken kregen stenen
gewelven. Alle raamtraceringen en
waterlijsten werden vernieuwd. Op de
zuidwesthoek van het transept verrees
een achtkante traptoren. De overige aan-
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bouwen uit die tijd, zoals als zijkapellen,
een grote sacristie en een portaal, werden
gesloopt tijdens een restauratie in 1974'77. Bij opgravingen kwamen de resten
van de oudste kerk(en) te voorschijn.
In het interieur worden middenschip en
binnenste zijbeuken gescheiden door
kolommen van baksteen met speklagen;
de gebeeldhouwde kapitelen zijn in
1880-'83 aangebracht. De pijlers tussen
de zijbeuken onderling zijn ommetselde
gedeelten van de oude buitenmuren.
Kapitelen en scheibogen hebben een
kleurige neogotische beschildering. De
twee met maskertjes en een adelaar versierde koperen kaarsenkronen in het
koor dateren van kort na de brand in
1625. Tot de overige, voornamelijk 19deeeuwse inventaris behoren: het hoofdaltaar (1882) en de triomfbalk met calvariegroep (1897), beide uit het atelier van
Cuypers en Stoltzenberg; twee gebeeldhouwde communiebanken van wit marmer en zwart graniet (1870), natuurstenen heiligenbeelden door H. van der
Geld (laat-l9de-eeuws) en het orgel van
M. Maarschalkerweerd (1890). J. Nicolas
vervaardigde omstreeks 1930 de
gebrandschilderde ramen in het schip en
L. van Hoek in 1978 die in het koor.
De t o r e n , waarvan de bouw begon in
1519, is opgetrokken naar het voorbeeld
van de toren van de O.L. Vrouwekerk te
Breda, zij het niet volledig in natuursteen
maar in baksteen met natuurstenen speklagen en detaillering. De bouw stokte
echter in 1552 halverwege de derde geleding, vermoedelijk wegens geldgebrek.

Oosterhout, R.K St.-janskerk, toren (1961)
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Oosterhout, Norbertinessenklooster
St.-Catherinadal

De huidige lage spits, die door een balustrade grotendeels aan het oog wordt onttrokken, dateert uit 1971. In de toren
hangen twee klokken waarvan de ene in
1577 werd gegoten door Gerrit van Wou
en de andere in 1763 door Alexius en
Petrus Petit.
De pastorie (Markt 13) is een breed neoclassicistisch herenhuis uit het begin van
de 19de eeuw.
Het norbertinessenklooster
St.-Catharinadal (Kloosterdreef
1-3) werd in 1645 gevestigd in het kasteelachtige huis 'De Blauwe Gamer'. Het
oudste deel van het complex, de vleugel
links van de toren, dateert uit omstreeks
1400. In de loop van de 15de eeuw of het
begin van de 16de eeuw kreeg het
gebouw een verdieping. Gelijktijdig of
lets later kwam de vierkante traptoren
met bordestrappen tot stand, waarschijnlijk in twee fasen. Nicolaas Vierling, griffier van de Nassause rekenkamer, liet
rond 1545 – mogelijk in twee kort op
elkaar volgende fasen – de haakse zaalvleugel en het voorhuis of ingangsvleugel
bouwen. Beide vleugels hebben rijk
gedetailleerde, laat-gotische topgevels
met overhoekse pinakels. In de grote zaal
bevindt zich een laat-gotische schouw
met een 18de-eeuwse rookkap. In 1647
verrees aan de achterzijde het eigenlijke
klooster, dat bestaat uit vier vleugels
rond een pandhof met kloostergang. Na
de bouw van het klooster werd het oorspronkelijke huis ingericht als proosdij.

1 2 3 4 5

ca. 1400
XVI A

Oosterhout, Blauwe Gamer (klooster
Catharinadal), plattegrond

Aan de noordzijde bouwde men een lage
dienstvleugel. Aan de zuidzijde verrees in
1816 een nieuwe kloosterkerk, die vervolgens in 1903 en ten slotte in 1966
geheel nieuw werd opgetrokken. Verder
bevat het complex nog een poortgebouw
uit het begin van de 19de eeuw. In de
loop van de tijd heeft men het complex
enkele keren verbouwd en in 1955-'59 is
het gerestaureerd.
De H erv. kerk (Rulstraat 6) is een
centraalbouw in de vorm van een Grieks
kruis, gebouwd in 1810-'11 naar ontwerp
van Herman Huysers. Het interieur
heeft houten tongewelven. De kerk bezit
enkele belangrijke inventarisstukken. De
rijk gesneden eikenhouten preekstoel,
die sterke overeenkomst vertoont met de
preekstoel in de Luth. kerk te 's-Hertogenbosch, dateert uit het eerste kwart
van de 17de eeuw. Deze preekstoel en de
drie gegoten koperen kaarsenkronen
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Oosterhout, Hem kerk

(1629, 1637 en 1642) bevonden zich oorspronkelijk in de St.-Janskerk. Het orgel
is in 1753 gebouwd door Jean Moreau;
de kast met weelderig rococo snijwerk is
van de hand van Willem Diibblens.
Van de voorm. R . K. H. Hartkerk
(Arendstraat 3 5), opgetrokken in 1882
naar ontwerp van P.J. van Genk, resteert
slechts het westwerk. De rest van het
neogotische gebouw werd gesloopt in
1974.
De O.L. Vrouwe Abdij (Zandheuvel 90) werd omstreeks 1900 gevestigd in het landhuis Vredeoord, dat twee
nieuwe vleugels kreeg. In 1911 verrees
een basilicale kloosterkerk naar ontwerp
van de Franse architect Vilain. In 1961
werd het kerkinterieur naar plannen van
M.J. Granpre Moliere vereenvoudigd en
in dezelfde tijd breidde men de abdij aan
de noordzijde verder uit.
De St.-Paulusabdij (Hoogstraat

80) werd in 1906 gesticht door uit Frankrijk uitgeweken benedictijnen; de verheffing tot abdij volgde in 1910. Naar
ontwerp van Dom. Bellot kwam in drie
fasen (1906-'07, 1908-'09 en 1920) een
complex tot stand dat bestaat uit vier
vleugels rondom een vierkante binnenhof; aan de zuidwestzijde ligt een overhoeks geplaatste keukenvleugel. In de
geheel in schoon metselwerk uitgevoerde
kloosterkerk, refter, trappenhal en nog
enkele andere vertrekken zijn overwelvingen met paraboolbogen en keperbogen toegepast. In de kloosterkerk werd
met deze middelen een bijzondere vorm
van indirecte verlichting gecreeerd. In
1925 en in 1956 heeft men de abdij
enigszins verbouwd. Ten oosten van de
abdij staat een kloosterhoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw met een langs
de straat geplaatste schuur uit omstreeks
1950, ontworpen door Dom. Van der
Laan.
HetVrijheidshuis (Heuve113)
verrees in 1620 en heeft tot de Franse
tijd gediend als bestuurlijk centrum van
de Vrijheid van Oosterhout; het was tot
1940 raadhuis van de stall. Het gebouw
heeft een L-vormige plattegrond; de
westvleugel is waarschijnlijk in de 18de
eeuw toegevoegd.
Ruine van kasteel Strijen
(Kasteeldreef ong.). Volgens de bronnen
Oosterhout, St.-Paulusabdij, interieur kerk
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Oosterhout, Slotje Limburg, plattegrond beletage

gaat het kasteel, gelegen op de voormalige grens van Brabant en Holland, terug
tot 1288. Het vierkante kasteel, waarvan
een restant van de grote toren bewaard
bleef, zal waarschijnlijk pas omstreeks
1325 in opdracht van Willem van
Duvenvoorde zijn gebouwd. De vrij
hoge toren, die grote gelijkenis vertoonde met de verdwenen toren van het
middeleeuwse kasteel Breda, is in tweede
instantie verhoogd, waarschijnlijk in de
15de eeuw. In de muren zitten door segment- en rondbogen ontlaste vensters en
smalle spleten. Inwendig zijn muraalbogen en een aanzet van een kruisgewelf
zichtbaar.
Slotjes. Omringd door nieuwbouwwijken liggen ten zuiden van de oude
stadskern enkele buitenplaatsen met
landhuizen of `slotjes', die in de 15de of
16de eeuw als kasteelachtige edelmanswoningen ontstonden en in de loop van
de tijd ingrijpend werden verbouwd.
Slotje Limburg (Slotlaan 15) is een
omgracht, wit gepleisterd gebouw met
aan de voorzijde twee lage ronde hoektorens. In de 16de of mogelijk reeds in de
15de eeuw werd een bestaand rechthoekig gebouw in verschillende fasen met
vleugels rond een binnenplaats uitgebreid en voorzien van een traptoren en
twee ronde hoektorens. In 1798 heeft
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Oosterhout, Huis Beveren

men dit complex in classicistische trant
verbouwd. De huidige omvang kreeg het
in 1940, toen men de binnenplaats volbouwde. Het interieur bevat enkele stucplafonds en schoorsteenmantels in Lodewijk XVI-stijl. De schouw met het
schilderstuk door WA. Fabri en de
betimmering van een der kamers zijn
afkomstig uit het huis Heuvel 9. Het
laat-18de-eeuwse koetshuis annex de
dienstwoning heeft een doorrit naar de
Slotlaan. Huis Beveren (Ridderstraat
80) is een landhuis in Lodewijk XVI-stijl,
dat omstreeks 1740 ontstond door de
verbouwing en uitbreiding van een in de
16de eeuw gesticht edelmanshuis. Huis
Brakestein (Ridderstraat 88), is een
wit gepleisterd landhuis in empire-stijl,
met afzonderlijk koetshuis annex portierswoning. Het huidige huis kwam
omstreeks 1800 tot stand door een ingrijpende verbouwing van een slotje op Lvormige plattegrond. Dit 15de- of 16deeeuwse gebouw kwam in verschillende
fasen tot stand. Het geheel ligt aan de
rand van een parkbos met serpentinevijver en slingerend padenpatroon. Van
Slotje Borsselen of `Buitenzorg'
(Ridderstraat 56) is in de loop van de tijd
weinig meer overgebleven dan een eenvoudig woonhuis in empire-trant.
Woonhuizen. Het huis Ma rk t 20
heeft een, later gepleisterde, trapgevel
uit 1669 met sierankers en empire-deuromlijsting. De huizen Heuvel 8,10 en
14 hebben achter hun 19de-eeuwse
gevels waarschijnlijk nog een 17deeeuwse kern. Het uit omstreeks 1770
daterende herenhuis He u v e l 19 is
voorzien van een, later gepleisterde, lijstgevel met classicistische deuromlijsting
met siervazen. Uit dezelfde tijd of iets
later dateert Ma rk t 13, waarvan het
bovenlicht van de ingang mooi Lodewijk

OOSTERHOUT

XVI-snijwerk heeft. De gaper boven de
deur wijst erop dat hier eens een drogisterij was gevestigd. Het herenhuis Klappeijstraat 44 werd aan het begin van
de 19de eeuw gebouwd in empire-trant
met een rijk gedecoreerde ingangspartij.
Het bovenlicht van de ingang en de vensters zijn voorzien van gietijzeren waaiervormige traceringen. Het herenhuis
Rulstraat 25 heeft ook dergelijke
traceringen. Markt 21 is een herenhuis met wit gepleisterde lijstgevel uit de
eerste helft van de 19de eeuw. Heuvelstraat 10 is een drielaags herenhuis uit
1840 met naar voren springende zijvleugels, empire-vensters en neoclassicistische ingang. Het werd gebouwd voor de
eigenaar van brouwerij 'De Gekroonde
Bel'. Het diepe eenlaagspand Keiweg
22 dateert uit de eerste helft van de 19de
eeuw. De lijstgevel met ingezwenkte
bovenhoeken heeft rijk gedetailleerde
vensters en een empire-ingangspartij,
vergelijkbaar met Klappeijstraat 44. Het
wit gepleisterde herenhuis Heuvel 9
uit 1857 is later diverse keren verbouwd,
onder meer in 1907 toen een uit Breda
afkomstig hardstenen Rubenspoortje
(omstreeks 1630) werd geplaatst.
Industriegebouwen. Detimmerwerkplaats die bekend staat als de

Hoekfabriek (Basiliekstraat 2-4) dateert
uit omstreeks 1885. De voorm. bierbrouwerij van de N.V. Noord-Brabantsche Bierbrouwerij 'De Gekroonde
Bel' (Bredaseweg 106) uit 1901 bestaat
Oosterhout, Bierbrouwerij De Gekroonde Bel

uit een kantoorgebouw en een mouttoren in felrode baksteen en daarachter
een deel van de tweelaags fabriekshal. In
de gevels van kantoor en mouttoren zitten kleurige tegeltableaus naar ontwerp
van J. Verheul Dzn.
Oosteind. In dit dorp ten oosten van
Oosterhout staat de R. K. kerk St.
Johannes de Doper (Provincialeweg
86), een driebeukige basilicale kerk uit
circa 1925 met driezijdig gesloten koor
uit 1907. Van de voorganger uit 1852'53, naar ontwerp van P. Soffers, is de
toren van Brie geledingen met ingesnoerde spits behouden.
Dorst. Voor dit dorp ten zuiden van
Oosterhout wordt in 1560 melding
gemaakt van een kapel. In 1911-'12 verrees naar ontwerp van J.ThJ. Cuypers de
R.K. kerk St. Marculphus (Baarschotsestraat 87), een eenbeukige kruiskerk met westwerk en driezijdig gesloten
koor. In de voorgevel zit een steen uit
1835, afkomstig van een gesloopte voorgangster aan het Kapelerf. De langgevelboerderij Baarschotsestraat 77
dateert in haar huidige vorm uit 1867 en
heeft waarschijnlijk een 18de-eeuwse
kern. De bijbehorende schuur is 19deeeuws.

OPLOO
(gemeente Sint Anthonis)

Dorp ontstaan als beekdalnederzetting in
de 12de of 13de eeuw. Aan de noordzijde
lagen twee, inmiddels verdwenen, kaste-
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OPLOO

Westerbeek bij Oploo, Uitkijktoren
luchtmacht

Oploo, Watermolen en windmolen
De Korenbloem

len. Vanaf het eind van de 14de eeuw
vormde Oploo een heerlijkheid. In 1479
is er sprake van een banwatermolen.
De R.K. St.-Matthiaskerk
(Grotestraat 15) is een eenbeukige kerk
met westtoren uit 1834-'35. Het gebouw
werd in 1890 uitgebreid met transept en
koor. In 1929 volgde een nieuwe uitbreiding naar plannen van H.C. van de Leur.
De toren, reeds in 1905 verhoogd, kreeg
in 1929 zijn achtzijdige lantaarn met
slanke spits en helmvormige onderzijde.
Naast de kerk staat een omstreeks 1930
naar plannen van J. Dechlin gegoten H.
Hartbeeld. De pastorie (Grotestraat 13)
stamt uit 1912.
Bekenstein (Grotestraat 1). Van
kasteel Bekenstein resteert nog de kasteelboerderij met een 16de-eeuwse kern
en vensters uit omstreeks 1860.
Molens. De korenwatermolen
Watermolenstraat 2 is een onderslagmolen op de Oploose Molenbeek.
Omdat de beek een bescheiden wateraanvoer had, kon er vrijwel alleen in de
winter gemalen worden en daarom gaat
het hier om een zogeheten wintermolen.
Het oudste deel van dit rechthoekige
gebouw met zadeldak en ijzeren onderslagrad dateert mogelijk uit omstreeks
1725; het achterste deel met trijshuisje,
waar een oliemolen was ondergebracht,
zou uit 1780 stammen. Nabij de watermolen ligt de windmolen D e Ko r e n -

bloem (Vloedweg 2). Deze gesloten-

standerdmolen werd in 1747 in Den
Dungen gebouwd en in 1800 naar zijn
huidige plaats overgebracht. Een dergelijke combinatie van water- en windmolen is uniek voor Nederland.
De Groote Slink-Bunthorst

(Gemertseweg 36), ten zuidwesten van
Oploo, werd in 1907 door de Gebr.
Roelvink als woeste grond gekocht om
het door de Nederlandse Heide-Maatschappij to laten cultiveren tot renderend
landgoed, met productiebos, Bras- en
bouwland. De voorm. villa D e Groote
Slink, thans 'Huize Bronlaak', werd in
1908-'10 gebouwd naar ontwerp van K.
Muller voor A. Roelvink. Het bijbehorende park kwam in 1910-'17 tot stand
naar plannen van L.A. Springer. VerOploo, Huize Bronlaak of De Groote Slink

spreid over het terrein bevinden zich een
theekoepel, chauffeurs-, tuinmans- en
dienstwoningen alsmede een ijskelder,
alle gebouwd omstreeks 1910. In dezelfde
tijd liet J.B. Roelvink het later verbouwde landhuis D e Bunthorst bouwen.
De Ch r is tinahoeve (Gemertseweg
31) uit 1911, gebouwd naar plannen
van S. Schaap Hzn., is een van de bij
het landgoed behorende ontginningsboerderijen van het Friese kop-romptype. Aan de rand van het park ligt een
kleine begraafplaats met de grafstenen
van A. Roelvink (f 1927) en Christine M.
Willink (I- 1919).
Westerbeek. Dit Peelontginningsdorp ten zuidwesten van Oploo kwam
vanaf 1865 tot ontwikkeling. De R. K.
H. Hartkerk (Stevensbeekseweg 68),
een eenvoudige zaalkerk in sobere late
neogotiek, verrees in 1922 naar plannen
van J. van Groenendael. De pastorie
(Stevensbeekseweg 66) stamt uit dezelfde
tijd. Ten zuiden van Westerbeek staat in
de weide naast Kerkstraat 80 een
Luchtmacht-uitkijktoren. Van de
in 1950 volgens het Raat-systeem in pre-
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fab-beton gebouwde uitkijktorens is dit
een van de laatste exemplaren.
Stevensbeek. Dit Peelontginningsdorp ten oosten van Oploo kwam tot
ontwikkeling vanaf 1910. Het klooster
Eymard Ville (Kloosterstraat 1) werd
in 1935 naar plannen van A.J.M. Rats
opgetrokken in traditionele, op Kropholler geinspireerde vormen. Er volgde een
uitbreiding in 1941-'42 en in 1959 kreeg
het juvenaat een nieuwe vleugel naar
plannen van W.J. Wynhoven.

triestad. Vooral sinds die tijd kwamen
nieuwe woonwijken tot stand en verdwenen oude gebouwen uit het stadsbeeld,
zoals de Herv. kerk (1817) en het station
(1872).
De voorm. synagoge (Koornstraat 1)
is een, later wit geschilderd neoclassicistisch gebouw uit 1831 met rondboogvormige terugliggende velden en wenkbrauwen. In 1959 werd een nieuwe synagoge
betrokken (Oude Kerkstraat 12),
gebouwd naar plannen van J. Bijnen.
DeR.K. kerk O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen (Kerkstraat 15) is een driebeukige neogotische
kruisbasiliek uit 1857-'59, gebouwd naar
ontwerp van H.J. van Tulder op de plaats
van de middeleeuwse kerk. De westtoren
van vier geledingen heeft geen spits maar
een bakstenen balustrade. De zijbeuken
en de kooromgang zijn voorzien van
puntgevels met steekkappen. In het interieur heeft de kerk bundelpijlers en
kruisribgewelven van stucwerk op latten.
Het rijke decoratieprogramma kwam in
het laatste kwart van de 19de eeuw tot
stand en werd voor een belangrijk deel
bekostigd door de familie Jurgens. L.C.
Hezenmans leverde de ontwerpen. De
Gebr. Goossens verzorgden de gewelfen de muurschilderingen, het triomfkruis, de biechtstoelen en de zijaltaren
(1877). In 1880 leverden ze de orgelkast
voor het uit 1897 stammende orgel van
Walcker. Het door A. Jurgens geschonken hoofdaltaar werd gemaakt door atelier Oor te Roermond. L. Veneman
leverde het doopvont (1886-'89) en de
preekstoel, J.F. de Vriendt uit Antwerpen
de kruiswegstaties, H. van der Geld de
gipsen heiligenbeelden en J. Capronnier
uit Brussel de gebrandschilderde ramen
(1881-'89). Sinds de restauratie in 1980'82 heeft de kerk weer haar oorspronkelijke polychromie.
De pastorie (Bagijnenstraat 1) stamt uit
1755 en werd in 1885 uitgebreid. Aan de
zuidzijde van de kerk staat een beeldengroep van Maria en twee engelen. De
natuurstenen beelden op neogotische
sokkels werden in 1894 uitgevoerd door
J.F. de Vriendt naar ontwerp van L.C.
Hezenmans.
DeR.K. kerk Heilig Hart
(Kromstraat 107) is een driebeukige laatneogotische kruiskerk met dakruiter,
gebouwd in 1921 naar plannen van

OSS
Vroegere hoofdplaats van het kwartier
Maasland van de Meierij van 's-Hertogenbosch. Oss kreeg in 1399 stadsrechten en werd in de middeleeuwen een
belangrijk centrum van de laken- en linnenhandel. In de 15de en 16de eeuw had
het veel te lijden van de Gelderse Oorlogen en de Tachtigjarige Oorlog. Mede
door de grote stadsbrand van 1751 is er
van de oude structuur weinig meer herkenbaar. Dankzij de veeteelt in het Maasland werd Oss een centrum voor de handel in vlees en boter. De beschikbaarheid
van dierlijk vet leidde ertoe dat in 1871
zowel de katholieke gebroeders Jurgens
als de joodse varier en zoon Van den
Bergh in Oss – als grote concurrenten
van elkaar – begonnen met de productie
van margarine. Langs de in 1872 aangelegde spoorlijn Nijmegen-'s-Hertogenbosch ontstonden de exportslagerijen
van H. Hartog en A. en N. Zwanenberg,
producenten van vleeswarenproducten
en tevens leveranciers van dierlijke vetten. In 1923 richtte Zwanenberg de
Organon-fabriek op, nu onderdeel van
Akzo-Nobel, om uit slachtafval medische
preparaten te bereiden.
Aangezien de grootste afzetmarkt voor
margarine in Engeland lag, was de aanleg
van een kanaal van Oss naar Lithoijen
van groot belang. Toen men het in 1891
niet eens kon worden over het trace, vertrok Van den Bergh met zijn fabriek naar
Rotterdam. Na een fusie met zijn concurrent volgde Jurgens dit voorbeeld in
1929. Het Burgemeester Delenkanaal
werd pas in 1968 geopend. Na een grote
economische terugval in de jaren dertig
van de 20ste eeuw groeide Oss in de
jaren zestig opnieuw uit tot een indus-

W.Th. van Aalst. De pastorie (Kromstraat 109) en het voorm. H. Hartklooster (Geurdenhof 51) stammen uit
dezelfde tijd.
De R.K. kerk St.-Gerardus
Majella of Visserskerk (Berghemseweg 4) is een zaalgebouw met aan de
westzijde drie zijkapellen en aan de
ingangszijde een achtzijdige lantaarn en
spits met helmvormige onderzijde. De
kerk verrees in 1925 naar ontwerp van
Ed. Cuypers. In 1958 volgde naar plannen van J. de Reus een uitbreiding en de
bouw van de naburige scholen. De pastorie (Berghemsestraat 10) stamt uit 1926.
DeGeref. kerk (Burg. van den
Elzenlaan 22) is een zaalgebouw met
zware westtoren uit 1950, door B.W.
Plooij ontworpen in de traditionele vormen van de Delftse School.
De R.K. kerk Don Bosco (Lijsterlaan 6) is een forse zaalkerk met halfronde apsis en daarboven een kleine
robuuste klokkentoren. De voorgevel
met terzijde staande doopkapel heeft een
betonnen hoofdgestel met fronton. Het
werd in 1952 gebouwd in de traditionele
vormen van de Bossche School naar ontwerp van J. de Reus.
Het voorm. Nicolaasgesticht
(Bagijnenstraat 3) dateert uit 1883 en is
een neogotisch fraterhuis annex pensionaatsgebouw van de Fraters van Tilburg.
In de topgevel staat een beeld van St.
Nicolaas van Poppel, een van de Martelaren van Gorkum.
Scholen. De voorm. Op enbare
Lagere School (Eikenboom 6-10)
bestaat uit zes klassen en een onderwijzerswoning. Het nog gave gebouw werd
in 1883 opgericht naar plannen van C.A.
van Lith. Uit 1913 dateren de in neorenaissance uitgevoerde Karmelieten
jongensschool (Oude Molenstraat 2)
en deKarmelieten Meisjesschool
(Oude Molenstraat 17). De met expressionistische laddervensters en grintbanden uitgevoerde school Torenstraat
11-15 dateert uit omstreeks 1925. Het
Titus Brandsma Lyceum (Molenstraat 30) verrees in 1926-'28 in zakelijk
expressionistische stijl naar ontwerp van
J. Zwanikken.
Woonhuizen. De oudste woonhuizen van Oss dateren van na de brand van
1751. In Torenstraat 10-18 gaat een
18de-eeuwse kern schuil. In het heren-
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44,

Oss, R.K begraafplaats, grafmonumenten
van de familie jurgens

Oss, Villa Constance
huisMonsterstraat 6-8 uit om-

streeks 1770 begonnen de Gebr. Jurgens
in 1871 de margarineproductie. De tuinkoepelachtige aanbouw aan de westzijde
dateert uit 1895. De bierbrouwer
H.F. van der Elzen liet in 1885 het grote
herenhuis Kruisstraat 21 bouwen in
simpele neorenaissance-stijl. Het notarishuis Heuvel 36-38 in rijke neorenaissance-stij1 stamt uit omstreeks 1887
en heeft als gevelsteen `eerst verzonnen,
dan begonnen'. A.S. van den Bergh liet
in 1888 de rijke fabrikantenvilla Villa
Constance (Molenstraat 65) bouwen
voor het imposante bedrag van 39.700
gulden. H.R. Hendriks maakte het ontwerp in eclectische stijl, met overwegend
neorenaissance-elementen. Voor een half

zo grote bouwsom kwam het volgende
jaar voor A. Jurgens de villa Molenstraat 61 tot stand, naar ontwerp van
dezelfde architect. Het woon- en winkelpand He u v e Is tra a t 10-12a uit
omstreeks 1910 heeft een winkelpui met
zonmotief en jugendstil-elementen. In
opdracht van de 'N.V. Osse Burgerwoningen' ontwierp Ch. Estourgie in 1918
het fraai in expressionistische vormen
gedetailleerde complex burgerwoningen
Dr. Hermanslaan 2-32. Het
woningbouwcomplex Floraliastraat

Windmolens. In Oss staan twee

ronde bakstenen stellingkorenmolens:
Zeldenrust (Kruisstraat 39) uit 1860
en Nieuw Leven (Nieuwe Brouwerstraat 49) uit 1866. De laatste werd in
1895 verhoogd en lag op het terrein van
de verdwenen margarinefabriek Jurgens.
Industriegebouwen. Van de
belangrijke oude industrieen van Oss
resteert nog weinig. Langs het spoor op
het terrein van Organon staan nog
enkele delen van de exportslagerijen
Zwanenberg en Hartog (Gasstraat 10).
Het oostelijke deel werd omstreeks 1916
gebouwd naar plannen van Ch. Estourgie. Het voorm. kantoor van de margarinefabriek Van den Bergh (Molenstraat 13-15), met eclectische vormen en
zinken dakvensters, werd in 1888 gebouwd naar plannen van H.R. Hendriks.
Het voorm. kantoorgebouw van de
margarinefabriek Jurgens (Kruisstraat 15), met jugendstil-tableau bij de
ingang, dateert van 1912 en is een ont-

Het nieuwe poortgebouw stamt uit 1970.
Ten zuiden van Oss ligt de Ni e u w e Isr.
begraafplaats (Hescheweg 124), die

in 1889 een oude begraafplaats to Geffen
verving. Het poortgebouw met inrijpoort stamt uit die tijd.

OSSENDRECHT
(gemeente Woensdrecht)

2-34, 1-35 enMolenstraat 123145 dateert uit 1921 en is een ontwerp
van J. Zwanikken met in beton uitge-

voerde functionalistische vormen, maar
tevens met hellende pannendaken.

werp van Ch. Estourgie. De voorm.
watten-kapokfabriek Fa. Gebr. van
den Bergh, later tapijtfabriek Bergoss,
heeft een fraai kantoorgebouw (Bram van
den Berghstraat 22) uit 1919. 0. Leeuw
maakte het ontwerp in een eigen stijl
met art deco-invloeden. Erachter liggen
enkele hallen met shedconstructies en
een productiehal met lichtrups, gebouwd
omstreeks 1915.
De watertoren (Watertorenstraat 1)
is een ronde toren met twee vlakbodemreservoirs en een koperen puntdak. De
constructie van gewapend beton is voorzien van een door pilasters gelede baksteenbekleding. De toren verrees in 1935
naar ontwerp van J.HJ. Kording.
Begraafplaatsen. De R.K.
begraafplaats (Eikenboomgaard
ong.) werd omstreeks 1885 aangelegd en
telt naast een calvarieberg uit die tijd een
aantal imposante grafmonumenten van
de familie Jurgens uit de periode 18881903, gemaakt door atelier Mengelberg.

Oss, Kantoorgebouw wattenkapokfabriek Fa.
Gebr. van den Bergh (Bergoss)

Dorp ontstaan bij een oorspronkelijk
driehoekige `plaats', waaraan de middeleeuwse kerk lag. Het huidige dorp is een
langgerekte, voornamelijk 19de- en
2 0ste-eeuwse lintbebouwing. Ossendrecht was het centrum van de cichoreiteelt en -nijverheid. Van de verschillende
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cichoreidrogerijen zijn echter geen voorbeelden bewaard gebleven.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 10) is
een zaalgebouw met inpandige pastorie,
gebouwd in het eerste kwart van de 19de
eeuw in sobere baksteenarchitectuur met
spitsboogvensters en neoclassicistische
ingang. In de kerk bevindt zich een
18de-eeuws kabinetorgel.
DeR.K. St.-Gertrudiskerk
(Dorpsstraat 1) is een kruisbasiliek met
dakruiter en westtoren, gebouwd in 1897
naar ontwerp van P.J. van Genk ter vervanging van een laat-gotische kerk. De
rijk gedecoreerde westtoren heeft
natuurstenen banden en een ingesnoerde
spits. Het interieur heeft gestucte kruisgewelven op zuilen met forse bladkapitelen. De pastorie (Dorpsstraat 7) stamt uit
omstreeks 1930.
Het voorm. r a a d h u i s (Dorpsstraat
16) dateert uit 1937 en is gebouwd in traditionele trant.
Woonhuizen. Het mogelijk nog
17de-eeuwse eenlaags huis A a n w a s 29
heeft een steil zadeldak tussen topgevels
en een interieur van omstreeks 1800.
Dorpsstraat 3 dateert uit de eerste
helft van de 19de eeuw; het was oorspronkelijk een eenlaags huis maar kreeg
omstreeks 1900 een verdieping. Het
heeft een in blokverband gepleisterde
voorgevel met kroonlijst.
Boerderijen. De dwarshuisboerderij Berghoeve (Calfven 10-12) dateert
uit de 18de eeuw. Een later aangebouwd
herenhuis is inmiddels weer gesloopt. De
boerderij Ca lfven 42 bezit een 18deeeuws woonhuis en een vrijstaande, driebeukige schuur.

OUD GASTEL
(gemeente Halderberge)
Langgerekt dorp ontstaan in de late middeleeuwen op de overgang van zeeklei en
zandgrond. De R.K. kerk bepaalt van
verre het dorpssilhouet.
DeR.K. St.-Laurentiuskerk
(Kerkstraat 3) is een driebeukige neogotische kruisbasiliek, gebouwd in 1906
naar ontwerp van G.J. van Swaay. Van de
laat-gotische voorgangster uit 1483 bleef
de toren behouden. Het ranke karakter
van de toren ging enigszins verloren
doordat de nieuwe kerk veel hoger is dan

OS SENDRECHT

de oude. De toren van vier geledingen
met overhoekse steunberen en rijke nissenversiering wordt bekroond door een
balustrade en een achtkantige spits. De
klokkengeleding is vernieuwd na een
brand in 1671. Tijdens een restauratie in
1952-'59 kreeg de toren een nieuwe
balustrade en werden enkele 19deeeuwse toevoegingen verwijderd. Boven
de toreningang bevinden zich Brie
neogotische beeldjes, voorstellende de
patroonheilige van de kerk en twee engelen die zijn attributen dragen.
De H e rv. kerk (Dorpsstraat 13) is een
eenvoudig neoclassicistisch zaalgebouw
uit 1809. De monumentale pastorie
(Dorpstraat 11) is een herenhuis uit 1867.
Woonhuizen. Het neoclassicistische herenhuis Dorpsstraat 9 dateert
uit het eerste kwart van de 19de eeuw.
Kerkstraat 67 is een neoclassicistisch
herenhuis uit 1863 en D o rpss tra a t 44
een herenhuis in eclectische stijl uit
1874. Het diepe huis Het Spaensch
Cr uys (Markt 11) is in 1937 herbouwd
in 17de-eeuwse trant, compleet met
trapgevel, uitkragende korfbogen op
kopjes, kruiskozijnen en sierankers.
HetGastelse Veerhuis (Gastelsedijk Zuid 8) is een dwars huis met
zadeldak uit de eerste helft van de 19de
eeuw. Het ligt bij het voormalige veer
over de Nieuwe Roosendaalse Vliet.
Boerderij Strijpdreef 6 is een 19deeeuws boerderijcomplex bestaande uit
een gepleisterd eenlaags woonhuis met

Oud-Gastel, Gezicht op dorp met
R.K St.-Laurentiuskerk
zadeldak tussen topgevels en aan de
rechterzijde aansluitend een houten
schuur.
Stampersgat. Dit dijkdorp langs de
Dintel, gelegen ten noorden van Oud
Gastel, is waarschijnlijk ontstaan in de
15de eeuw. Pas sinds 1899 is het een
kerkdorp. De R.K. kerk van de
H.H. Martelaren van Gorkum
(Dennis Leestraat 25) is een neogotische
kruiskerk, gebouwd in 1924 naar plannen
van W. to Riele. Hij ontwierp ook het in
1927 bij de kerk opgetrokken klooster
van de zusters franciscanessen van
Oudenbosch. De pastorie (Brugstraat 2)
stamt waarschijnlijk uit het midden van
de 19de eeuw. In het dorp staat ook een
ronde bakstenen w a t e r t o r e n (Brugstraat ong.) uit 1952, gebouwd naar ontwerp van J.M. Hurks.

OUDENBOSCH
(gemeente Halderberge)
Het gebied rond het latere Oudenbosch
werd vanaf 1275 ontgonnen door de cistercienzerabdij St.-Bernard bij Antwerpen. Op de lage gronden aan de Barlake,
de toenmalige verbinding tussen Mark
en Dintel, verscheen de eerste bebouwing. Overstromingen in de eerste
decennia van de 15de eeuw verdreven de
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OUDENBOSCH

Oudenbosch, R.K basiliek van de
H.H. Agatha en Barbara (1975)

bewoners naar de zuidelijker gelegen,
hogere zandgronden, waar het huidige
Oudenbosch ontstond. De ligging op
een knooppunt van land- en waterwegen
bevorderde handel en verkeer. De stichting van het kloosterinternaat St.-Anna
in 1837 gaf een belangrijke impuls aan de
ontwikkeling van Oudenbosch tot kerkelijk centrum. Dit meisjesinternaat en het
jongensinternaat St.-Louis gaven
Oudenbosch verder een grote bekendheid op onderwijsgebied.
De Herv. kerk (Fenkelstraat 24) is
een eenvoudige zaalkerk uit 1819; de
westgevel kreeg een neoclassicistische
deuromlijsting en een dakruiter. De
voorm. pastorie (Fenkelstraat 26) is een
bakstenen gebouw uit de 17de eeuw, met
sierankers in de voorgevel. Een gevelsteen boven de ingang draagt de tekst
`Pio 1562 RENV 1632'. In de eerste helft
van de 19de eeuw kreeg het huis zijn huidige vorm.

Oudenbosch, R.K basiliek van de
H.H. Agatha en Barbara, plattegrond
Oudenbosch, R.K basiliek van de
H.H. Agatha en Barbara, interieur

DeR.K. H.H. Agatha en Barbarakerk (Markt 57) is een grote
driebeukige kruisbasiliek die in 1865-'80
een parochiekerk ter plaatse van het huidige kerkhof verving. P.J.H. Cuypers
maakte het ontwerp naar voorbeeld van
de St.-Pieter to Rome. De verhouding
tussen de maten van de kerk in Rome en
die in Oudenbosch is niet voor alle
onderdelen gelijk; zo bedragen de uitwendige lengtes respectievelijk 224 en 81
meter, de uitwendige hoogtes van de vieringkoepels 134 en 63 meter en de doorsnedes van de koepels 42 en 20 meter. De
voorgevel heeft men in 1892 onder leiding van G.J. van Swaay opgetrokken
naar model van de midden-18de-eeuwse
Bevel van de St. Jan van Lateranen in
Rome, met kolossale corinthische pilasters en zuilen. De heiligenbeelden op de
bekronende balustrade – met als centrale
figuur de kruisdragende Salvator Mundi
– zijn recente kopieen dan wel vrije
interpretaties van de oorspronkelijke
beelden, die F. de Vriendt vervaardigde.
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Oudenbosch, Instituut Saint-Louis

De Romeinse voorbeelden voor de kerk
zijn sterk vereenvoudigd vertaald in baksteen met toepassing van natuursteen en
vooral stucwerk.
Het interieur, met cassettengewelven,
pilasters en kroonlijsten van stucwerk, is
geheel beschilderd met marmerimitaties,
vegetatieve ornamenten en afbeeldingen
van engelen en heiligen; voorts is veel
verguldsel toegepast. Het schilderwerk
kwam tot stand in nauw overleg met de
Romeinse architect A. Antonelli, die in
de 19de eeuw aan de St.-Pieter verbonden was, en werd uitgevoerd door A.
Koene en C. Raaijmakers. De kerk heeft
een rijke inventaris. Het merendeel van
de grote hoeveelheid heiligenbeelden is
van de hand van F. de Vriendt, evenals
het hoogaltaar en het sacramentsaltaar in
de viering, dat GJ. van Swaay ontwierp
naar voorbeeld van Bernini's altaar in de
St.-Pieter. In de koorabsis staan twaalf
18de-eeuwse beeldjes afkomstig uit de
abdij Bornheim bij Antwerpen. De godslamp werd in 1835 vervaardigd door zilversmid Eser voor de Mozes en Aaronkerk te Amsterdam. De orgelkast is een
kopie van het orgel in de Sacramentskapel van de St.-Pieter en dateert uit 1893.
L. Konig maakte het grotendeels uit
1773 daterende binnenwerk.
Het k e rk h of (St.-Bernaartstraat ong.)
ter plaatse van de gesloopte, laat-gotische St.-Agathakerk wordt aan de straatzijde afgesloten met een arcade waarin
een H. Hartbeeld van J. Custers uit 1922
is opgenomen. Het kerkhof bevat een
Calvarieberg en een neoromaans baarhuisje uit het begin van de 20ste eeuw.

OUDENBOSCH

VOOr de basiliek herdenkt het Zoe avenmonument sinds 1911 de Nederlandse pauselijke zoeaven die omstreeks
1870 sneuvelden bij de verdediging van
de Kerkelijke Staat. Het beeld is gemaakt
door B. Stracke en stelt paus Pius IX
voor met aan zijn voeten een stervende
zoeaaf.
Instituut Saint-Louis (Markt
32-34), een voorm. jongensinternaat,
bestaat uit een aantal gebouwen rond een
langgerekt plein met aan het eind daarvan de kapel. Deze driebeukige basiliek
met ondiepe dwarsarmen werd in 1865'66 opgetrokken naar ontwerp van Th.
Florschaz en broeder J. Boosten in
dezelfde barok-classicistische stijl als de
grote basiliek van de H.H. Agatha en
Barbara. Ook hier is de voorgevel gemodelleerd naar die van de St. Jan van Lateranen te Rome. De vieringkoepel dateert
uit 1888-'89 en werd ontworpen door
GJ. van Swaay. Het interieur is rijk aan
stucwerk: pilasters met corinthische
kapitelen, kroonlijsten, gewelven met
cassettenversiering in de gordelbogen en
reliefs op het koorgewelf. Bij een recente
restauratie zijn enkele grote schilderingen verwijderd.
De langgerekte, wit gepleisterde internaatsgebouwen aan weerszijden van het
plein waren oorspronkelijk even hoog;
van het linker gebouw is de verdieping
echter gesloopt en vervangen door een
balustrade. De middelste travee van het
andere gebouw is verhoogd tot boven de
daknok en voorzien van een koepeltorentje, de St.-Aloysiustoren. Het fraterhuis,
aan de oostzijde van het complex, verrees
in 1890 in neogotische stijl, naar ontwerp
van P.J.H. Cuypers. De drielaags straat-

vleugel in neogotische trant dateert uit
1923 en is ontworpen door W. Bennaers.
Hetvoorm. klooster-internaat
St.-Anna (Markt 61) werd in 1837
gesticht als klooster met school en weeshuis van de zusters franciscanessen van
Roosendaal. Tot 1940 zou het complex
regelmatig worden uitgebreid. Van de
bebouwing rond het forse binnenterrein
is de vleugel aan de Markt in 1890 opgetrokken in eenvoudige neorenaissancestijl, naar ontwerp van J. van Groenendael. De aan de rechterzijde aansluitende
vleugel in de trant van de Delftse School
dateert uit 1936. J. Hurks maakte het
ontwerp en zal ook verantwoordelijk zijn
geweest voor de gebouwen op het achterterrein. Onlangs heeft men het complex verbouwd tot raadhuis.
Hetvoorm. Collegium Berchm a n n i u m (Markt 66-68) diende aanvankelijk als seminarie van het bisdom
Breda maar toen dat in 1878 naar Hoeven werd verplaatst, vestigden de paters
jezuieten hier hun `philosophicum' of
grootseminarie. Het oudste deel van het
complex is een neoclassicistisch herenhuis uit 1835 met geprofileerde kroonlijst en een middenrisaliet die bij een
recente verbouwing is doorbroken. In de
tweede helft van de 19de eeuw volgden
uitbreidingen naar ontwerpen van
N. Molenaar. Die gebouwen heeft men
deels weer gesloopt. Van zijn hand is de
nog bestaande monumentale, neogotische drielaags achtervleugel uit 1889-'90.
Karakteristiek zijn de tegen de achtergevel geplaatste torens, waarvan een een
sterrenwacht huisvestte. Het complex is
onlangs verbouwd tot hotel.
Het voorm. raadhuis (Markt 31) is
een dwars geplaatst rechthoekig gebouw
met zadeldak tussen topgevels, in 1776
gebouwd naar ontwerp van A. Canters.
De voorgevel heeft geblokte pilasters en
een hardstenen bordestrap.
Het postkantoor (Markt 42-44) is
een tweelaags gebouw in chaletstijl uit
1897-'99.
Woonhuizen. Volgens de jaartalankers dateert Kade 15, een gepleisterd
tweebeukig dwars huis, uit 1650. Op het
achtererf staat een voorm. laat-19deeeuwse brouwerij. Ka d e 2 5 is een
dorpshuis met zadeldak tussen zijtopgevels. De deuromlijsting in empire-stijl
dateert uit het begin van de 19de eeuw.

RAAMSDONK

Het aan een voorplein gelegen gepleisterde neoclassicistische herenhuis St. Bernaertstraat 10 stamt uit het
tweede kwart van de l9de eeuw. Naast
het huis staat een koetshuis uit de bouwtijd.
Het station (Stationsstraat 7-9) werd
in 1854 gebouwd en in 1885 uitgebreid.
Het gebouw vertoont gelijkenis met het
station van Zevenbergen. Het gepleisterde pand bestaat uit een tweelaags
hoofdgebouw met middenrisaliet en aan
weerszijden korte eenlaags zijvleugels.

Putte, Isr. begraafplaats 'Sombre Hadass'

PUTTE
(gemeente Woensdrecht)

Dorp ontstaan op de rand van het Brabants zandplateau en deels in Nederland,
deels in Belgie gelegen. De ontwikkeling
van het dorp werd bepaald door het westelijk van het dorp en in Belgie gelegen
14de-eeuwse kasteel Ravenhof. Het
grootste deel van het kasteelpark ligt
echter in Nederland. De grensovergang
heeft sinds 1839 gezorgd voor een verdichting van de bebouwing Tangs de Antwerpsestraat. De middeleeuwse
parochiekerk lag bij de huidige Algemene begraafplaats aan de Putseweg,
maar werd na verwoesting in de Tachtigjarige Oorlog herbouwd op de plaats van
de huidige, later weer vernieuwde, kerk.
De k e r k t o r e n (Antwerpsestraat
ong.) van de in 1940 verwoeste neogotische R.K. St.-Dionysiuskerk, gebouwd in
1865 naar ontwerp van J. Soffers, is
omstreeks 1950 hersteld. Jets naar achteren gelegen verrees in 1953 een nieuwe
basilicale kerk naar ontwerp van
J. Hurks. De pastorie (Antwerpseweg 33)
is een gepleisterd classicistisch herenhuis
uit 1746.
Tegenover de R.K. kerk staat het in 1877
door J. Lambeaux vervaardigde grote
neobarokke monument dat herinnert aan de Antwerpse schilder Jacob
Jordaens en zijn vrouw Elisabeth, die in
de (verdwenen Herv.) kerk van Putte
waren begraven.
Landhuizen. In de omgeving van
Putte liggen enkele door Antwerpenaren
gebouwde landhuizen. Het op een stuifduin gelegen landhuis L e Pavillon
(Tweede Verdelingsweg 10-12) dateert
uit 1858 en werd gebouwd door een ver-
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Putte, Monument voor jordaens

mogend Antwerpenaar. Het drielaagse,
gepleisterde pand heeft empire-vensters.
De Antwerpse houtkoper Servais liet in
1883 het eclectische landhuis Putseweg
4 4 bouwen. Het is voorzien van een
achtkantige traptoren, trapgevels, kantelen en vierkante hoektorentjes.
HetMoretusbosch, ten westen
van het dorp, is een 18de-eeuws geometrisch parkbos, dat behoort tot het direct
over de landsgrens gelegen kasteel
Ravenhof. In de hoofdas staat op een
heuvel de Gloriette, een zeskantig
rococo-theehuis uit 1768. Het is opgetrokken in baksteen met hard- en zandstenen onderdelen en heeft een mansardedak met uitzichtplat. In het parkbos
zijn ook een sterrenbos, een waranda en
een omgracht aarden quasi-fort opgenomen.
Isr. begraafplaatsen. Ten noorden van het dorp en ten oosten van de
Putseweg liggen Brie israelitische

begraafplaatsen. Omdat de Belgische
wetgeving miming van graven niet uitsloot en de Nederlandse wetgeving op
dit punt meer zekerheid bond, kozen veel
Antwerpse joden voor een graf op een
begraafplaats bij het net over de grens
gelegen en goed bereikbare Putte. De
begraafplaats Noordweg 36 werd in
1910 aangelegd door de Israelitische
Begrafenis Vereniging Antwerpen. Ter
gelegenheid van het veertigjarig bestaan
van deze vereniging bouwde men in
1924 een ontvangsthuis naar plannen van
G. Fierens. De begraafplaats werd in
1931 uitgebreid en voorzien van een toegangspoort aan de Noordweg. Aan het
eind van de linden-allee die de begraafplaats van noord naar zuid doorsnijdt,
ligt het grafmonument van de familie
Horowitz uit omstreeks 1910. De aangrenzende begraafplaats Noordweg 38
werd in 1913 opgericht door de orthodoxe Israelitische Begrafenis Vereniging
`Chevra Kadishe Machsike Hadass'. Hier
begroef men volgens de Russisch-Poolse
traditie. De omheining dateert uit 1931.
De israelitische begrafenisvereniging
`Ohabe Zedaka Menachem Abelim'
legde in 1920 de begraafplaats Sombre
Hadass (Putseweg 24) aan. Hier verzorgde men een kosteloze begrafenis
voor (joodse) armen uit Antwerpen.

RAAMSDONK

Putte, Theekoepel (Gloriette) in het
Moretusbosch

Langgerekt dorp in de Langstraat, dat in.
1421 door de St.-Elisabethsvloed grotendeels werd verwoest en daarna verder
zuidwaarts weer is opgebouwd. Daardoor kwam de kerk (nu Herv. kerk),
waarvan in elk geval de toren de ramp
overleefde, buiten het dorp to staan. Die
scheiding wordt tegenwoordig versterkt
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raadhuis gediend te hebben, weer een
horecafunctie.
Boerderij en. In en bij het dorp
staan boerderijen van het Langstraatse
type. Goede 18de- en 19de-eeuwse voorbeelden zijn: Mo lenstra a t 41-43,
Bergenstraat 11-13,Schansstraat 51,Luiten Ambachtstraat
24, 32 en 51,enLange Broekstraat 3 en 29. Voorbeelden van

18de-eeuwse boerderijen van het
Langstraatse type met verbrede, naar de
weg gekeerde achterhuizen zijn Korte
Broekstraat 3, 5 en 7.

Raamsdonk, R.K. St.-Bavokerk

door de ertussen aangelegde N59. Het
dorp heeft een langgerekte lintbebouwing (Schansstraat-Luiten Ambachtstraat) richting Waspik.
De Herv. kerk (Kerklaan 4) is een
kruiskerk met laat-13de-eeuwse toren,
een transept en driezijdig gesloten koor
uit het eind van de 15de eeuw en een
driebeukig, pseudo-basilicaal schip uit
omstreeks 1500. De kerk liep in de 18de
en de 19de eeuw zware schade op door
branden en noodweer en onderging
daarna diverse wijzigingen. De zijmuren
van het schip werden verhoogd en enkele
ramen werden vergroot. Met uitzondering van een venster aan de noordzijde
heeft men de oorspronkelijke traceringen overal vervangen door houten kozijnen. De hardstenen ingangsomlijstingen
aan de west- en de zuidzijde dateren uit
de tweede helft van de 18de eeuw. De
toren telt vier geledingen en is voorzien
van rondboognissen en -friezen. Een
later toegevoegde vijfde geleding is in
1930 gesloopt, waarna het lage tentdak is
aangebracht. Tijdens een restauratie in
1955 zijn de 19de-eeuwse topgevels van
het transept vervangen door meer met
het geheel harmonierende exemplaren.
Verder werden de rijk gedetailleerde
steunberen van koor en transept hersteld. Het interieur heeft gewelven van
stucwerk en spitsboogarcades op zuilen
met lijstkapitelen tussen de schipbeuken.
Tot de inventaris behoren een koperen
lessenaar en een doopbekkenhouder
(18de eeuw), een neogotische preekstoel
en een door de firma Van Dam vervaar-

digd neogotisch orgel (1881). Op de toegangsdam naar de kerk staan hardstenen
hekpalen uit de tweede helft van de 18de
eeuw.
De R K St.-Bavokerk (Kerkplein 2) is een kruisbasiliek met klaverbladvormige oostpartij, een hoge koepeltoren boven de viering en een onvoltooid
dubbeltorenfront, gebouwd in 1889 naar
ontwerp van C. Weber in neoromanogotische trans. Het interieur is uitgevoerd in verschillende kleuren baksteen.
Het schip heeft stenen koepelgewelven
op een alternerend stelsel met pijlers en
zuilen, de laatste met bewerkte teerlingkapitelen. Bij de kerk horen een neogotische pastorie (Kerkplein 1) van omstreeks
1900, een voorm. dorpsschool (Kerkplein 5), uit dezelfde tijd maar met een
aanbouw uit 1937, een parochiehuis
(Kerkplein 7) van omstreeks 1935 en
een muziekkiosk uit omstreeks 1920.
De voorm. dorpsherberg 'De
Koppelpaarden' (Schansstraat 41), een
eclectisch gebouw met hoekpilasters en
middenrisaliet, dateert van omstreeks
1880. Het pand heeft, na een tijd als

Raamsdonk, Boerderijen Korte Broek 3 en 5

RAAMSDONKSVEER
(gemeente Raamsdonk)
Dorp ontstaan bij een veer over het
riviertje de Donge in de oude weg van
Dordrecht naar Breda en het hier in
1336 gestichte kartuizerklooster 'Het
Hollandse Huis'. Dit klooster werd aan
het eind van de 16de eeuw verwoest. Na
de Tweede Wereldoorlog heeft het dorp
zich sterk uitgebreid.
De Herv. kerk (Emmastraat 13) is
een neogotisch zaalgebouw met dakruiter en rijk geornamenteerde westgevel
die voorzien is van neoclassicistische
details. Het verrees omstreeks 1860 naar
ontwerp van C. Seters.
Woonhuizen. Het eclectische
herenhuis Prins Bernhardstraat
11 dateert uit de tweede helft van de
19de eeuw. Prins Bernhardstraat
12 is een eclectisch woonhuis uit omstreeks 1870.
Verdedigingswerk. Op de oostelijke oever van de Donge tegenover
Geertruidenberg ligt een gedeeltelijk
omgrachte, met metselwerk beklede
lunet (Maasdijk ong.) uit 1837-'39
met kazematten, bomvrije kazerne en
geweergalerij. Deze lunet bestreek de in
1811-'12 aangelegde straatweg BredaGorinchem en een sluis in de Donge.
Windmolen 'De Onvermoeide' (De
Bossen 23) is een hoge, ronde bakstenen
stellingkorenmolen uit 1890. Omstreeks
1975 kreeg de molen een nieuwe kap,
wieken, staartwerk en stelling afkomstig
van een molen te Rijen.
Het gemaal (Oosterhoutseweg 79)
dateert uit 1901 en is voorzien van een
boogfries en gevelstenen met de tekst

RAVENSTEIN

RAVENSTEIN

Raamsdonkveer, Watertoren

`Maasmond Bemaling Dongepolders
Anno 1901'. Nabij het gemaal staat de
machinistenwoning (Oosterhoutseweg
83).
De voorm. watertoren (Oosterhoutseweg 18) verrees in 1925 naar plannen van H. Sangster. De veelhoekige
betonnen toren met sterk verticale belijning wordt bekroond door een koepeldak. In 1988 is aan de voet een uitbouw
gemaakt ten behoeve van kantoorruimte.

Stad gesticht door Walraven van Valkenburg die in 1360 zijn kasteel van Herpen
verplaatste naar een oeverwal langs de
Maas. Onder bescherming van zijn kasteel kwam een nederzetting tot ontwikkeling die in 1380 stadsrechten kreeg en
die van een stadsmuur met drie poorten
werd voorzien. Van 1396 tot 1609 was de
heerlijkheid Ravenstein bezit van de hertog van Kleef. De in 1522-'26 vernieuwde vestingwerken moesten in 1543
op bevel van Karel V worden gesloopt.
Een grote stadsbrand in 1606 legde, op
het kasteel en een enkel huis na, de
gehele stad in de as. Bij de herbouw kwamen er enkele nieuwe straten bij, zoals
de Nieuwstraat. Vanaf 1610 was de stad
in Staatse handen en omstreeks 1621
legde men eenvoudige verdedigingswerken aan volgens het Oudnederlandse
stelsel. Omdat de heerlijkheid in 1630
onder het bestuur van de katholieke
keurvorst van de Palts-Neuburg kwam,
werd het gebied een katholieke enclave
in het generaliteitsgebied. De stad had
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van 1635 tot 1672 echter nog wel een
Staats garnizoen. In 1672 werden de vestingwerken geslecht. Gezien de bouwproductie maakte de stad in de 18de
eeuw een bloeiperiode door, totdat de
Fransen de stad in 1794 innamen en in
1800 verkochten aan de Bataafse Republiek. Het kasteel werd in 1818 tot op de
funderingen gesloopt, uitgezonderd
delen van de voorburcht. Met de aanleg
van de spoorlijn over de Maas brak in
1872 een nieuwe periode van bloei aan,
waarvan de bierbrouwers, maar ook de
leerlooiers en de graanhandelaren profiteerden. Na het buiten werking stellen
van de Beerse Overlaat in 1942 ontstonden voor het eerst woonwijken buiten de
singels.
De H erv. kerk (Servetstraat 1) is
een eenbeukige kerk in gotiserende
bouwtrant, met vierzijdige koorsluiting.
Derick Bijl bouwde de kerk in 1641 voor
het Staatse garnizoen. De hoofdingang
in de westgevel draagt evenwel de datum
`1646'. De drie vensters in deze gevel
Ravenstein, Stad met vestingwerken
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Ravenstein, R.K St.-Luciakerk
10M

werden omstreeks 1730 dichtgemetseld,
waarbij de oude vorktraceringen behouden bleven. In 1838 kreeg het pand een
blokkenbepleistering, maar die is bij de
restauratie in 1970-'72 verwijderd. Toen
ook herkregen de overige vensters een
eenvoudige gemetselde vorktracering en
verving men de dakruiter door een van
oude afbeeldingen bekende open achtkante lantaarn met koepeldak. In het
interieur werd bij de restauratie een stucplafond uit 1785 verwijderd en de kap uit
1641 weer in het zicht gebracht. De
kerkinventaris omvat een archiefkist
(1641), een preekstoel (1644) met
smeedijzeren lessenaar (1652), een doophek (1659), vervaardigd door Christiaen
Maters van Gent, en een (nu wit gelakte)
bank met Lodewijk XVI-versiering. Het
kabinetorgel werd in 1781 gebouwd door
G. Heineman uit Nijmegen, met een
orgelkast van de hand van A. van Velp.
De harpspelende David en twee musicerende engelen werden in 1785 gesneden
door P. Verhoeven.
De R.K. St.-Luciakerk (St.Luciastraat 1) is een op de Zuid-Duitse
barok geInspireerde kerk uit 1735. Tegen
de oostzijde van het meerzijdig gesloten
koor staat een achtkantige toren met
opengewerkte houten lantaarn en klokvormige spits. Een zelfde spits heeft de
lantaarn op het achtkantig mansardedak
van het schip. In de afgeschuinde hoeken
van het vierkante schip bevinden zich
nissen met beelden die de christelijke
deugden Geloof, Hoop en Liefde uit-

Ravenstein, R.K. St.-Luciakerk, plattegrond

beelden. De muren worden geleed door
sobere pilasters en hebben rondboogvensters. Boven de ingang is als sauvegarde
het wapen van Karel Philip van de PaltsNeuburg, graaf van Megen-Ravenstein
aangebracht. De kerk werd gefinancierd
uit de opbrengsten van een in 1729 door
Johan van Willigen georganiseerde loterij.
Inwendig heeft het schip een achtzijdig
koepelgewelf van stucwerk op latten, in
1936 gedecoreerd met voorstellingen in
houtskool en tempera door J. ten Horn
en P. Koppens. Tot het barokke meubilair uit de bouwtijd behoren een altaar
met beelden van P. Verhoeven en D. van
Schadewijk, een communiebank, twee
biechtstoelen en de preekstoel. Het orgel
uit omstreeks 1740, is vermoedelijk
gebouwd door M. van Deventer; het

werd in 1864 uitgebreid door EC. Smits.
Verder bevat de kerk een 14de-eeuwse
doopvont afkomstig uit het kerkje te
Neerlangel, koorbanken vervaardigd
door schrijnwerker Caners (omstreeks
1850) en een reeks apostelbeelden door
H. van der Geld (1912-'13), gemaakt naar
voorbeeld van P. Vischers beelden uit
1507-'19 rondom het St.-Sebaldusgraf
te Nurnberg. De voorm. congregatiekap el (Marktstraat 13), in vroeg-neogotische vormen, stamt uit 1848. De pastorie (St.-Luciastraat 3) werd omstreeks
1905 gebouwd in neorenaissance-vormen
met sgrafittowerk in de geveltop.
De R.K. St.-Josefkapel (St.Luciastraat 5) werd omstreeks 1875
gebouwd als onderdeel van een klooster
ter plaatse. Bij de sloop van dat klooster
bleef de kapel gespaard. Omstreeks 1905
kreeg het gebouw een nieuwe gevel.
Het r a a d h u i s (St.-Luciastraat 2-4)
is een omstreeks 1980 uitgevoerde
herbouw van de uit 1739 stammende
Latijnse school, gesticht door Johan
van Willigen. De Latijnse school maakte
omstreeks 1900 plaats voor een stadhuis
met tekenschool. Achter de huidige
voorgevel zouden zich nog resten
bevinden van drie 17de-eeuwse huizen.
Pompen. De twee gietijzeren stadspompen, een voor het stadhuis en een in
de Nieuwstraat (hoek Kolonel Wilsstraat) werden omstreeks 1885 gegoten
door de Deventer ijzergieterij Nering
Bogel.
Woonhuizen. Waarschijnlijk staan
er in Ravenstein geen huizen meer van
voor de stadsbrand van 1606. De diverse
oude huizen gaan overigens schuil achter
jongere gevels. Het zijn voornamelijk
diepe huizen en het is opvallend dat die
aan de Marktstraat doorgaans osendroppen hebben, maar die aan de Nieuwstraat
niet. Marktstraat 14 en 3 8 zijn
goede voorbeelden van panden waarbij
het, ondanks diverse latere verbouwingen, toch om 17de-eeuwse panden gaat.
Het laatstgenoemde pand, met een gevel
in gele ijsselsteen, heeft siermetselwerk
in de vorm van een rij rode ruiten. Ook
achter de 18de-eeuwse gevels van
Maasdijk 40 enMarktstraat 31,
en de klokgevel van Marktstraat 11,

gaan 17de-eeuwse huizen schuil. Eenvoudige 18de-eeuwse panden zijn St. Luciastraat 8 enMiddelstraat S,
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Woon- en winkelpanden. De

Ravenstein, Woonhuis en brouwerij
Nieuwstraat 2

de laatste met een puntgevel in kleine
gele ijsselsteen en de jaartalankers '1756'.
Het huis van de Hofraad, Kolonel
Wilsstraat 8, heeft een 17de-eeuwse
kern en kreeg zijn huidige voorgevel
omstreeks 1785. De deuromlijsting heeft
een geteld-geld-versiering en hangende
lotusbloemen. Kolonel Wilsstraat
19, een hoog huis met empire-gevel,
werd gebouwd tussen 1790 en 1815 en
heeft een houten hoofdgestel en fronton
met daarin een guirlande. Winkelstraat 12 is een groot herenhuis met
opvallend hoog schilddak en een
ingangspartij met empire-vormen. De
eerste steen van de gevel werd in 1808
gelegd door de jonge mejuffrouw EW.
Serruier. Omstreeks 1880 werd het neoclassicistische woonhuis Doolhof 5
gebouwd, met vensters voorzien van
wenkbrauwen en gietijzeren traceringen.
De voorm. onderwijzerswoning Kolonel Wilsstraat 25 verrees omstreeks
1905; men paste witte verblendsteen en
elementen van chaletstijl toe. Het woonhuis Winkelstraat 2 werd in 1939
herbouwd in traditionele vormen met
in- en uitgezwenkte gevels.

rijke neorenaissance-gevel van het woonen winkelpand Marktstraat 27 werd
omstreeks 1880 voor een ouder pand
geplaatst. Het in 1900 waarschijnlijk als
slagerij gebouwde woon- en winkelpand
Nieuwstraat 28 vertoont een karakteristieke afwisseling van diverse kleuren
baksteen en vroege jugendstil-elementen. Rijkere jugendstil-vormen vertoont
Landpoortstraat 12, een woonhuis
en winkel in `koloniale en grutterswaren'
gebouwd omstreeks 1905 door
G.J.L. van Stekelenburg, eigenaar van de
stoommeelfabriek gevestigd in de erachter gelegen molen `De Nijverheid'. Hij
gaf in 1888 al opdracht tot de bouw van
de vier arbeiderswoningen Landpoortstraat 14-20 in sobere neogotische
stijl.
Bierbrouwerijen. Diverse panden in de stad hebben een duidelijke
band met de bierbrouwnijverheid. Het
uit 1621 stammende onderkelderde pand
Nieuwstraat 2 heeft Lange tijd dienst
gedaan als bierbrouwerij. Het heeft een
achtervleugel uit de 18de eeuw en
inwendig een houtskelet met geprofileerde sleutelstukken. De trapgevel is in
het begin van de 20ste eeuw deels vernieuwd. De voorm. bierbrouwerij Hu is
De Oranjeboom (Nieuwstraat 6-8)
heeft een van elders afkomstige gevelsteen uit 1606. De huidige gevel stamt
uit omstreeks 1885. Het monumentale
herenhuis Walstraat 44 verrees in
1858 in neoclassicistische stijl, met een
bordes voorzien van fraaie gietijzeren
leuningen. De toenmalige bewoner L.
van den Oever stichtte omstreeks 1885
de ernaast gelegen bierbrouwerij `De
Gerstaar'. Het grote neoclassicistische
‘`
, ,N\

herenhuis L a n dp o o r ts tra a t 2-6
werd omstreeks 1885 gebouwd voor burgemeester en bierbrouwer A.A.C.T. van
Claarenbeek en client nu als postkantoor.
Het p a k h u i s Grotestraat 3 draagt het
opschrift 'CoOperatieve Handels-Vereeniging N.C.B. Bijkantoor Ravenstein'.
Het omstreeks 1915 in sobere baksteenarchitectuur gebouwde pand is een nog
gaaf voorbeeld van een N.C.B.-vestiging.
Vestingwerken. DeKasteelse
poort (Kasteelse plaats 1) is de weste-

lijke toegang naar de voorburcht van het
in 1818 gesloopte kasteel van de heren
van Ravenstein. De kern van de poort
gaat terug tot 1522-'26. Aan het begin
van 17de eeuw kwam er een woning bij,
die in de 18de eeuw aan de burchtzijde
eerst met een trappenhuis en daarna met
een poortoverbouwing werd uitgebreid.
In 1874 volgde een verbouwing en
bepleistering. Van deMaaspoort
(Kolonel Wilsstraat 1-3) uit 1522-'26
zijn nog resten aanwezig in de vorm van
een onderdoorgang. De gebosseerde
gepleisterde gevel en het gietijzeren hek
stammen uit 1839. Van de oude hoofd-

Ravenstein, Marktstraat
Ravenstein, Kasteelsepoort, plattegrond
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gracht die hoorde bij de in 1672 gesloopte vesting, zijn nog grote delen als singel
bewaard gebleven.
Windmolen `De Nijverheid'
(Molensingel 6), een hoge ronde, bakstenen stellingkorenmolen uit 1857, staat
op de overblijfselen van bastion Utrecht.
De E d i t h b r u g (Maasdijk ong.) is een
spoorwegbrug over de Maas uit 1872'75, genoemd naar de dochter van A.
Brodgen, de Engelse concessiehouder
van de lijn Nijmegen-Tilburg. In 1937
verving men de vakwerkbrug door de
huidige stalen staafboogbrug. In de
Tweede Wereldoorlog werd de brug
twee maal (gedeeltelijk) verwoest; het
herstel werd in 1948 voltooid.
De R .K . begraafplaats (Molensingel ong.) heeft een pijlerhek met in de
bakstenen pilonen uitgespaarde kruisen
uit omstreeks 1890, een calvariegroep uit
dezelfde tijd, gesigneerd A. van Asseldonk, en twee gietijzeren grafkruisen uit
omstreeks 1900.
Huisseling. Dit dorp ten zuidwesten van Ravenstein ontstond in de middeleeuwen op een Bonk nabij het verdwenen kasteel Ringelenburg. De R. K.
St.-Lambertuskerk (Hamstraat 1) is
een eenbeukige kruiskerk uit 1911-'12,
gebouwd naar ontwerp van C. Franssen
ter vervanging van een uit 1626 stammende kerk met middeleeuwse toren.
In de tegen het koor geplaatste nieuwe
toren hangen twee in 1699 door Johan
Fremy gegoten klokken. Tot de kerkinventaris behoren een doopvont (15de
of 16de eeuw), zitbanken met gesneden
zijwangen (1759), een biechtstoel en een
preekstoel (18de eeuw). De pastorie
(Grotestraat 58) stamt uit 1878. Interessante laat-l9de-eeuwse T-boerderijen
in de dorpskern zijn B u rg. van der
Wielstraat 1 met mezzanino en leilinden, Hamstraat 4 (1871) enHamstraat 6 (1877).

REEK
(gemeente Landerd)
Langgerekt dorp ontstaan in de middeleeuwen op de grens van zand en klei.
Reek behoorde tot het Land van Ravenstein.
Hetvoorm.klooster St.-Elisab e t h (Heytmorgen 7-9) werd in 1857
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gesticht door de zusters Penitenten uit
Haaren in het uit 1828 stammende huis
`Oudhof. Het rectoraat dateert van 1881
en de kapel van 1915.
Hetklooster St.-Joseph (Heytmorgen 5) werd in 1918 gebouwd in
traditionele baksteenarchitectuur met
expressionistische details, voor de zusters
franciscanessen uit Veghel.
DeR.K. kerk St.-Anthonius
Ab t (Mgr. Borretstraat 1), een driebeukige basilicale kerk met terzijde staande
toren, verrees in 1925-'26 en verving
een kerk uit 1823. Het ontwerp van
C. Franssen is geinspireerd op de vroegchristelijke en romaanse bouwkunst. De
pastorie (Mgr. Borretstraat 3) stamt uit
1920.
Hetvoorm.woonhuis annex
orgelbouwerswerkplaats van
Smits (Mgr. Borretstraat 7-9) is een
groot herenhuis met een zadeldak tussen
zijtopgevels van gele steen en een lagere
aanbouw aan de rechterzijde. Het pand
werd in 1789 gebouwd in opdracht van
A. Smits, stamvader van dit orgelmakersgeslacht. Vooral de orgels van EC. Smits
sr. genieten grote bekendheid. Het sierlijke snijlicht in Lodewijk XV-stijl boven
de ingang bevat een afbeelding van een
orgel.
Woonhuizen. Het dwarshuis Mgr.
Borretstraat 5 is in de kern een
18de-eeuws huis. De voorgevel met
empire-vensters met waaierzwikken
dateert uit omstreeks 1840. Het vroeg19de-eeuwse woonhuis Mgr. Borretstraat 1 2 - 14 was tevens als bierbrouwerij in gebruik.

Reek, Woonhuis annex werkplaats van
de orgelbouwers Smits
De R . K. begraafplaats (Heytmorgen ong.) telt enkele monumentale
graven, waaronder een grafkruis uit
1703, het graf van Mgr. Borret uit 1839
en het graf van Dr. C.E Xavier Smits uit
1876 met een beeld van Christus als
Goede Herder naar ontwerp van A. van
Bokhoven.
De gietijzeren w e gwi j zer (Mgr. Borretstraat ong.) met het wapen van Brabant is laat-19de-eeuws en gaf oorspronkelijk de uren gaans aan.
Windmolen 'De Hellemolen'
(Rijksweg 76), gelegen ten zuiden van
Reek, wordt nu 'De Witte Molen'
genoemd. Het is een ronde stenen beltkorenmolen uit 1832.

REUSEL
(gemeente ReuselDe Mierden)
Tiendakkerdorp ontstaan in de middeleeuwen op een zandplateau.
DeR.K. kerk H. Maria
Hemelvaart (Markt 2) is een driebeukige neogotische kruiskerk uit 1895'96, gebouwd naar ontwerp van P. J. Bekkers en A. Bruning. In de Tweede
Wereldoorlog werd de kerk beschadigd.
Bij het herstel heeft men de toren in
gewijzigde vorm herbouwd. De kerk
bevat een omstreeks 1800 gebouwd
koororgel van EB. Loret, afkomstig uit
de Waalse kerk to Dordrecht. De pasto-

RIETHOVEN

rie (Kerkstraat 1), bestaande uit twee
haaks geplaatste vleugels, dateert uit
omstreeks 1895.
Woonhuizen. De villa Wilhelminalaan 28 werd omstreeks 1895
gebouwd naar een ontwerp met neorenaissance-elementen. Turnhoutseweg
27 is een woonhuis met kantoor uit
1920, ontworpen door H. Vervest. Het
op onregelmatige plattegrond en deels
eenlaags, deels tweelaags opgetrokken
pand vertoont chaletstijl-elementen.
De sigarenfabriek N.V. Karel I
voorheen HJ. van Abbe (Turnhoutseweg
22) werd in 1928 gebouwd naar plannen
van C. Onvlee als eenlaags fabriek en
kreeg al in het volgende jaar een verdieping met sheddak. In 1929 voegde men
ook een magazijn toe. In 1930 voorzag
men de fabriek van een elektrische
waterinstallatie en een goederenlift. Bij
een uitbreiding in 1937 naar ontwerp van
B. Clemens werd het magazijn vergroot
en verrees aan de noordoostzijde een
nieuwe vleugel.
Het voorm. tramstation annex
douanegebouw (Turnhoutseweg
50-52), gelegen ten zuidwesten van het
dorp bij de Belgische grens, werd door
Tramwegmaatschappij 'De Meijerij'
gebouwd voor de in 1897 aangelegde
tramlijn Eindhoven-Hasselt. Het complex bestaat uit een station en douanegebouw met dienstwoning, een woning
voor de stationschef en een eenvoudige
tramremise. De gebouwen zijn uitgevoerd in chaletstijl. Het nabijgelegen
Reusel, sigarenfabriek N.V. Karel I
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eenlaagspand Turnhoutseweg 49 had
waarschijnlijk een horecabestemming.

RIEL
(gemeente Chaam/Alphen)
Kerkdorp lintvormig uitgegroeid op een
oeverwal van de Leij.
R.K. St.-Antonius Abt (Kerkstraat 3) is een neogotische kruiskerk uit
1895, ontworpen door P.J. van Genk. De
westtoren heeft een hoge open spits. Het
transept kwam in 1931 tot stand naar
plannen van J. van Groenendael. De pastorie (Kerkstraat 1) is een eclectisch
herenhuis uit omstreeks 1890. Achter de
kerk ligt een kerkhof met calvarieberg uit
het begin van de 20ste eeuw.
Leerlooierijen. Kerkstraat
12, een drielaags bakstenen leerlooierij
met in de zijgevel houten luiken, dateert
van omstreeks 1880 en heeft aan de achterzijde nog looierskuipen. Kerkstraat
29 is een vierlaags looierij uit omstreeks
1890.

RIETHOVEN
(gemeente Bergeijk)
Kerkakkerdorp, centraal gelegen ten
opzichte van enkele omliggende gehuchten. Hier verrees in de 1 Sde eeuw een
kerk, toen het als zelfstandige parochie
van die van Bergeijk werd afgesplitst.
DeR.K. St.-Willibrorduskerk (Dorpsplein 6) is een neogotische
pseudo-basilicale kruiskerk met westto-

WalikbijRiethoven,Langhuisboerderij
aan een Laar

ren en slanke achtzijdige spits uit 1895'99, gebouwd naar plannen van C. Franssen. Van de 1 Sde-eeuwse kruiskerk ter
plaatse zijn restanten muurwerk opgenomen, zoals de onderste torengeleding.
De pastorie (Molenstraat 1) stamt uit
omstreeks 1895.
DeR.K. St.-Willibrordusschool (Schoolstraat 1 5), gebouwd
omstreeks 1920 in 'Urn 1800'-vormen,
bestaat uit twee haaks op elkaar staande
vleugels en een aangebouwde onderwijzerswoning rondom een schoolplein.
Het r a a d h u i s (Dorpsplein 5) verrees
in 1932 naar plannen van H. Vervest.
Het gebouw heeft het karakter van een
villa en is uitgevoerd in eenvoudige,
licht-expressionistische vormen. In 1979
kreeg het pand aan de achterzijde een
uitbreiding.
Woonhuizen. Het uit 1840 daterende pandMolenstraat 3 diende
vroeger als onderwijzerswoning. Het
woonhuis annex dorpscafe Dorpsplein
4 werd omstreeks 1910 gebouwd en is,
hoewel buiten gebruik, nog volledig als

dorpscafe ingericht.
DeWaalrese- of Volmolen
(Volmolenweg ong.), gelegen ten noordwesten van Riethoven op de grens met
Waalre, is een in oorsprong dubbele
onderslagmolen op de Dommel. De
molen, waarvan de sticking teruggaat
tot omstreeks 1350, werd in 1792 ingericht als volmolen. Na langdurig verval
volgde gedeeltelijke herbouw in 1992.
Walik. Dit akkerdorp ten westen van
Riethoven bestaat uit verspreide langgevelboerderijen, waarvan enkele in de
buurt van een kleine brink liggen. Van
deze boerderijen, ontstaan vanaf het
midden van de 19de eeuw, zijn Walikerplein I, 2 en 3 het meest karakte-

ristiek.
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RIJEN

RIJEN
(gemeente Gilze en Rijen)

in een karakteristieke stijl met latejugendstil-invloeden.
Windmolen `Luctor et Emergo'
(Kapelstraat 31-35) is een hoge, deels
gecementeerde, stenen stellingkorenmolen uit 1901. De molenaarswoning
(Kapelstraat 3 5) vertoont elementen van
jugendstil en chaletstijl.

Akkerdorp ontstaan in de late middeleeuwen. In 1524 werd het een zelfstandige parochie. Het dorp groeide na de
aanleg van het station in 1863 verder uit.
DeR.K. H. Maria-Magdalen a k e r k (Hoofdstraat 60) is een neogotische basilicale kruiskerk, gebouwd in
1906 naar ontwerp van J. van Groenendael.
De voorm. kazerne Prinsenb o s c h (Prinsenboschstraat 1-52) werd
door de Duitse bezetter in 1941-'42
gebouwd in `Heimatstil'. Het complex
omvat gebouwen in de vorm van boerderijen en villa's met hoge zadeldaken en
ramen met kleine roedenverdeling. Het
hoger opgetrokken hoofdgebouw (Prinsenboschstraat 45) heeft een kleine toren
en is voorzien van schuilkelders.
Hulten. Dit dorp ten zuidoosten van
Rijen ontstond in de 19de eeuw. De
R.K. St.-Gerardus-Majellakerk
(Rijksweg 24A) werd in 1952 gebouwd
naar ontwerp van J. Bunnik. De toren
met grote bolpiron beheerst het dorpssilhouet. De pastorie (Rijksweg 24) stamt
eveneens uit 1952.

RIJKEVOORT
(gemeente Boxmeer)
Dorp met 16de-eeuwse kapel, dat in de
19de eeuw tot ontwikkeling kwam
rondom een driehoekige `plaats'.
DeR.K. St.-Rochuskerk (Mr.
Van den Bergplein 8) is een eenbeukige
neogotische kerk met westtoren van drie
geledingen en achtzijdige lantaarn met
spits. Het gebouw verrees in 1887-'88
naar plannen van J. Kayser en verving
een 16de-eeuwse kapel. Opvallend zijn
de versieringen in verblendsteen en een
gootlijst van machinale profielsteen. De
kerk werd in 1927 vergroot naar plannen
van J. Franssen en in 1955 door J. Strik
uitgebreid met zijbeuken en een doopkapel. Omstreeks 1985 heeft men de torenspits vereenvoudigd. De pastorie (Mr.
Van den Bergplein 6) stamt uit omstreeks
1915.
Hetwoon- en winkelpand
(Kapelstraat 18-20) werd in 1914
gebouwd voor de Erven A. Verbruggen

RIJSBERGEN
(gemeente Zundert)
Straatdorp, van oorsprong een middeleeuws tiendakkerdorp in het beekdal van
de Aa.
DeR.K. kerk St. Bavo (St.Bavostraat 12) is een driebeukige neogotische kruiskerk met vijfzijdig gesloten
koor en een hoge westtoren met balustrade en spits, gebouwd in 1916-'18 naar
ontwerp van N.J.H. van Groenendael.
Het interieur bevat muurschilderingen
van Dom. J. van der Mey O.S.B.; de
gebrandschilderde ramen zijn van L.
Asperslagh. Het in 1935 naar ontwerp
van J.ThJ. Cuypers aangelegde kerkhof
heeft aan het eind van de centrale as een
calvarieberg met beeldengroep uit 1936.
Rondom het kerkhof heeft men in 1939
kruiswegstaties geplaatst.
De aan de overkant van de straat gelegen
pastorie (St.-Bavostraat 7), een tweelaags
herenhuis in empire-trant, dateert uit
omstreeks 1830, evenals het naastgelegen
koetshuis. Oorspronkelijk hoorde deze
pastorie bij de in 1916 gesloopte voorganger van de huidige kerk. In het park
op die plaats staat het uit 1936 daterende, indrukwekkende H. Hartbeeld

Rijsbergen, R.K kerk St. Bavo

(St.-Bavostraat ong.) van de Gentenaar
R. de Beule van Hecke. De bronzen
beeldengroep toont Christus, die staande
op een rotspartij een zwoegend boerengezin zegent.
Woonhuis Klaarschotensestraat 2 is
een dwars huis onder zadeldak, voorzien
van een ingang met hardstenen omlijsting. Een gevelsteen draagt het jaartal
1778.
De dorpspomp (St.-Bavostraat ong.)
op het voorm. Marktveld dateert uit
1714 en wordt bekroond met het wapen
van Rijsbergen.
Grenspalen. Op de grens tussen
Breda en Rijsbergen staan nabij de Rijsbergerweg enkele hardstenen grenspalen
uit 1730 met aan de ene zijde de naam
(Prince) `Hage' en aan de andere zijde
`Rijsbergen'.

ROOSENDAAL
Roosendaal is vanouds een van de meest
verstedelijkte dorpen van Noord-Brabant. De eerste bewoning in het gebied
ontstond op de hoger gelegen gronden
(donken). Midden tussen de gehuchten
Hulsdonk, Kalsdonk en Langdonk werd
in 1268 een kapel gebouwd, die
behoorde tot de parochie Nispen. Bij
deze kapel ontwikkelde zich een bescheiden handelscentrum. Omstreeks 1400
kreeg Roosendaal het recht een weekmarkt te houden. Het marktplein is
waarschijnlijk in die tijd in zijn huidige
vorm ontstaan. Door de verbetering van
de Steenbergse- en Roosendaalse Vliet in
1451 kreeg de plaats een belangrijke rol
in de export van turf. De bevolking nam
toe en geleidelijk verdichtte de bebouwing zich langs de verbindingswegen
naar Zundert (Raadhuisstraat), Breda
(Molenstraat) en Bergen op Zoom.
Roosendaal overvleugelde Nispen en
werd in 1510 een zelfstandige parochie.
Het dorp had zwaar te lijden van branden in 1572 en 1583.
In de Franse tijd had Roosendaal een
relatief omvangrijke nijverheid, waaronder twintig brouwerijen. Het dorp kreeg
in 1809 stadsrechten van Lodewijk
Napoleon – mogelijk om de nijverheid te
bevorderen – maar behield die rechten
slechts zes jaar. De aanleg van de straatweg Bergen op Zoom-Breda in 1810, de

ROOSENDAAL

Roosendaal, Markt met raadhuis
verbetering van de haven in 1792 en
1823, en het graven van de Nieuwe
Roosendaalse Vliet droegen bij tot de
economische ontwikkeling van Roosendaal. Sinds de aanleg van de spoorlijn
Antwerpen-Breda, die in 1854 gereedkwam, is Roosendaal een belangrijk
grensstation. Langs de Roosendaalse
Vliet (Oostelijke Havendijk) vestigden
zich in de jaren zestig van de 19de eeuw
enkele suikerfabrieken. Vooral in het
laatste kwart van de 19de eeuw en de eerste decennia van de 20ste eeuw ging het
Roosendaal – getuige de grote bouwactiviteit – voor de wind.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
Roosendael zwaar getroffen bij het station en de haven, maar ook langs de
Molenstraat, de Emmastraat en de Damstraat. Voor een betere verkeerscirculatie
werd vlak na de oorlog de Burgemeester
Prinsensingel door de oude dorpsstructuur gebroken. Voor en na de oorlog verrezen verschillende nieuwbouwwijken
rondom het dorpscentrum.
DeR.K. kerk St.-Johannes
de Doper (Markt 2) is een driebeukige pseudo-hallenkerk met halfrond
gesloten koor en een oudere westtoren.
De in 1268 op deze plaats gebouwde
kapel werd in het derde kwart van de
15de eeuw vervangen door een nieuwe
kerk. De bewaard gebleven kerktoren,
stamt waarschijnlijk ook uit die tijd. In de
16de eeuw werd de toren verhoogd.
Kerk en toren leden veel schade bij branden in het laatste kwart van de 16de
eeuw. De voor de protestanten to grote
kerk zou in de loop van de tijd steeds
meer vervallen; in de 17de eeuw was het
westelijke deel van het schip reeds gro-

tendeels gesloopt. Toen de kerk in 1799
weer in rooms-katholieke handen kwam,
verkeerde het gebouw in een ruineuze
staat. Uiteindelijk verrees in 1834-'39
een geheel nieuwe kerk. J. Franssen
maakte daarvoor het ontwerp, dat de
waterstaatsingenieurs E. de Kruijff en
A. de Geus enigszins veranderden. Van
de oude kerk bleef alleen de toren
behouden en deze kreeg een nieuwe
bekroning: een open achtkant met koe-
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peldak en bol. Voor de toren kwam er
een zuilenportiek.
Het interieur heeft slanke toscaanse zuilen met imposten. De middenbeuk en
het transept zijn voorzien van graatgewelven van stucwerk; de zijbeuken hebben vlakke zolderingen. De kerk bezit
twee grote koperen kandelaars, gedragen
door engelenfiguren; het betreft vermoedelijk Rijnlands werk uit de tweede helft
van de 15de eeuw. Van de acht barokke
heiligenbeelden (eerste helft 18de eeuw)
werden de beelden van Johannes de Doper, Petrus, Maria Magdalena en Hieronymus gemaakt voor biechtstoelen in de
abdij van Tongerlo door Willem Kerrickx; de overige vier (Jozef, Augustinus,
Dominicus en Norbertus) stammen uit
dezelfde tijd. De vroeg-l8de-eeuwse
houten zijaltaren komen eveneens uit
de abdij van Tongerlo; zij bevatten de
omstreeks 1840 daterende beelden van
Roosendaal, R.K. kerk St. Johannes
de Doper

ROOSENDAAL
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Roosendaal, R.K kerk St. Johannes
de Doper, plattegrond

St. Jan de Doper en Maria van de hand
van beeldhouwer H. van Hool. Samen
met schrijnwerker C.J. Rogier was hij
ook verantwoordelijk voor het neobarokke hoofdaltaar, de preekstoel, de
biechtstoelen en de orgelkast- en galerij
(omstreeks 1840).
De Herv. kerk (Bloemenmarkt 14)
is een neoclassicistische zaalkerk met
dakruiter voorzien van lantaarn, gebouwd
in 1810 naar ontwerp van H. Huysers.
De voorgevel heeft geblokte toscaanse
pilasters en een houten hoofdgestel met
fronton. De kosterij (Bloemenmarkt 16)
stamt uit dezelfde tijd.
De R.K. kerk van O.L.
Vrouwe van Altijddurende
Bijstand (Kade 21) is een basilicale

kruiskerk met dubbeltorenfront, apsis
en zijkapellen, gebouwd in 1868 voor
de paters redemptoristen. Th. Asseler
maakte het ontwerp in een combinatie
van romaanse en Byzantijnse vormen.
De kerk werd in 1907 naar plannen van
A. de Bruin – en onder toezicht van
P.J.H. Cuypers – verlengd met drieeneenhalve travee en voorzien van een vieringtoren. Een uit de bouwtijd daterende
kooromgang heeft men gesloopt. Een
rijk uitgevoerd portaal in het transept
geeft toegang tot het naburige, in neoromaanse vormen uitgevoerde klooster
(Kade 23), dat in 1877 verrees naar ontwerp van architect Van der Vaart.
DeR.K. kapel (Kapelstraat 5)
dateert uit 1897. De achtkantige kapel
is uitgevoerd in een combinatie van
neoromaanse en neogotische elementen.
HetR.K. St.-Josephklooster

(Van Gilselaan 51-53), een langgerekt
gebouw met middenrisaliet en hoekrisalieten, werd in 1909-'10 gebouwd voor
de zusters franciscanessen. C. Bennaars
maakte het ontwerp in een combinatie
van neogotiek en neorenaissance. Drie
bij het klooster behorende scholen uit
1910 zijn in 1990 gesloopt.
DeR.K. St.-Josephkerk
(St.-Josephstraat 4) is een centraliserende
kruiskerk met een hoge opengewerkte
toren op de noordwesthoek en een lage
toren op zuidwesthoek, gebouwd in
1923-'24 gebouwd naar ontwerp van
J. Hurks en W. Vergouwen in expressionistische stijl. Het interieur is uitgevoerd
in gele baksteen met siermetselwerk en
bezit voor die tijd moderne, grote bakstenen koepelgewelven. Van dezelfde
architecten en uit dezelfde tijd is de
pastorie (St.-Josephstraat 2).
Het franciscanessenklooster
Mariadal (Vncentiusstraat 3a-7)
verrees in 1934 in de stijl van Delftse
School naar ontwerp van J. Cuypers en
F.B. Sturm. Het bestaat uit een drielaags
hoofdvleugel met twee haakse vleugels
en midden achter een driebeukige kapel.

Het schip van de kloosterkapel is uitgevoerd in expressionistische stijl in de
trant van Dom. Bellot en wordt overwelfd met keperboogvormige ribben en
transversaalbogen. Bij het klooster hoort
een ommuurde kloostertuin met kerkhof, voorzien van geometrisch padenpatroon en een beplanting van platanen. In
de tuinmuur is een veelhoekige kapel
opgenomen.
De R . K. H. Hartkerk (Heilig
Hartplein 31) is een basilicale kerk met
vijfzijdig gesloten koor en een deels in de
rechter zijbeuk opgenomen vierkante
toren met balustrade en spits. De kerk
werd in 1935-'36 naar plannen van MJ.
Granpre Moliere gebouwd op een kruispunt van straten in de 1932 aangelegde
wijk Kalsdonk. Het ontwerp in de stijl
van de Delftse School werd gemaakt
door J. van der Laan en F. Sturm. In
dezelfde stijl, maar eenvoudiger ontwierp
Sturm ook de in 1935 gebouwde pastorie
(Heilig Hartplein 29) en het uit 1938
daterende, aangrenzende franciscanessenklooster (Rector Hellemonsstraat 1),
een tweelaags gebouw op L-vormige
plattegrond met aangebouwde kapel
voorzien van een versmald driezijdig
gesloten koor.
Overige kerken. DeR.K. kerk
O.L. Vrouw van Fatima (Dr.
Schaepmanlaan 88-90) is een driebeukige basilicale kerk met verhoogd koor,
apsis en dakruiter, gebouwd in 1951-'52
naar ontwerp van J. Hurks in de stijl van
de Delftse School. De kubusvormige
R.K. St.-Antoniuskapel (Brugstraat 30) werd in 1952 opgetrokken naar
plannen van C. Sturm in de trant van de
Roosendaal, Franciscanessenklooster
Mariadal met kapel
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Delftse School. De R. K. MoederGods-kerk (President Kennedylaan
73), met Mariakapel, verrees in 1967
naar ontwerp van A. van Kranendonk op
een ruitvormige plattegrond met gebogen schaaldaken oplopend naar een centraal gesitueerd klokkentorentje.
Het voorm. refugium van de
abdij Tongerlo (Molenstraat 2),
gelegen op een omgracht terrein, dateert
uit 1762 en bestaat uit een rechthoekig,
onderkelderd hoofdgebouw met schilddak, twee lagere zijvleugels aan een voorplein en een Lange galerij langs de ruin
aan de zijde van de Kerkstraat. De ingangen van het hoofdgebouw aan plein- en
tuinzijde hebben hardstenen omlijstingen in Lodewijk XV-stijI met bewerkte
bovenlichten. Het symmetrische ingedeelde hoofdgebouw heeft enkele kamers
met oorspronkelijke stucplafonds en
schouwen. In de 19de eeuw was het in
gebruik als pastorie. Uit die tijd dateert
de eenvoudige huiskapel op de verdieping.
Het voorm. raadhuis Markt 1) is
een oorspronkelijk laat-16de-eeuws, maar
later geheel gewijzigd en wit gepleisterd,
rechthoekig gebouw. Van de oude aanleg
bleef de overwelfde benedenruimte
behouden. Omstreeks 1750 kreeg het
pand een schilddak met dakruiter en een
nieuwe voorgevel met middenrisaliet en
fronton. De gevel is later geblokt beRoosendaal, Refugium van de abdij Tongerlo

pleisterd. Bij de restauratie in 1974-'75
werden wijzigingen uit omstreeks 1895
ongedaan gemaakt en is het toen opgetrokken achterste gedeelte in aanzien aan
het geheel aangepast. In de voormalige
raadzaal bevindt zich een stenen schouw
uit 1752 in Lodewijk XV-stijl, vervaardigd door M. Danco uit Antwerpen.
Het voorm. postkantoor (Markt
31) dateert uit 1897 en is opgetrokken in
een mengvorm van neogotiek en neorenaissance. Het dwars geplaatste pand
heeft een zadeldak tussen trapgevels. De
voorgevel is ter hoogte van het trappenhuis voorzien van een risaliet bekroond
door een trapgevel met overhoeks
geplaatste pilasters.
Woonhuizen. Achter de voornamelijk 19de- en vroeg-20ste-eeuwse voorgevels langs de Markt, Raadhuisstraat en
Molentraat zijn nog diverse l7de- en
18de-eeuwse huizen to vinden. Tussen
deze diepe huizen zijn veelal smalle stegen of osendroppen vrijgelaten. D e
Cleyne Cat (Markt 69) is een eenvoudig 17de-eeuws eenlaags woonhuis,
gedeeltelijk onderkelderd; het kreeg een
tuitgevel met toppilaster rustend op een
kraagsteen met masker. Achter de uit
1850 daterende, eclectische gepleisterde
gevel van Markt 24 gaat een oudere,
onderkelderde en waarschijnlijk 18deeeuwse kern schuil. De poort links van
het pand dateert ook uit die tijd en heeft
een zandstenen cartouche met sculptuur
in Lodewijk XV-stijl. Markt 30 is,
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waarschijnlijk in de 18de eeuw, gebouwd
als woonhuis annex herberg en kreeg in
1878 een eclectische voorgevel.
Het huis D e Fortuyn (Raadhuisstraat
26) heeft een gepleisterde neoclassicistische gevel met fronton uit omstreeks
1830. In de zijgevels zijn empire-rondboogvensters geplaatst. De omlijsting
van de zijingang is voorzien van pilasters
en kroonlijst. Raadhuisstraat 45 is
een deels vrijstaand, drielaags neoclassicistisch herenhuis uit omstreeks 1870.
Een poortdoorgang leidt naar het achtererf, waar aanvankelijk een bierbrouwerij en later een tabaksfabriek was
gevestigd. Het herenhuis Raadhuisstraat 49 dateert uit dezelfde tijd en
heeft een vergelijkbare opzet. Bankier
J. Luykx liet in 1880 het monumentale
herenhuis Molenstraat 12 bouwen
in eclectische stijl. Het pand heeft een
omlopend schilddak en een balkon met
baldakijn. P. van Weel liet in 1875 het
herenhuis Markt 54-54a bouwen in
eclectische stijl. Na aankoop en sloop van
het rechter buurpand in 1882 werd daar
een rijweg naar het achtererf aangelegd.
Emile van Loon liet deze rijweg in 1892
overbouwen met een toren naar ontwerp
van M. Vergouwen. De toren heeft een
steil, afgeknot tentdak met rijke decoratie in een Frans georienteerde neorenaissance-stijl. De poortdoorgang is in 1935
dichtgemaakt toen men het pand
inrichtte als gemeentehuis, welke functie
het tot 1979 heeft vervuld. Het park achter het huis is in 1883 aangelegd in
opdracht van Emile van Loon. Markt
20 heeft een neobarokke gevel en een
hardstenen bordes uit 1888.
De fabrikantenvilla Mariahove (Bur-

gerhoutsestraat 12) verrees in 1900 in
opdracht van de kandijfabrikant H. van
Gilse. De in een park gelegen villa is
door M. Vergouwen ontworpen op een
vrije plattegrond, met erkers en hoektorentje voorzien van kantelen, en in een
mengvorm van neogotiek en neorenaissance. Het woningbouwcomplex B oulevard Antverpia 2-16, 22-28/
Badhuisstraat 39-44, bestaande uit

kleine eenlaags woonhuizen met trapgevels, werd tussen 1906 en 1910 opgetrokken in opdracht van verzekeringsmaatschappij ‘Antverpia' en naar ontwerp van
AJ. de Bruijn. Speciale aandacht kreeg
het tweelaags hoekpand Boulevard Ant-

288

verpia 2-2a uit 1906, dat een combinatie
van neorenaissance- en jugendstil-elementen vertoont. De hoek met de Badhuisstraat wordt geaccentueerd door een
bijzondere, naar binnen verspringende,
hoekoplossing en een hoektorentje.
Herenhuis Ma rk t 1 7 werd in 1909
gebouwd in opdracht van grossier H.
Laarne en heeft een jugendstil-vormgeving. Het uit 1912 daterende pand
Markt 4 heeft jugendstil-details.
Tussen 1927 en 1935 werden de vrijstaande villa's L udwigstraat 1-17,
2 en 32 gebouwd. Architect J. Hurks
maakte de ontwerpen in de stijl van het
expressionisme, met laag aangezette
paraboolvormige daken, baksteenornamentiek, laddervensters en markante
schoorstenen. Ludwigstraat 1 werd in
1927 gebouwd als woonhuis en kantoor
voor de architect, maar hij verkoos uiteindelijk de in 1929 gebouwde, drielaags
villa Ludwigstraat 2. Verder zijn vermeldenswaardig Ludwigstraat 7-7a, een
dubbele vrijstaande villa uit 1932 met
twee gekoppelde steile zadeldaken, en
nummer 32, met uitgebouwd trappenhuis en erker uit 1930. Het hofje
Mariagaard (Nieuwstraat 1-19),
bestaat uit een- en tweelaags rug-aanrug-woningen rond een binnenterrein.
Op het via een klein poortgebouw toegankelijke binnenterrein staat een eenbeukige kapel. Het hofje kwam in 1935'38 tot stand, naar ontwerp van A. van
Hees in de trant van de Delftse School,
ter vervanging van de godshuizen van
Maria Wasservas. Een goed voorbeeld
van wederopbouwarchitectuur in traditionele trant vormen de in 1950 naar
ontwerp van H.P. Gremmen gebouwde
woningen Burg. Prinsensingel 139. De panden zijn opgetrokken in imitatie-handvormsteen en hebben betonnen deuromlijstingen. Tussen de
nummers 15-17 en nr. 23-25 bevinden
zich eenlaags poortgebouwen met klokgevels.
Winkels. Naar ontwerp van M. Vergouwen werd in 1886 het woon- en winkelpand Ma rk t 33 gebouwd; het pand
heeft een eclectische vormgeving. Het
rond 1895 gebouwde woon- en winkelpand Mo le n s tra a t 106-108 is voorzien van een rijke eclectische detaillering. Markt 11 kwam in 1898 in
neorenaissance-stijl tot stand als woon-
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Roosendaal, Station

huis annex slagerij. Het van een afgeschuinde hoek voorziene hoekpand
Brugstraat la werd in 1910-'11
gebouwd naar ontwerp van EB. Sturm.
Dit brede woon- en winkelpand is opgetrokken in donkerrode baksteen en heeft
in gele verblendsteen uitgevoerde penanten tussen de vensters.
Hetbankgebouw Molenstraat 8
werd in 1913 gebouwd voor bankier S.
van Hasselt. Het is gebouwd in de stijl
van het rationalisme, naar ontwerp van
J. de Lepper. Het gebouw in baksteen
met speklagen is sterk beinvloed door
het werk van Berlage. Het gaaf bewaarde
interieur is in dezelfde stijl uitgevoerd.
De genoemde bankier bewoonde de
ernaast gelegen en in zijn opdracht in
1904 gebouwde bankierswoning
(Molenstraat 10). Architect A.J. de
Bruijn maakte het ontwerp in een sterk
op Belgie georienteerde neorenaissancestijl. Het middenrisaliet van het blokvormige pand heeft een hardstenen erker en
wordt afgesloten door een, eveneens in
hardsteen uitgevoerde, rijk gedecoreerde
Vlaamse gevel.
Windmolens. De gesloten standerdkorenmolen D e Hoop (Gezellelaan
ong.) is oorspronkelijk omstreeks 1684
gebouwd to Schaarbeek bij Brussel en na
omzwervingen in 1896 naar de Bredaseweg in Roosendaal verplaatst. Sedert
1967 staat de molen op de huidige plaats.
De ronde bakstenen stellingkorenmolen
De Twee Gebroeders (Wouwseweg
97) dateert uit 1872.
Hetstationscomplex (Stations-

Roosendaal, Locomotievenloods, interieur

plein 1) van Roosendaal werd in 1904'07 gebouwd, grotendeels naar ontwerp
van G.W. van Heukelom, ter vervanging
van een uit 1853 daterend station aan de
Vughtstraat. Ms een van de belangrijkste
grensstations van Nederland heeft het de
nodige voorzieningen voor personen- en
goederenvervoer. Voor het uit 1907 daterende stationsgebouw maakte G.W.
van Heukelom de plattegronden en rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel de gevelontwerpen. De voorgevel heeft grote
vensterpartijen; tussen de beneden- en
bovenvensters zijn kleurige landenwapens en een wereldbol aangebracht. Het
ingangsgedeelte, dat dergelijke versieringen ook had, werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest en in 1949 vervangen
door nieuwbouw naar ontwerp van S.
van Ravesteyn. Van zijn hand is ook de in
1948-'49 tot stand gekomen noordoostelijke pleinwand van het Stationsplein,
bestaande uit een hoge bakstenen muur,
onderbroken door een poort naar het
Van Gend & Loosterrein en een fietsenstalling, en eindigend bij een forse toren.
Eveneens uit 1907 en naar ontwerp van

ROSMALEN

G.W. van Heukelom zijn de zeer lange
perronoverkappingen met ijzeren

vakwerkspanten. Op het middenperron
bevinden zich een hoog perronwachtershuis annex rangeerderskantoortje uit
1907 en wachtkamers uit 1949, naar ontwerp van S. van Ravesteyn. Verder
maakte Van Heukelom de plannen voor
het vrijstaande seinhuis aan het einde van
het middenperron, de ernaast gelegen
seinbrug met handbediende armseinen,
de locomotievenloods en de werkplaats
op het rangeerterrein. De grote locomotievenloods, onderdeel van het tractiedepot van de Staatsspoorwegen, werd
gebouwd voor 18 locomotieven. De
overspanning van 35 meter bij een
hoogte van 16 meter is uitgevoerd met
behulp van vakkniespanten, gekoppeld
door gordingen, waarop een getrapt dak
met staande raamstroken rust.
De watertoren (Nispense straat 27)
verrees in 1916-'17 naar plannen van
H.P.N. Halbertsma en werd gebouwd
door de MABEG uit Utrecht ter vervanging van een watertoren uit 1887. De
toren heeft een achtkante onderbouw,
met neoclassicistische entreepartij, en
een rond reservoirgedeelte met kegelvormige spits. Het geheel is opgetrokken
met een gewapend betonskelet waarvan
de velden zijn ingevuld met baksteen.
Hetpompstation (Waterleidingstraat 2) dateert uit 1930 en is een torenvormig bouwwerk met plat dak, gelegen
op een lage heuvel.
Op de voorm. buitenplaats Huis
te Roosendaal of Trouwenhor
(Scholtenboslaan 1) staat een gepleisterd
neoclassicistisch buitenhuis uit 1830 met
een mogelijk oudere, laat-18de-eeuwse
kern. Om het huis ligt een park met
18de-eeuwse geometrische hoofdstructuur, waarvan het achterterrein waarschijnlijk tegelijk met de bouw van het
huis of later een landschappelijke aanleg
kreeg. In 1916 is het park gewijzigd naar
plannen van L.A. Springer en nog eens
in 1947 naar plannen van J.T.P. Bijhouwer, waarschijnlijk in samenwerking met
J. van Koolwijk, toen het stadspark werd.
In 1950 heeft men het uitgebreid met
een wandelpark met openluchttheater en
voliere.
HetEmile van Loonpark (Stationsstraat/Vughtstraat) werd in 1883
aangelegd in landschapsstijl naar ont-
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werp van de broers U.J. en A. Heerma
van Voss. Het park kwam tot stand in
opdracht en bij het huis van Emile van
Loon (Markt 54) en strekt zich uit achter
de bebouwing aan de noordzijde van de
Markt. Na aankoop van het park door de
gemeente werd het in 1935 deels gereorganiseerd door J.T.P. Bijhouwer; daarbij
ontstond het centrale geometrische deel.
HetBurgermeester Coenenpark (Parklaan ong.) werd in 1932-'34

aangelegd naar plannen van J.T.P. Bijhouwer in samenwerking met de tuinarchitecte EJ. Bosma en de stedenbouwkundige W.EC. Schaap. Het is een
langgerekt park, waarin geometrische
elementen zijn gecombineerd met landschappelijke elementen, zoals kunstmatige heuvels en een vijver.
Nispen. Dit dorp ten zuiden van
Roosendaal wordt in 1157 voor het eerst
vermeld. In 1944 werd het grotendeels
verwoest. De R.K. Maria Hemelvaartkerk (Kerkplein 1) is een driebeukige basilicale kerk met tripletvensters, in 1930 gebouwd naar ontwerp van
J.Thj. Cuypers in late gotiserende trant.
De van de voorganger gehandhaafde
17de-eeuwse westtoren werd in 1944
opgeblazen. De huidige toren dateert uit
1958 en is een ontwerp van J. van Elst.
De windmolen Dorpsstraat 26 is een
ronde bakstenen beltkorenmolen uit
1850.

ROSMALEN
(gemeente 's-Hertogenbosch)

Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen op een dekzandrug ten zuiden van
de Maas. Omstreeks 815 wordt het voor
het eerst genoemd en in 1293 was er
sprake van een zelfstandige parochie.
Vanuit de buurtschappen Kerkenhoek,
Molenhoek en Varkenshoek ontwikkelde
zich rondom de kerk een dorpskern. Ten
zuiden hiervan werd in 1823-'25 de
steenweg Den Bosch-Grave aangelegd,
in 1881 gevolgd door de spoorlijn 'sHertogenbosch-Nijmegen. Overstromingen van de Maas en de jaarlijkse
wateroverlast van de Beerse Overlaat
beperkten de ontwikkelingsmogelijkheden. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Rosmalen zich als forenzendorp.

Rosmalen, R.K St.-Lambertuskerk

DeR.K. St.-Lambertuskerk
(Markt 1) is een in oorsprong laat-gotische driebeukige basiliek met dubbel
transept en driezijdig gesloten koor. De
westtoren van Brie geledingen stamt uit
de 15de eeuw. De onderste geleding
werd in de eerste helft van de 16de eeuw
beklampt met baksteen afgewisseld door
speklagen tufsteen, afkomstig van een
romaanse voorganger van de huidige
kerk. In dezelfde tijd ontstonden schip
en transept. De Mariakapel, aan de zuidzijde van de toren, werd omstreeks 1550
gebouwd. In plaats van het eveneens
16de-eeuwse koor verrees in 1911 naar
plannen van F.A. Ludewig een tweede
transept en een nieuw koor in aangepaste
stijl. Gelijktijdig kwamen aan weerszijden van het koor nieuwe aanbouwen tot
stand. In de lichtbeuk wisselen kleine
spitsboogvensters of met blindnissen, een
situatie die ook voorkomt bij de kerken
te Geffen en Bakel. Bij een restauratie in
1977 zijn de venstertraceringen van
schip, transept en koor vernieuwd.
Het interieur werd in 1824 gewijzigd in
neoclassicistische stijl, waarbij de vensters van de lichtbeuk door een tongewelf aan het oog onttrokken werden. De
oudste dwarsarmen hebben nog de oorspronkelijke stergewelven op kraagsteentjes. Ook het ribgewelf van de Mariakapel, met engelenfiguren op sluit- en
kraagstenen, dateert uit de bouwtijd.
Van de hand van Walter Pompe zijn de
preekstoel met reliefs (omstreeks 1750),
een Mariabeeld (1751) en een houten
relief met St.-Joris en de draak. De
neogotische beelden zijn alle door H.
van der Geld vervaardigd. Het orgel
werd omstreeks 1850 gebouwd door EC.
Smits en heeft een sierlijk bewerkte kast,
met een harpspelende David en musice-
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ROSMALEN

rende engelen, en decoratief vergulde
frontpijpen.
Deschool met onderwijzerswoning (Kruisstraat 29-31) stamt uit
het laatste kwart van de 19de eeuw, maar
zou een oudere kern kunnen bevatten.
Woonhuizen. In het dorp staan
enkele neoclassicistische blokvormige
landhuizen uit de tweede helft van de
19de eeuw, zoals Sparrenburg (Sparrenburgstraat 5) en Vre e b u rg (Dorpsstraat 66) uit omstreeks 1890. Viii a
Ho og 0 o rd (Stationsstraat 2) en
Driesprong 11, beide uit omstreeks
1870, hebben een rijkere eclectische
decoratie.
De windmolen (Molenstraat 17),
een gesloten standerdkorenmolen, werd
mogelijk gebouwd in 1732. De in 1996
gerestaureerde molen heeft inwendig
inscripties uit 1774 en 1801.
Het voorm. station (Stationsstraat 4)
van de Nederlandsche Zuid-Ooster
Spoorweg-Maatschappij werd in 1880 in
neoclassicistische stijl gebouwd en later
verhoogd. In de zijgevel staat nog de stationsnaam `Rosmalen' vermeld.
Boerderij en. In de omgeving van
Rosmalen staat een aantal interessante
boerderijen, deels aan een dijk, deels op
een huisterp of op een zandrug gebouwd
De kortgevelboerderij Duinse Hoef
(Vliertwijksestraat 63) is een gaaf voorbeeld van een `Einzelhor en kan een
17de-eeuwse kern bevatten. De sterk
gewijzigde kortgevelboerderij Sprokkelboschstraat 4 is 18de-eeuws van
oorsprong. De kortgevelboerderijen

Waterleidingsstraat 8 enHeese i n d 1 stammen uit het begin van de
19de eeuw. Uit de tweede helft van die
eeuw dateren He eseind 33 en Kruisstraat 64 (1864), de laatste markant op
een terp gelegen. De 17de-eeuwse hoekgevelboerderij Oude Baan 0 ost 178
werd in 1844 ingrijpend verbouwd.
Peter de Gorterstraat 2a is een
gaaf bewaard gebleven landarbeiderswoning. Deels nog goed bewaard zijn de
keuterboerderijen Hondsberg 3 (krukhuis), Hondsberg 9 (T-boerderij) en
Oude Baan 31 (kortgevelboerderij).
Kort voor de Tweede Wereldoorlog verrezen enkele modelboerderijen, zoals de
in 1926 gebouwde boerderij Peter de
Gorterstraat 9a-11 enKruisstraat 39 met villa-achtig woonhuis.
Door de oorlogsschade in 1944 kwamen
relatief veel boerderijen in wederopbouwstijl tot stand. Voorbeelden zijn
Heeseind 5 enHeeseind 35,Kruisstraat 60 enStriensestraat 27.
Hetvoorm.klooster Coudewat e r (Berlicumseweg 8), gelegen ten zuiden van Rosmalen, werd omstreeks 1434
gesticht als birgitinessenklooster. In 1713
verhuisde het klooster naar Uden en
werden de gebouwen ingericht tot landhuis. In 1870 werd dit aangekocht door
de ‘Maatschappij tot verpleging van
Krankzinnigen op het land'. Het landhuis heeft een vroeg-16de-eeuwse eikenhouten kap met gestapelde jukken en ook
het muurwerk van de zijvleugels stamt
uit de 16de eeuw. Het huidige uiterlijk,
met voorgevel voorzien van fronton op
pilasters, is 19de-eeuws. Een fraai aangelegd voorplein met oude bomen maakt
deel uit van het landschappelijke park.

Rosmalen, Klooster Coudewater
(psychiatrisch ziekenhuis), landhuis

Achter het huis bevindt zich een torentje
als fragment van vroegere kapel (1872).
Voorhetpsychiatrisch ziekenhuis
verrezen in het park enkele (later gewijzigde) paviljoens, waaronder `Veldziche,
in 1934 verbouwd door P. Bekkers. Het
herenpaviljoen 'Mina de Campen' en het
damespaviljoen 'De Loofert', die ogen
als grote neorenaissance-villa's, dateren
respectievelijk uit 1910 en 1903. In
1938-'40 bouwde men nog een kloostergebouw en kloosterkapel, naar plannen
van P. Bekkers in traditionele vormen.
Bij het complex horen verder een dokterswoning (Berlicumseweg 4) uit 1874,
een voorm. directeurswoning (Berlicumseweg 10) in chaletstijl uit 1882 en twee
woningen voor de huismeesters (Berlicumseweg 9-11) uit omstreeks 1900.
Maliskamp. Dit kerkdorp ten zuiden van Rosmalen ontstond tussen 1920
en 1940. De R. K. St.-Bernadette
Soubirouskerk (Graafsebaan 103)
werd in 1934-'35 gebouwd naar ontwerp
van J. van der Valk. De toren is nooit voltooid. Hetklooster van de paters
van de H.H. Ha r t e n (Graafsebaan
172) is eenvoudige baksteenbouw uit de
jaren dertig met torenachtig uitgebouwd
trappenhuis. Vinkeloord (Graafsebaan
133) is een combinatie van een landhuis
met een herenboerderij, gebouwd in
1958 naar ontwerp van Anton Pieck.

RUCPHEN
Kerkdorp, waarschijnlijk in de 14de
eeuw ontstaan op een kruising van twee
turfvaarten. Het dorp leed zware schade
in 1944.
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SCHAIJK

DeR.K. St.-Martinuskerk
(Raadhuisstraat 3) verrees in 1933 naar
ontwerp van J. Berben in de vorm van
Grieks kruis. De toren werd in 1944
opgeblazen. Op het kerkhof staan een
kerkhofkruis en een beschadigde calvarieberg. De pastorie (Raadhuisstraat 5)
dateert uit 1869.
HetJachthuis (Hoeksestraat 28),
gelegen ten zuiden van het dorp nog
voorbij Schijf, werd omstreeks 1915
gebouwd. Het pand heeft een L-vormige
plattegrond met massieve hoektoren
voorzien van ui-vormige spits. In een
gevelnis staat een beeld van een monnik.
De Gerda-Hoeve (Het Dre0e 3),
ten zuidwesten van het dorp, is een in
1927-'28 gebouwd boerderijcomplex in
expressionistische stijl, naar ontwerp van
J. Hurks. De hoeve bestaat uit een vrijstaand villa-achtig woonhuis onder een
paraboolvormig schilddak en een stal
met een paraboolvormig zadeldak en
houten topgevels.

SAMBEEK
(gemeente Boxmeer)
Langgerekt straatdorp, ontstaan in de
vroege middeleeuwen op een oeverwal
van de Maas. Het dorp werd in 1944
zwaar door oorlogsgeweld getroffen.
De kerktoren (Grotestraat 63-65) is
een restant van een middeleeuwse, aan
St. Jan de Doper gewijde, kerk, die in
1882-'89 werd vervangen door een
nieuw gebouw dat in 1944 werd verwoest. De toren van Brie geledingen, met
overhoekse steunberen en achthoekige
traptoren, werd gebouwd in 1486-1532.
De onderste geleding heeft tufstenen
speklagen, de tweede en derde geleding
hebben spitsboognissen met maaswerk.
Dat maaswerk werd bij de restauratie in
1959-'61 aangevuld en vernieuwd. De
huidige kerk is een basiliek met voorhal
in neoromaanse vormen en stamt uit
1953. De pastorie (Grotestraat 67)
dateert uit omstreeks 1880.
Het voorm. kloostergebouw
(Grotestraat 69-71) van de zusters monialen redemptoristinnen werd gesticht
in 1874. De haaks op de Grotestraat
staande kloostervleugel in sobere neorenaissance stamt uit 1873-'74. Aan de

noordzijde volgde in 1882 een neogoti-
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Schaijk, Raadhuis met de R.K kerk
St.-Antonius Abt

Sambeek, Kerktoren (restant oude St. Jan
de Doperkerk)

sche vleugel met kapel naar plannen van
J. Kayser, die waarschijnlijk ook tekende
voor de sobere neogotische L-vormige
vleugel aan de zuidzijde uit 1888. In de
omheinde kloostertuin staat een grafkapel uit 1894. Het orgel in de kapel werd
in 1889 gebouwd door Swinkels uit Boxmeer.
Hetklooster St.-Anna (Torenstraat 41) uit omstreeks 1910 ligt in een
landschappelijk aangelegd park.
Het voorm. raadhuis (Grotestraat
72-74) is een blokvormig pand met hordes en een in het souterrain gelegen veldwachterswoning. Het werd omstreeks
1930 gebouwd in traditionele vormen.
Het voorm. p o s t k a n t o o r (Grotestraat 75) is een goed voorbeeld van een
woonhuis annex kantoor uit omstreeks
1905. Het aan de zijkant gelegen kantoor
is bereikbaar via een aangebouwde
ingang met opschrift.
DeAlg. begraafplaats (Stalenberg ong.), aangelegd in de tweede helft
van de 19de eeuw, bevat een collectie van
dertig gietijzeren vroeg-20ste-eeuwse
grafkruisen.

SCHAIJK
(gemeente Landerd)
Dorp ontstaan in de middeleeuwen op de
grens van zand en klei. Schaijk behoorde
tot het Land van Ravenstein. De dorpskern is nog vrij goed behouden.

DeR.K. kerk St.-Antonius
Ab t (Pastoor Van Winkelstraat 3) is een
driebeukige neogotische kruisbasiliek,
die in de plaats is gekomen van een laatmiddeleeuwse kerk. In 1894-'95 verving
men naar plannen van P. Stornebrink het
oude koor door een nieuw transept en
koor. Naar plannen van W.Th. van Aalst
volgde in 1901-'02 de vervanging van het
schip en de ommetseling van de 15deeeuwse toren, die tevens werd verhoogd
met een vijfde geleding. De kerk bezit
een door M. van Deventer gebouwd
orgel uit 1754-'55, dat in 1854 door F.C.
Smits werd uitgebreid en voorzien van
een nieuwe orgelkast. Op het kerkhof
staan onder meer een 16de-eeuws grafkruis en een laat-l9de-eeuws kindergraf
met beeld van een treurend meisje. De
kerkhofmuur uit omstreeks 1920 is voorzien van art deco-details. De neoclassicistische pastorie (Pastoor Van Winkelstraat 1) stamt uit 1865.
Het voorm. raadhuis (Pastoor Van
Winkelstraat 5), met een toren voorzien
van een koperen ui-spits, verrees in 1950
naar plannen van J. de Jong in de traditionele vormen van de Bossche School.
Woonhuizen. Notaris P.E van Erp
liet in 1876 het huis Runstraat 1 7
bouwen. De voorm. burgemeesterswoning Runstraat 5 werd in 1903 opgetrokken en vertoont neorenaissanceinvloeden. Runstraat 1, voorzien van
in- en uitgezwenkte geveltop, is een aardig voorbeeld van een wederopbouwpand uit omstreeks 1950.
Windmolen 'De Onderneming'
(Molenaarstraat lb), ten oosten van het
dorp, is een ronde bakstenen beltkorenmolen uit 1888, herbouwd na een brand
in 1971.
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SCHIJNDEL
Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen aan de oude handelsweg 's-Hertogenbosch-Maastricht. Rondom de kerk
ontwikkelde zich een handels- en marktcentrum. Vanaf het midden van de 19de
eeuw vond een flinke industrialisatie
plaats, waarbij een grote impuls uitging
van de in 1870 opgerichte kaarsenfabriek
Bolsius.
DeR.K. St.-Servatiuskerk
(Markt 17) bestaat uit een in 1525 voltooide westtoren van twee geledingen
waar later een nieuwe kerk tegenaan
werd gebouwd. De toren heeft een
tweede geleding met slanke spitsboog.
nissen, galmgaten en een omgaand rondboogfries, waarboven een naaldspits met
bol uit 1819. Hiertegen werd in 1839-'400
een driebeukige bakstenen basiliek opgetrokken die sindsdien in neogotische stijl
is verbouwd en uitgebreid. Daarbij zijn
nog delen van het oude muurwerk en de
oorspronkelijke kap bewaard gebleven.
Het interieur heeft stergewelven van
stucwerk op latten. Het neogotische
hoofdaltaar werd in 1858 vervaardigd
door het atelier Cuypers en Stoltzenberg. De preekstoel uit 1855 met neogotische en neoclassicistische elementen is
gemaakt door H. Peeters-Dievoort.
J. Jonkergouw maakte het doopvont,
terwiji de diverse heiligenbeelden uit

Schindel, R.K St.-Servatiuskerk, interieur
(1973)

Schijndel, Herv. kerk

Schijndel, Hoekgevelboerderij Nonnenbos 5

1904-'07 van de hand van J. Custers zijn.
Het orgel uit 1852 werd gebouwd door
F.C. Smits, de monumentale neogotische
orgelkast werd gesneden door J.F. Buijssen. In het torenportaal staat de grafzerk
van de Schijndelse zeeheld Jan van Amstel (t 1669). De pastorie (Van Alphenstraat 16-18) stamt uit 1836, evenals de
kosterswoning (nr. 20).
De voorm. H e rv. kerk (Hoofdstraat
150) is een langwerpige achtkantige,
neoclassicistische zaalkerk uit 1808. Het
gebouw heeft grote spitsboogvensters
tussen geblokte pilasters en aan de voorzijde een portiek met fronton.
Het voorm. St.-Joze fk looster
(Pastoor Van Erpstraat 1) van de Congregatie van de Zusters van Liefde werd
1868-'70 gebouwd en in 1898 vergroot
met een neogotische kapel naar plannen
van J. Kayser. De straatvleugel stamt uit
omstreeks 1910.
DeR.K. kerk O.L. Vrouwe
van de Rozenkrans (Boschweg
118), in het gehucht Boschweg, is een
driebeukige basiliek met terzijde staande
toren, gebouwd in 1928-'29 naar plannen van C. van Liempd en P. Donders in
`Dom. Bellot'-expressionisme.
Woonhuizen. Het oudste huis van
Schijndel is Kluisstraat 2-4, een
eenlaags dorpswoonhuis uit omstreeks
1660. Het ja n Heestershuis (Pompstraat 17) met Lodewijk XVI-elementen
stamt uit 1775. De fabrikantenvilla
Rozenburg (Hoofdstraat 190) met
late-chaletstijl-elementen werd in 1912
gebouwd voor A.M. Bolsius.
Boerderijen. Tot de oudste boerderijen van Schijndel behoren de hoekgevelboerderijen, waarbij tegen de voorgevel van het woongedeelte een smallere
kamer werd uitgebouwd. De hoekgevelboerderij Nonnenbos 5, gelegen ten

noorden van het dorp, dateert uit de
17de eeuw en werd in de 18de eeuw verbouwd. Pastoor Van Vroonhovenstraat 15 is een hoekgevelboerderij uit
omstreeks 1720. De langgevelboerderij
Pastoor Van Vroonhovenstraat 2
stamt uit 1781, maar heeft door latere
verbouwingen een 19de-eeuws uiterlijk.
Kaarsenfabriek Bolsius (Kerkendijk 126). Het oudste deel stamt uit 1911,
maar de fabriek is nadien regelmatig uitgebreid en kreeg in 1941 een nieuwe
voorgevel naar plannen van C.J. van
Liempd.
Windmolens. In het dorp staan
twee ronde bakstenen beltkorenmolens,
de Ca t h a r i n a (Hoofdstraat 40) uit
1837 en de Pegstukk en (Pegstukken
27) uit 1845.
De R . K . begraafplaats (Rietbeemdenweg ong.) werd in 1829 aangelegd en is omgeven door een hek met
twee ingangen voorzien van schilddragende engelen uit 1893. Uit dezelfde
tijd is de gietijzeren calvariegroep. De
belangrijkste grafmonumenten zijn die
van de fabrikantenfamilie Bolsius uit
1881 en uit 1907, de laatste van de hand
van J. Custers.

SINT ANTHONIS
Dorp ontstaan bij een in 1312 gestichte
en aan St.-Anthonius Abt gewijde kapel,
die uitgroeide tot bedevaartplaats. In
1477 werd Sint Anthonis een zelfstandige parochie. De kerk ligt aan een van
de mooiste brinken van Brabant.
DeR.K. kerk St.-Antonius
Abt (Brink 10) is een eenbeukige kerk
uit het laatste kwart van de 15de eeuw.
De toren van Brie geledingen, spaarzaam
geleed met nissen en spitsboogfriezen,

en de aansluitende vier traveeen van het
schip dateren uit de bouwtijd. Bij verbouwingen in 1885-'86 en 1930-'31,
respectievelijk naar plannen van C. van
Dijk en H.C. van de Leur, werd het oude
koor afgebroken en vervangen door een
breed transept met flankerende torens en
een nieuw koor. Inwendig zijn de kruisribgewelven alle in 1885-'86 vernieuwd.
De kerk bezit een kruisbeeld (late 15de
eeuw), een preekstoel (1694), heiligenbeelden van Antonius Abt en Johannes
Nepomuk (18de eeuw), een orgel
gebouwd door J. Vollebregt & Zn. met
orgelkast door J. Buijssen (1854-'55) en
een kruisweg en gebrandschilderd glas
door E. Dekkers (late 19de eeuw). De
pastorie (Brink 9) stamt uit circa 1905.
Hetklooster St.-Anthonius
Abt (Brink 8) is een neogotisch zusterklooster uit 1896, uitgebreid omstreeks
1935. In de topgevel staat een beeld van
de patroonheilige.
De voorm. dorpsschool (Brink 11)
met drie klassen en onderwijzerswoning
werd omstreeks 1883 gebouwd, mogelijk
naar ontwerp van J. Buijssen. Het pand is
lange tijd als parochiehuis in gebruik
geweest.
Woonhuizen. Het dorpswoonhuis
L ep elstraat 14, met typerende
ingang met verdikte omlijsting aan de
bovenzijde, stamt uit omstreeks 1870.
Villa D e Blauwvoet (Dr. Verbeecklaan 19) verrees omstreeks 1930 naar een
ontwerp met expressionistische elementen van H.C. van de Leur.
Boerderijen. De forse boerderij
Brink 7, met representatieve voorgevel, stamt uit omstreeks 1830. De nabij
gelegen keuterboerderij L ep elstraat 5
dateert uit circa 1850.
Ledeacker. In deze beekdalnederzetting ten noordwesten van Sint Antho-
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nis staat de R.K. St.-Catharinak e rk (Dorpsstraat 36). Deze eenvoudige
zaalkerk uit 1896 is ontstaan door uitbreiding en verbouwing van een door
brand zwaar beschadigde middeleeuwse
kapel. Nog laat-15de-eeuws zijn het koor
en de twee aansluitende schiptraveeen.
De pastorie (Dorpsstraat 34) stamt uit
1918.

18de-eeuwse hoogaltaar, een orgelbalustrade met onderdelen van een communiebank uit 1857 en enkele laat-l8deeeuwse heiligenbeelden. De pastorie
(Kerkpad 10-12) is een U-vormig pand
met mogelijk 18de-eeuwse kern.
Windmolen 'De Heimolen' (Wanroijseweg ong.), gelegen ten zuiden van
het dorp, is een ronde bakstenen beltkorenmolen uit 1878.

SINT HUBERT
(gemeente Mill)

SINT-MICHIELSGESTEL

Dorp ontstaan in de late middeleeuwen
rondom een kleine kerk die in 1796 tot
parochiekerk werd verheven.
DeR.K. kerk H.H. Hubertus
en Barbara (Kerkpad 16) is een eenbeukige kerk met 15de-eeuwse westtoren
en 16de-eeuws schip. De eenvoudige
toren heeft drie geledingen voorzien van
rechthoekige spaarvelden en spitsboognissen met galmgaten; aan de noordzijde
bevindt zich een veelhoekige traptoren.
Het schip heeft aan de westzijde een
plint van blokken ijzeroer. In 1825 kreeg
het schip een gestucadoord tongewelf
met trekstangen en men verving het koor
door nieuwbouw. Het koor werd in 1934
nogmaals vernieuwd en er verrees een
transept.
In de kerk staat een beeld uit 1520-'30
van St.-Catharina die haar varier en belager, keizer Maxentius, vertrapt. De 18deeeuwse preekstoel met vierkante kuip –
aan de onderzijde uitlopend in een
vruchtenkorf – is versierd met reliefs
voorstellende St.-Hubertus, de Goede

Dorp aan de Dommel, ontstaan in de
vroege middeleeuwen op een zandrug,
aan drie zijden omsloten door een meander van de rivier. Op het hoger gelegen
kerkplein legde men een dorpsveste aan,
die in 1579 werd verwoest. De nabijheid
van 's-Hertogenbosch leidde ertoe dat
langs de Dommel diverse kastelen of
edelmanswoningen ontstonden, waarvan
er inmiddels weer een aantal is verdwenen, waaronder het in 1750 afgebrande
kasteel Oud Herlaer. De traditie van
vestigingsplaats voor rijkere bewoners,
maar ook geestelijke instellingen vanuit
's-Hertogenbosch is nog tot het begin
van de 20ste eeuw doorgegaan. Na de
Tweede Wereldoorlog breidde het dorp
zich onder meer uit aan de overzijde van
de Dommel.
De k e r k t o r e n (Petrus Dondersplein
18) van de omstreeks 1839 gesloopte
middeleeuwse St.-Michaelskerk dateert
uit het midden van de 15de eeuw. De
toren van drie geledingen heeft tufstenen

Herder en de pauselijke tiara, geflankeerd door de evangelistensymbolen.

speklagen en overhoekse steunberen, die
evenals de torenromp versierd zijn met

Voorts bezit de kerk nog delen van het

spaarnissen voorzien van driepassen met
tufstenen toten. De voorm. pastorie
(Petrus Dondersplein 23-24) stamt uit
omstreeks 1860.
De H e rv. kerk (Schijndelseweg 1) is
een driezijdig gesloten, gepleisterde zaalkerk met dakruiter uit 1808. De grote
pastorie (Petrus Dondersplein 13) stamt
uit het begin van de 19de eeuw.
DeR.K. St.-Michaelskerk
(Nieuwstraat 34) is een driebeukige basiliek met vieringtoren en imposante westtoren voorzien van vier puntgevels en
een ruitdak. De kerk werd in 1930-'31
gebouwd naar plannen van H.W. Valk en
verving de zuidelijk gelegen oude kerk

Sint-Michielsgestel, Herv. Kerk en pastorie
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uit 1839. Kenmerkend voor de zogeheten christocentrische kerken van Valk is
de fraaie ruimtewerking. Die bereikte hij
hier door de hoge lichtbeuk en de centrale plaatsing van het altaar onder de
vieringstoren. Het orgel, in 1876
gebouwd door EB. Loret uit Mechelen,
is afkomstig uit het voorm. klein-seminarie Beekvliet.
Het r a a d h u i s (Petrus Dondersplein
1-4), een gebouw met souterrain en beletage met bordes, dateert uit 1792 en is
in 1982-'83 op de voorgevel na geheel
vernieuwd.
Het voorm. klein-seminarie
B eekvliet (Beekvlietstraat 5), nu
bejaardentehuis, is een langgerekt
gebouw met kapel en slanke toren uit

twee engelen. Het complex ligt in een
landschappelijk aangelegd park met voor
de ingang een door M. van Bokhoven
gemaakt beeld van ter ere van de stichter
Marinus van Beek.
Het voorm. kasteel Ruwenberg
(Ruwenbergstraat 1) wordt in het begin
van de 15de eeuw genoemd. Het huidige
gebouw bestaat uit twee haaks geplaatste
vleugels met op de verbinding een achtkante traptoren uit 1537, mogelijk
gebouwd in opdracht van Jan van Raveschot. De slanke toren met laat-gotische
details heeft lichtsleuven en spaarnissen
met drie- en vierpasversiering. In 1820
werd het verkocht aan notaris P.H.
Meurs die in 1822 het voorm. koetshuis
(Ruwenbergstraat 3) liet bouwen. In
1851 kwam het in bezit van de Fraters
van Tilburg. De door hen gepleegde
toevoegingen zijn in 1988 gesloopt ten

1905-'07, opgetrokken naar ontwerp
van W.Th. van Aalst. In 1918 werd het

Sint-Michielsgestel, Kasteel Nieuw Herlaer

Sint-Mich ielsgestel, Klein-seminarie
Beekvliet (1979)

gebouw aan de zuidzijde verlengd. Het al
uit 1865 stammende landschappelijke
park van het (afgebroken) landhuis Beekvliet is inmiddels voor een groot gedeelte
bebouwd.
Het doveninstituut (Theerstraat
42) is een imposant U-vormig complex
met hoek- en middenpaviljoens,
gebouwd in 1908-'10 naar ontwerp van J.
van Groenendael in een laat-neogotische
stijl met jugendstil-elementen. Het is een
goed voorbeeld van een monumentaal
katholiek gestichtsgebouw. De symmetrische bouw weerspiegelt de oorspronkelijke scheiding in een jongens- en een
meisjesgedeelte. De rijk versierde ingang
wordt geflankeerd door stenen leeuwen
met de wapens van Sint-Michielsgestel
en aan de bovenzijde bekroond door

behoeve van de bouw van een conferentieoord.
Woonhuizen. Sint-Michielsgestel
kent nog een aantal interessante grote
huizen in parkachtige tuinen. Het herenhuis Hemelrijk (Hemelrijkstraat 8) is
een gepleisterd neoclassicistisch pand uit
1873 met aan de zuidgevel twee markante torens voorzien met duivennissen.
Tussen deze torens is later een serre aangebracht. Notaris Sloet liet omstreeks
1875 het neoclassicistische herenhuis
Ha e s i A g e r (Nieuwstraat 70) bouwen.
Aan de voorzijde heeft het een balkon
gedragen door slanke gietijzeren zuiltjes.
Uitgevoerd in neorenaissance-stijl met
chaletstijl-invloeden zijn villa Ma r i en b e rg (Hemelrijkstraat 1) uit 1893, met
een veranda aan voorzijde, en de villa
Ruwenbergstraat 4 , een voormalige
burgemeesterswoning uit 1904 naar
plannen van J. Kayser.
Windmolen 'De Genenberg' (De
Genenberg 6), gelegen ten zuiden van
het dorp, is een ronde bakstenen beltkorenmolen uit 1841.
Het voorm. kasteel Nieuw Her1 a e r (Halder 2-6), gelegen ten noordwesten van het dorp in het gehucht Halder, moet omstreeks 1400 zijn ontstaan.
Aan de voorzijde van het (verdwenen)
middeleeuwse gebouw verrees omstreeks
1544 een hoge achtkante traptoren met
natuurstenen hoekblokken en ui-vormige spits, gebouwd in opdracht van
H. van Deventer, varier van de bekende
kaartenmaker Jacob van Deventer. In
1791 liet S.D. baron van Bonstetten het

•
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kasteel op de toren na slopen. Op de resten van de oude kelders verrees een
nieuw gebouw dat in 1799 werd ingericht tot seminarie. Na het vertrek van
het seminarie naar Haaren in 1839
diende het tot 1910 als doveninstituut en
vervolgens als klooster.
Hetvoorm.jachtslot Haanwijk
(Haanwijk 1) ligt ten noordwesten van
het dorp nabij Nieuw Herlaer. M.C.
Sweerts de Landas liet in 1649 een huis
bouwen dat de kern vormt van het huidige landhuis. Bij een verbouwing kort
na 1834 werd de geblokte ingangsomlijsting aangebracht. De oprijlaan en de op
het huis aansluitende langgevelboerderij
zullen uit de 18de eeuw stammen. Bij een
bocht van de Dommel ten westen van
het huis ligt het voorm. veerhuis 'Het
Vaantje' (Haanwijk ong.), een bakstenen
pand uit de 17de of 18de eeuw met hoog
souterrain en schilddak. De kloosterkozijnen met kleine roeden werden tijdens
de restauratie in 1965 aangebracht.
Landgoed Zegenwerp (Zegenwerp
ong.) ligt ten zuiden van het dorp op de
westoever van de Dommel. Het oorspronkelijk middeleeuwse huis werd in
de 18de eeuw verbouwd en kreeg in het
midden van de 19de eeuw zijn huidige
neoclassicistische uiterlijk met geblokte
pilasters, kroonlijst op voluten en fronton. Voor het in dezelfde tijd aangelegde
landschapspark is een oude Dommelarm
gebruikt als slingerende vijver.

SINT-OEDENRODE

Dorp ontstaan omstreeks 1000 op een
aan drie zijden door een meander van de
Dommel omsloten zandrug. Aan de open
zijde werd eerst een burcht en omstreeks
1100 een parochiekerk gebouwd, die aan
het eind van de 12de eeuw kapittelkerk
werd. Dit gebied, de Oude Vrijheid
genoemd, was via een doorwaadbare
plaats verbonden met het oostelijk gelegen Eerschot, waar in de 13 de eeuw een
kapittelkerk verrees. Rode, oorspronkelijk een zeer klein graafschap, omvatte
beide gebieden, kreeg in 1232 stadsrechten, maar werd nooit omwald. Wel werd
het hoofdplaats van het kwartier Peelland van de Meierij. Bij de kruising van
Heuvel, Kerkstraat en Kofferen ontstond
een baandorp. Aan de noordoostzijde

Sint-Oedenrode, Herv. kerk, toren

Claude Demeny; een derde, elders opgestelde lessenaar is ook door hem
gemaakt.
DeR.K. St.-Martinuskerk
(Heuvel 1) is een driebeukige neogotische kruisbasiliek, gebouwd in 1912 naar
plannen van W.Th. van Aalst. Van de
gotische, aan St. Oda gewijde kapittelkerk ter plaatse werd het uit 1498 daterende koor opgenomen; dit koor heeft
tufstenen speklagen. De rest van die kerk
was al in 1808 door een nieuwe kerk vervangen, die op zijn beurt voor het huidige gebouw plaats maakte. De kerk
bevat een 13de-eeuwse hardstenen doopvont en een 14de-eeuws exemplaar, dat
nu als wijwaterbak dienst doet. Voorts
zijn er een 16de-eeuws beeld van Christus op de Koude Steen, een eveneens
16de-eeuwse kruisigingsgroep, drie
barokke houten beelden – St. Joris, St.
Maarten en St. Oda – en grafzerken uit
1507, 1641 en 1726. Het orgel met fraaie
neobarokke orgelkast werd in 1839 vervaardigd door F.C. Smits.
Het in 1865 aangelegde kerkhofis van
bijzondere allure; het telt diverse goede
voorbeelden van grafsculptuur, waaronder verspreid staande heiligenbeelden
op sokkels, een St.-Maartensbeeld en een
grote calvarieberg. De laatste heeft aan
drie zijden nissen, met daarin Christus
op de Koude Steen, een Pieta en een
Opstandingsgroep. Voor de in 1934
door MJ. Granpre-Moliere ontworpen
St.-Odakapel bevindt zich het graf van
de uit Sint-Oedenrode afkomstige bisschop W.M. Bekkers (t 1966). De pastorie (Markt 32) stamt uit omstreeks 1880.
HetSt.-Paulusgasthuis (Kerkstraat 12-22) bestaat uit twee rijen kameren op L-vormige plattegrond. Het gasthuis werd in 1434 gesticht ten behoeve
van behoeftige alleenstaande vrouwen

verbreedde de Heuvel zich tot de Markt,
waar vanaf 1342 jaarmarkten plaatsvonden. Aan de Dommel werden twee
watermolens opgericht, de Wolfswinkel
en de Borchmolen. In de omgeving van
het dorp vestigden zich edellieden in versterkte huizen. Met de plunderingen
door de Geldersen in 1542 kwam een
einde aan de bloei van Sint-Oedenrode.
Het duurde tot na 1830 alvorens er weer
enige groei plaatsvond. Na de Tweede
Wereldoorlog ontstonden nieuwe wijken
ten noorden en ten zuiden van het vrij
goed intact gebleven dorpsplein en de
aansluitende lintbebouwing.
De Herv. kerk (Kerkdijk 8, Eerschot) staat op de plaats van de vroeg15de-eeuwse parochiekerk van Eerschot
en Rode. Van deze driebeukige, gotische
kerk bleef de toren van drie geledingen
met uitgebouwde traptoren bewaard, alsmede het onderste gedeelte van de zijbeukmuren, die nu het kerkhof afsluiten.
De ingesnoerde spits met open koepellantaarn stamt uit omstreeks 1800, toen
door storm de oude spits met peervormige helm verloren ging. Toch bleef
men de toren als Inoptoren' aanduiden.
Op de plaats van het oude schip en met
gebruikmaking van de scheibogen verrees in 1806-'09 een neoclassicistische
zaalkerk naar plannen van architect
Hubert. Dit gebouw heeft een klassieke
deuromlijsting met fronton. In de kerk
staat een preekstoel uit 1734 met twee
koperen lessenaars, een uit omstreeks
1650 en een uit 1734, gegoten door
' Sint-Oedenrode, St.-Paulusgasthuis
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Omstreeks 1850 kreeg de familie De
Girard de Mielet van Coehoorn het toen
overgebleven eenlaagse huis in bezit en
liet het verhogen met een verdieping en
voorzien van flankerende torens. Samen
met de toen gebouwde stallen, dienstwoningen en poortgebouw met ophaalbrug,
alles in vroeg-neogotische stijl en voorzien van kantelen, ontstond een nabootsing van een middeleeuwse burcht. Het
landschappelijke park werd aan het begin
van de 20ste eeuw aangelegd naar ontwerp van tuinarchitect Springer. Bij de
restauratie in 1962-'63 werd het kasteel
ontpleisterd en voorzien van roedenvensters. Het uit 1890 daterende, neorenaissance-woonhuis Kasteellaan 1 deed vroeger dienst als poortgebouw van het
landgoed.
Nijnsel. Dorp ten zuidoosten van
Sint-Oedenrode nabij de Dommel. De
Sint-Oedenrode,KasteelHenkensbage

door Jan die Zwart en zijn vrouw Jutta
van Erp. In 1779 werden de middeleeuwse huisjes herbouwd en nogmaals in
1857. In 1910 werd aan de noordzijde
een deel gesloopt. De in 1923 geplaatste
gevelsteen vermeldt abusievelijk Jan van
Ameroyen als stichter, maar deze heeft in
het vermelde jaar 1546 slechts een schenking gedaan. De dorpspomp met kelkvormige opvangbak werd in 1875
geplaatst boven de put, die tot dan toe
het gasthuis van water had voorzien.
Het voorm. St.-Martinushuis

(Markt 30) werd in 1904 in neogotische
stijl gebouwd als parochiehuis, vermoedelijk naar plannen van W.Th. van Aalst.
Het voorm. post- en telegraafk a n t o o r (Borchmolendijk 5) uit 1910
is een goed voorbeeld van een eenvoudig
dorpspostkantoor. De gevels zijn deels
gepleisterd. Het materiaalgebruik toont
de invloed van jugendstil en chaletstijl.
Woonhuizen. Aan de Markt staan
nog enkele huizen met karakteristieke
19de-eeuwse gevels en daarachter mogelijk een oudere kern. Zo heeft het waarschijnlijk 17de-eeuwse pand Markt 8
– de voormalige herberg 'De Zwaan' –
een gebosseerd gepleisterde lijstgevel uit
omstreeks 1830. Ook Markt 10 –het
voormalige hotel 'De Gouden Leeuw' –
heeft een 17de-eeuwse kern. Markt 6
stamt als geheel eveneens uit omstreeks
1830 en heeft een empire-deuromlijsting

en empire-vensters met zwikken. Het
neoclassicistische herenhuis Markt 2
werd in 1863 gebouwd en in 1881
gekocht als raadhuis, waarna men het
oude raadhuis uit 1691 heeft gesloopt.
Markt 12 is een diep pand met oude
kern, die omstreeks 1875 een nieuwe
Bevel in eclectische vormen kreeg, afgesloten door een attieklijst om het hoog
oprijzende achterliggende dak to verhullen.
Boerderijen. In Sint-Oedenrode
staat nog een aantal min of meer gave of
gerestaureerde boerderijen. Uit 1699
stamt kortgevelboerderij D e Grote
Laar (Nijnselseweg 19), met aan de
voorzijde een hoge puntgevel voorzien
van duivengaten en aan de achterzijde
een schilddak. De meeste boerderijen
zijn 19de-eeuwse langgevelboerderijen,
zoals Vresselseweg 25,011andseweg 123 (1878) en Groene-woud 4
(1888).
Industriegebouwen. Devoorm.
sigarenfabriek Nijnselseweg 2 is een
drielaags bedrijfsgebouw met sheddak uit
1908. De voorm. cooperatieve zuivelfabriek 'St. Oda' (Lindendijk 7)
stamt uit 1916 en is ontworpen door
LJ.P. Kooken.
Kasteel Henkenshage (Laan
van Henkenshage 1) is een omgracht
kasteel met drie vleugels rondom een
binnenplaats. In het midden van de 14de
eeuw verrees hier een eerste kasteel dat
na verwoesting werd herbouwd in 1603.

R.K. kerk St.-Antonius van
Padua (Oude Lieshoutseweg 9) is een

eenbeukige kerk met opzij geplaatste
toren met helmdak, gebouwd in 1911
naar plannen van L.J.P. Kooken. Ten zuiden van Nijnsel ligtkasteel Dommelrode (Wolfswinkel 6), een in oorsprong
16de-eeuws omgracht en versterkt huis.
In 1605 werd het gebouw geheel in
opdracht van jhr. Marcus van Gerwen
herbouwd op L-vormige plattegrond
met deels ingebouwde vierkante traptoren. In 1764 werd de traptoren geheel
ingebouwd door een verdubbeling van
de noordvleugel. Van 1819 tot 1954 was
hier het augustinessenklooster Mariendael gevestigd en bouwde men in 1820
een pensionaatsvleugel en in 1857 een
kapel. Bij de verbouwing en restauratie
tot gemeentehuis in 1961-'63 werden
alle latere aanbouwsels gesloopt op een
gedeelte van de langgerekte zuidvleugel
na.

Nijnsel bij Sint-Oedenrode, Kasteel
Dommelrode
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1738, waarna hij het in 1767 in particulier bezat kwam. In 1978 verhuisde hij
van zijn oorspronkelijke plek nabij de
Zuid-Willemsvaart naar zijn huidige
standplaats. De ronde beltkorenmolen in
de Kerkstraat (bij nr. 33) dateert uit
1853 en werd herbouwd na een brand in
1868.

Soerendonk, Raadhuis

Someren, Herv. kerk

SOERENDONK
(gemeente Budel)

DeR.K. St.-Lambertuskerk
(Kerkstraat 16) is een sobere driebeukige
kerk met recht gesloten koor en terzijde
staande toren met neoromaanse elementen. Het gebouw verrees in 1925-'26
naar plannen van J. Franssen op enige
afstand zuidelijk van de oude (gesloopte)
kerk uit 1829. De kerk is vooral van
belang vanwege de rijke inventaris. Het
barokke hoofdaltaar uit omstreeks 1750
bevat enkele levensgrote beelden. Het
middelste altaarstuk werd geschilderd
door BJ.C. Weingartner, de twee andere
in 1753 door O.E. Pirotte. De omstreeks
dezelfde tijd vervaardigde communiebank, afkomstig van de Lieve-VrouweBroederschapskapel in de St. Jan to Den
Bosch, werd in 1878 aan de kerk
geschonken en door L. Coenen met
enkele panelen uitgebreid. Deze maakte
ook de twee neobarokke biechtstoelen en
waarschijnlijk eveneens de preekstoel.
Eveneens uit de St. Jan zijn de door J.A.
van der Ven in 1854-'57 gemaakte gipsmodellen van Christus, Johannes de
Doper en de Twaalf Apostelen. Het in
1857-'58 door F.C. Smits gebouwde
orgel steekt in een door J.F. Buijssen
gesneden orgelkast met heiligenbeelden
en musicerende engelen.
De R.K. O.L. Vrouwe ten
Hemelopnemingskerk (Nieuwendijk 36, Someren Eind) is een lage,
brede zaalkerk met aanbouwen en een
vrijstaande, traditioneel vormgegeven
toren met in beton uitgevoerde details,
gebouwd in 1957 naar plannen van
J. Strik.
Windmolens. Ten westen van de
kern ligt D e n Evert (Einhoutsestraat
12), een halfgesloten-standerdmolen.
Deze vroegere bankorenmolen van de
norbertijnerabdij van Postel (Belgie) zou
in 1543 zijn gebouwd en verbouwd in

Beekdalnederzetting ontstaan in de late
middeleeuwen.
DeR.K. kerk St.-Johannes'
Onthoofding (Dorpsstraat 25) is
een neogotische kruiskerk, die in 1836'38 verrees naar plannen van J. van de
Rijt; het transept en het koor werden
echter in 1932 naar ontwerp van
J. Franssen vernieuwd. De in 1908-'10
opgetrokken westtoren van drie geledingen met ingesnoerde spits is mogelijk
een ontwerp van C. Franssen.
Het voorm. raadhuis (Cranendonck
1), gelegen ten oosten van het dorp, staat
op de plaats van het in 1270 vermelde en
in 1673 door de Fransen verwoeste kasteel Cranendonck. In 1899 verrees hier
het landhuis Cranendonck, dat in 1939'40 ingrijpend werd verbouwd en uitgebreid naar plannen van J. Roffelsen. Het
wit geschilderde gebouw op L-vormige
plattegrond heeft zijn ingang in de zeskante toren – met ingezwenkte leien
spits – in de binnenhoek.

SOMEREN
Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen. In 1212 bezat het een kerk. Someren vormde vanaf 1266 een heerlijkheid
met Lierop. Aan de zuidzijde werden
vanaf 1875 particuliere veenontginningen uitgevoerd, wat leidde tot het dorp
Someren Eind.
De Herv. kerk (Speelheuvelplein 6)
is een zaalkerk met uitgebouwd portiek
en topgevel met klimmend boogfries en
dakruiter, gebouwd in 1885 naar plannen
van P. van den Erve. Het interieur bevat
een preekstoel uit 1740.

SON EN BREUGEL
De twee kleine agrarische nederzettingen Son (vroeger Zon genoemd) en
Breugel ontwikkelden zich in de middeleeuwen tot kerkdorpen. In Son, ontstaan
op de linkeroever van de Dommel, was
de bebouwing geconcentreerd rondom
het driehoekige marktplein met raadhuis,
waarvan het karakter door de aanleg van
de doorgaande weg naar Eindhoven
sterk werd aangetast. Na de Tweede
Wereldoorlog heeft het dorp Son zich
vooral aan de noordzijde uitgebreid en is
het, gescheiden door het Dommeldal,
een dubbelgemeente met Breugel gaan
vormen. Breugel zelf is ontstaan als
beekdalnederzetting waarvan de langgerekte hoofdstraat door plaatselijke verbreding het karakter van een plein heeft
gekregen.
De k e r k t o r e n (Kerkplein 1, Son)
van de in 1958 door brand verwoeste en
in 1962 gesloopte R.K. kerk St.-Petrus'
Banden, is een Kempische toren uit
omstreeks 1500. Het bouwwerk heeft
drie geledingen en aan de westzijde forse
overhoekse steunberen, waarvan die aan
de noordwestzijde tot traptoren is uitgebouwd. De bovenste geleding is rijk versierd met mergelstenen hoekblokken. Bij
de restauratie in 1975 heeft men de ingesnoerde spits vernieuwd. Op enige

Son en Breugel, Kerktoren (Son) en Dommel
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afstand van de toren is na 1958 een
moderne kerk St.-Petrus' Banden
gebouwd.
DeR.K. St.-Genovevakerk
(St.-Genovevastraat 14, Breugel) is een
laat-gotische kerk, bestaand uit een eenbeukig schip, een driezijdig gesloten
koor en een westtoren. Het koor is het
oudst en werd in het midden van de 15de
eeuw gebouwd. De toren en het schip,
dat een romaanse voorganger verving,
verrezen respectievelijk in het derde
kwart en aan het eind van die eeuw. De
naar het westen overhellende toren heeft
drie geledingen en overhoekse steunberen, waarvan de zuidoostelijke tot traptoren is uitgebouwd. De derde geleding
heeft spitsboognissen met natuurstenen
driepassen en wordt afgesloten door een
rondboogfries. De lage ingesnoerde spits
verving in 1821 een in 1800 door storm
verwoestte spits. Omstreeks 1600 kreeg
de kerk een dwarsschip, maar dat werd in
1822 gesloopt. Tijdens de restauratie in
1956-'60, naar plannen van J. Strik, werd
het huidige transept opgetrokken en
kreeg het schip het huidige houten
gewelf. Het eveneens sterk gerestaureerde koor heeft een netgewelf op
kraagsteentjes met gebeeldhouwde menselijke figuurtjes en loofwerk. Het orgel,
voorzien van sierlijk snijwerk, werd in
1853 gebouwd door JJ. Vollebregt &
Zn. De pastorie (St.-Genovevastraat 16),
uit het eind van de 19de eeuw, werd
mogelijk gebouwd naar plannen van
L.C. Hezenmans.
Het voorm. raadhuis (Markt 1, Son)
is een rechthoekig gebouw uit omstreeks
1780. Het heeft een zadeldak tussen tuitgevels. De door een in- en uitgezwenkte
Bevel bekroonde middenrisaliet is voorzien van een hardstenen bordes. De
gesneden ingangsomlijsting heeft een
bovenlicht met het motief van een stralende zon. In 1920 werd het raadhuis
gerestaureerd en aan de achterzijde uitgebreid naar plannen van LJ.P. Kooken.
Woonhuis. Dommelstraat 12 te Son
is een in oorsprong 17de-eeuws pand op
L-vormige plattegrond, met een erker
naast de ingang.
Hetmonument voor Pieter
B r e u g e I (Pieter Breugelplein ong.,
Breugel), uit 1926, werd ontworpen door
A.J. Kropholler en in hardsteen uitgevoerd door L. Petit. Ervoor staat een

moderne bronzen buste van de schilder,
naar ontwerp van J. Couwenberg.

SPOORDONK
(gemeente Oirschot)
Dorp dat tot ontwikkeling kwam bij het
in de 14de eeuw gebouwde kasteel van de
heren van Oirschot, waarvan de restanten in het begin van de 18de eeuw zijn
gesloopt.
DeR.K. kerk St.-Bernadette
(Bernadettestraat 2-4) is een driebeukig
gebouw met terzijde staande toren en
achtkantige doopkapel. De kerk is in
1935-'36 gebouwd naar een ontwerp van
AJ.M. Rats in gotiserende stijl, vermengd met stijlelementen uit de school
van A.J. Kropholler.
De watermolen op de Beerze
(Spoordonkseweg 130) is een dubbele
onderslagmolen, waarvan de oorsprong
teruggaat tot 1545 en die in bezit was van
de heren van Oirschot. In 1868 zijn de
houten molengebouwen vervangen door
het huidige langgerekte gebouw onder
zadeldak met in het midden een ruimte
voor twee schepraderen. Het westelijke
deel bevat de korenmolen en het ooste-

Spoordonk, Watermolen op de Beerze

Spoordonk, R.K kapel O.L. Vrouwe van de
H. Eik

lijke deel – nu zonder scheprad – bood
vroeger plaats aan de oliemolen.
DeR.K. kapel O.L. Vrouwe
van de H. Eik (Proosboekweg 11),
ten zuiden van Spoordonk, is een bakstenen kapel uit 1854 met aan de westzijde
een trapgevel boven een open, drievoudige boogstelling. De kapel verrees op
de fundamenten van een 15de-eeuwse
voorgangster, die in 1649 werd gesloopt.
Reden voor het oprichten van die kapel
was de vondst van het mirakelbeeldje van
Maria, volgens de legende in 1406. Het
beeldje was eerst verstopt in een eik.
In 1906 werd de kapel aan de westzijde
uitgebreid met gebruik van vier vroeg16de-eeuwse zuilen, die oorspronkelijk
behoorden tot het oksaal van de Petruskerk te Oirschot. In die kerk bevindt zich
nu het Mariabeeld. Rondom de kapel ligt
een half-natuurlijk processiepark met
een kleine 19de-eeuwse kapel ter ere van
de H. Anthonius van Padua.

SPRANG
(gemeente Waalwijk)
Wegdorp in een cope-ontginning in de
Langstraat, ontstaan nadat graaf Willem
III van Holland het veen omstreeks 1310
ter ontginning had uitgegeven.
De Herv. kerk (Kerkstraat 34-36) is
een laat-gotisch gebouw met een toren,
een driebeukig pseudo-basilicaal schip,
transeptachtige dwarskapellen en een
driezijdig gesloten koor. Het koor en de
drie oostelijke traveeen van het schip
vormen het oudste gedeelte van de kerk
en dateren uit omstreeks 1400. In de eerste helft van de 15de eeuw werden de
transeptachtige dwarskapellen toegevoegd; deze zijn aan de zuidzijde veelhoekig en aan de noordzijde recht gesloten. Aan het eind van de 15de eeuw
begon men met de bouw van de toren en
de westelijke schiptraveeen. Dit deel van
het schip heeft rijk gedetailleerde steunberen en de kopgevels van de zijbeuken
zijn doorspekt met lagen natuursteen.
Het westelijke deel van het schip, dat
hoger en breder is dan het oudere, oostelijke deel, vormde het begin van een
geheel nieuwe, grotere kerk, maar dat
plan heeft men nooit helemaal uitgevoerd. In het begin van de 16de eeuw
bouwde men alleen nog de sacristie van
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Woonhuizen. Het 18de-eeuwse
huffs Van der Duinstraat 60-62
heeft een in- en uitgezwenkte topgevel
met aanzetkrullen en klein fronton.
Kerkstraat 10 dateert uit het begin
van de 19de eeuw. Kerkstraat 65 is
een eenvoudig 19de-eeuws woonhuis.
Windmolen `Dije Sprancke' (Oudestraat 86) is een gesloten-standerdmolen
uit 1747, gebouwd te Vrijhoeve en in
1811 naar de huidige locatie verplaatst.
De molen is in 1984 gerestaureerd.
De boerderij Van der Duinstraat 10
is gebouwd volgens het Langstraatse
dwarsdeeltype. De topgevel draagt het
jaartal 1821.

Sprang, Windmolen Dij Sprancke'

SPRUNDEL
(gemeente Rucphen)

twee bouwlagen in de hoek tussen koor
en noorderdwarskapel. Tijdens de restauratie die in 1956 gereed kwam, kregen
alle vensters nieuwe traceringen,
gemaakt naar gevonden oude fragmenten.
In het oudste gedeelte van het schip
worden de beuken van elkaar gescheiden
door achtkante pijlers en in het jongste
door zuilen. Het interieur is overdekt
met houten tongewelven; alleen de
sacristie heeft een stenen stergewelf over
de benedenruimte en een kruisribgewelf
op de verdieping. Tijdens de restauratie
werden muurschilderingen ontdekt uit
de tweede helft van de l5de eeuw; deze
stellen de apostelen voor. Tot de inventaris behoren een eenvoudige preekstoel,
een doophek (verzaagd) en een herenbank uit de tweede helft van de 17de
eeuw; Thomas Houben bouwde in 1730
het orgel. Voorts bevat de kerk grafzerken uit de 15de-17de eeuw.
De laat-l5de-eeuwse toren is opgetrokken in de trant van de Kempische gotiek.
Het bouwwerk van vier geledingen heeft
natuurstenen speklagen en overhoekse
steunberen, die evenals de romp versierd
zijn met spaarvelden; het geheel wordt
bekroond door een vierkante ingesnoerde spits. De zuidwesthoek van de
toren stortte in 1612 in en werd pas in
1911 hersteld. In de hoge torenruimte
bevinden zich vele nissen; inkassingen
wijzen op plannen voor een nooit aangebracht kruisgewelf.

Dorp, waarschijnlijk in de middeleeuwen
ontstaan op een stroomrug. Pas na de
Tweede Wereldoorlog verloor het zijn
oorspronkelijk langgerekte vorm.
R.K. Johannes de Doperkerk
(Hertogstraat 1) is een driebeukige basiliek, gebouwd in 1922 naar ontwerp van
W. te Riele. Van de vroeg-l6de-eeuwse
kerk ter plaatse is de toren bewaard
gebleven, een bouwwerk met haakse
steunberen en een door een spitsboogfries afgesloten klokkenverdieping. De
pastorie (St.-Jansstraat 62) is een herenhuis uit 1842 in een grote landschappelijke tuin.
Windmolen 'De Hoop' (Molenbaan
2) is een ronde bakstenen beltkorenmolen uit 1840.
Sint Willibrord. In dit dorp ten
noorden van Sprundel staat de R.K.
0.L.Vrouwekerk (Pastoor Bastiaansensingel 30), een uit 1925 daterende
centraalbouw met hoektorentjes en een
hoge toren met hoeksteunberen. Pastoor
Bastiaansen maakte het ontwerp in vrije
navolging van de Notre Dame du
Rosaire te Lourdes. J. van Groenendael
werkte het ontwerp uit. Tot de inventaris
behoort een doopvont uit 1770. Om de
kerk ligt een 19de-eeuws, maar in 1925
grotendeels heringericht, p rocessiepark met brede lanen. Voor de kerk
staat een Mariabeeld uit 1925 en aan
de zuidzijde bevinden zich een Lourdesgrot en een buitenpreekstoel uit dezelfde
tijd.

STEENBERGEN
Stadje ontstaan in de middeleeuwen op
een aan Brie zijden door water- en moerasland omgeven, hoger gelegen landtong. Het kreeg in de 14de eeuw een
omwalling of stadsmuur, maar na de St.Elisabethsvloed van 1421 heeft men een
nieuwe, kleinere ommuring opgetrokken. Omstreeks 1630 maakte de stadsmuur plaats voor aarden wallen met bolwerken, ravelijnen en hoornwerken; het
stadje kreeg daarbij een zeshoekige plattegrond. In 1827 werd de vesting officieel opgeheven, maar daarvOOr waren de
werken al in verval geraakt. Ten zuiden
en ten noorden van de binnenstad verrezen na de Tweede Wereldoorlog nieuwbouwwijken.
De Herv. kerk (Kerkplein 7) is een
driebeukig neoclassicistisch of neo-Grec
gebouw uit 1832, vermoedelijk gebouwd
naar ontwerp van P. Huijsers. De
gepleisterde voorgevel heeft het aanzien
van een tempelfront met dorische halfzuilen en een fronton met trigliefenlijst.
Het daarboven oprijzende torengedeelte
bestaat uit een vierkant met op de hoeken dubbele pilasters (de voluten van de
oorspronkelijk ionische kapitelen zijn
verdwenen) en een bekroning, gevormd
door zes corinthische zuiltjes met een
koepeldak waarop een kleine naaldspits is
geplaatst. In de toren hangen twee in
1794 door J.P. Huaert gegoten klokken.

Steenbergen, Herv. kerk (1981)
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Het wit gepleisterde interieur is voorzien
van een tongewelf en graatgewelven van
stucwerk, respectievelijk boven de middenbeuk en de zijbeuken. De gewelven
rusten op toscaanse zuilen en pilasters.
De kerk bevat een klein orgel (tweede
helft 17de eeuw; met latere toevoegingen) en een eikenhouten kansel (tweede
helft 18de eeuw) met koperen lessenaar
(1693). De kerk is gerestaureerd in 1963.
VOOr het gebouw staat een 18de-eeuws
toegangshek tussen vier, met vazen
bekroonde, hardstenen pijlers.
DeR.K. St.-Gummaruskerk
(Nieuwstad 21) uit 1900-'02 is een centraliserende, driebeukige kruisbasiliek
met romaanse en gotische stijlkenmerken. Een voorontwerp van P.J.H. Cuypers uit 1899 werd uiteindelijk in gewijzigde vorm uitgevoerd door J.ThJ.
Cuypers en J. Stuyt. In de Tweede
Wereldoorlog raakte de kerk zwaar
beschadigd. Alle kappen en de met een
hoge kegelspits gedekte ronde vieringto-

Steenbergen, Watertoren
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ren zijn in 1949-'50 vernieuwd.
Woonhuizen. Waarschijnlijk zijn
achter diverse gevels in de binnenstad
nog oudere huizen verborgen, maar het
huidige straatbeeld wordt bepaald door
gevels uit de tweede helft van de 19de
een het begin van de 20ste eeuw. Het
pand B e n e de n Saszveg 8 met wolfdak
en deur met pilasteromlijsting dateert uit
de eerste helft van de 19de eeuw. De
grote, vrijstaande eclectische villa Kaaistraat 2 verrees aan het eind van de
19de eeuw en heeft een tuin met oude
bomen. Het landgoed D a ss e n b e rg
(Franseweg 19), net buiten Steenbergen,
heeft een landhuis op vrije plattegrond,
omstreeks 1900 gebouwd in chaletstijl,
waarschijnlijk naar ontwerp van PJ van
Genk. Het ligt in een landschappelijk
aangelegd park. De portierswoning
(Franseweg 17) is uit dezelfde tijd.
Verdedigingswerken. De middeleeuwse stadsmuur is geheel verdwenen. Van de omstreeks 1630 aangelegde
vestingwerken is het beloop van de vestinggracht nog to herkennen in de
vorm van Noord-, Midden- en Zuidvest.
Ten noorden van Steenbergen liggen de
resten vanFort Henricus (Schansdijk
ong.). Van het in 1622 door de Spanjaarden aan de Steenbergse Vliet (nu Steenbergse Haven) opgeworpen regelmatige
vijfhoekig bastion bleef de hoofdvorm
aanwezig.
De watertoren atertorenweg 1)
verrees in 1950 naar ontwerp van J.M.
Hurks in opdracht van de Waterleiding
Maatschappij Noordwest-Brabant. De
toren met aangebouwde dienstruimten
en woning is uitgevoerd in de trant van
de Delftse School.
De windmolen (Kladde 24), in de
buurtschap Kladde ten zuidwesten van
Steenbergen, is een ronde stenen beltkorenmolen uit 1851.
Welberg. In dit dorp ten zuidoosten
van Steenbergen staat de R.K. St.Corneliuskerk (Kapelaan Kockstraat
44), een kruiskerk met toren en halfronde absis, gebouwd in 1928 in expressionistische trant naar ontwerp van J. en
W. Oomen.
Kruisland. Dit dorp ten oosten van
Steenbergen kwam na de middeleeuwen
tot ontwikkeling. De R. K. St.-Georgiuskerk (Langeweg 2) is een neogotische kruisbasiliek met toren en vijfzijdig

gesloten koor, gebouwd in 1885-'87 naar
ontwerp van J.J. van Langelaar. In 1920
werd het transept uitgebreid. In 1944
leed de kerk zware oorlogschade, waarna
de toren rond 1950 vanaf de tweede geleding werd vernieuwd.

STERKSEL
(gemeente Heeze-Leende)
Akkerdorp dat in de middeleeuwen met
Heeze en Leende tot een heerlijkheid
behoorde. Het dorp is van 1798 tot 1915
in bezit geweest van de familie Pompen.
DeR.K. kerk H.H. Catharina
van Alexandrie (Beukenlaan 1) is
een kruiskerk met uitgebouwd portaal en
terzijde staande toren. De kerk verrees in
1927 in traditionele vormen naar plannen van J. Tonino. Bij de ingang is een
wapensteen uit 1619 ingemetseld. Naast
de kerk staat de in 1985 heropgerichte
graftombe van de familie Pompen.
Huize Sterksel (Pastoor Tijssenlaan 4) is een in 1902 voor J. Pompen
gebouwde villa in chaletstijl.
HetBroederhuis Providentia
(Albertlaan 19), gelegen ten noordoosten
van het dorp, is een omstreeks 1915
gebouwd kloostercomplex met kapel in
sobere, traditionele baksteenstijl.

STIPHOUT
(gemeente Helmond)
Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen in het stroomgebied van enkele
kleine waterlopen. Het straatdorp kreeg
pas met de bouw van de St.-Trudokerk
(1883-'84) een centrum.
De kerktoren (Van der Brugghenstraat 43), behorend bij een begin 17de
eeuw verwoeste en begin 19de eeuw
weggeruimde middeleeuwse St.-Trudokerk, verrees omstreeks 1400. De toren
kreeg in de 16de eeuw een vierde geleding en werd omstreeks 1975 weer van
een spits voorzien.
De R .K. St.-Trudokerk (Dorpsstraat 32) is een neogotische kruisbasiliek
met kooromgang, kapellenkrans en een
toren van vier geledingen met slanke
spits en flankerende hoektorens. De kerk
werd gebouwd in 1883-'84 naar plannen
van H.J. van Tulder. Het interieur heeft

TERHEIJDEN

stergewelven en geprofileerde pijlers met
colonnetten, en is uitgevoerd in natuursteen en veelkleurige baksteen. Tot de
door J. van der Mark vervaardigde
neogotische inventaris behoren een
hoofdaltaar (1884), preekstoel (1886),
biechtstoel (1888) en St.-Jozefaltaar
(1906). De glas-in-loodramen in het
dwarsschip (1887) zijn gemaakt door F.
Jansen uit Antwerpen en die in het priesterkoor (1892) door Ch. Champigneulle
uit Parijs. De pastorie (Dorpsstraat 34)
dateert uit 1840.
Het voorm. klooster van de
Zusters van Liefde (Kloosterstraat 6) uit 1880 bestaat uit een hoofdgebouw geflankeerd door haakse lage zijvleugels met telkens Brie schoollokalen.

STRIJBEEK
(gemeente Chaam/Alphen)
Als beekdalnederzetting ontstaan
gehucht op de grens van Nederland en
Belgie.
De R . K . Hubertuskapel (Strijbeekseweg ong.), een bakstenen gebouw
met klokkentorentje, is in 1872 opgetrokken naar plannen van P. Soffers. Ze
verving een kapel uit omstreeks 1518;
men gebruikte bij de bouw het sloopmateriaal. In een nis boven de ingang staat
een Hubertusbeeld.
Langhuisboerderij Strijbeekseweg 12 heeft een 17de-eeuws voorhuis
met kelder en opkamer, 18de-eeuwse
schuifvensters en in de bakstenen geveltop een 17de-eeuws kruiskozijn met
korfboog.
Grazen. In deze beekdalnederzetting
ten zuidoosten van Strijbeek staat de
langgevelboerderij Grazenseweg 3
uit 1634. Ze is voorzien van kruisvensters

Grazen bij Strijbeek, Boerderij Grazenseweg 3

301

met luiken en een keldervenster met een
gepleisterd kruis als afweerteken. Op het
erf staan een dwarsdeelschuur, een
Vlaamse schuur en een bakhuis.

TERHEIJDEN
(gemeente Made)
Dorp ontstaan in middeleeuwen als een
lintbebouwing op een zandrug in het
stroomgebied van de Mark.
DeR.K. kerk St.-Antonius
Abt (Marktstraat 2) is een laat-gotische
kruisbasiliek met ingebouwde westtoren
en vijfzijdig gesloten koor. De toren van
twee geledingen en met een veelhoekig
traptorentje kwam in de 15de eeuw tot
stand. Koor en transept dateren uit
omstreeks 1500; zij hebben rijk gedetailleerde, rijzige steunberen met natuursteen banden. Het schip werd in 1542'46 gebouwd, waarbij men de zijbeuken
doortrok langs de oudere toren. In 1876'78 restaureerde PJ.H. Cuypers de kerk.
Hij verving de houten tongewelven van
koor, transept en zijbeuken door stenen
gewelven. Bij een brand in 1922 gingen
alle kappen en gewelven echter verloren,
evenals de door Cuypers toegevoegde
houten torengeleding. Bij het herstel
kreeg de hele kerk weer houten tongewelven. In 1944 liep het gebouw opnieuw schade op aan de kappen; deze
werden in 1949 hersteld, waarbij ook het
weggeschoten traptorentje van de kerktoren werd herbouwd.
Het interieur heeft ronde kolommen met
koolbladkapitelen; de colonnetten en

Terheijden, R.K. kerk St. Antonius Abt

Wagenberg bij Terheijden, R.K.
St.-Gummaruskerk

kraagstenen van de 19de-eeuwse overwelving zijn nog aanwezig. Tot de inventaris behoren een koperen lichtkroon
met vrouwenbeeldje en drakenkop (15de
eeuw), een laat-gotisch Antoniusbeeld en
twee barokke beelden, voorstellende
Johannes Nepomuk en Antonius Abt.
De H e rv. kerk (Hoofdstraat 1) is
een eenvoudig neoclassicistische zaalkerk
uit 1809, met rondboogvensters en wit
gepleisterd front, bekroond met klokkentorentje.
Windmolen 'De Arend' (Molenstraat 40) is een ronde bakstenen stellingkorenmolen, oorspronkelijk daterend
uit 1742, maar herbouwd in 1756 na een
brand.
Verdedigingswerken. De
Kleine S c h a n s (Molenstraat ong.) is
een vierkant gebastionneerd fort dat men
in 1830 opwierp vanwege de Belgische
Opstand. Het ligt op de plaats van een in
1680 geslechte schans uit de Tachtigjarige Oorlog. Ten zuidoosten van het
dorp ligt de Spinolaschans (Bredaseweg ong.), een vierhoekig gebastionneerd fort met natte gracht. Het fort
werd in 1639 door Staatse troepen aangelegd op de plaats van een door Spinola
in 1624 opgeworpen schans, die kort na
de overgave van Breda was geslecht. Ten
westen van het dorp bij het Markkanaal
ligt de voorm. Linie van de Munnikenhof (Munnikenhof ong.), een getenailleerde aarden wal met een natte
gracht en twee lunetten. Van deze door
Menno van Coehoorn ontworpen linie
uit 1701 – hersteld in 1746-'47 – is het
profiel nog goed herkenbaar.
Wagenberg. Dit dorp ten noorden
van Terheijden is ontstaan na de middeleeuwen. De R.K. St.-Gummarus-
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kerk (Dorpsstraat 56) is een neogoti-

woongedeelte met kloostervensters in de
zijgevel. Op het erf staan twee langgevelschuren. Andere langgevelboerderijen
met een waarschijnlijk 17de-eeuwse kern

sche driebeukige basilicale kruiskerk met
monumentale toren, gebouwd in 1903'04 naar ontwerp van P.J. van Genk. De
kerk heeft een polychromeerd interieur.
De pastorie (Dorpsstraat 58) is een door
P. Soffers ontworpen, statig herenhuis uit
1856. Hetwoonhuis Brouwerijstraat 31
heeft een laat-19de-eeuws voorhuis met
haaks daarop een vleugel met ingezwenkte gevel en rijke eclectische stucdecoratie.

TETERINGEN
(gemeente Breda)
Akkerdorp ontstaan in de middeleeuwen.
Het dorp heeft zich verder ontwikkeld
uit een lintbebouwing langs de Hoolstraat en het Hoeveneind.
De R.K. St.-Willibrordusk e r k (Hoolstraat 13) is een centraliserende kruiskerk met terzijde geplaatste
toren en een grote vierkante viering,
bekroond met lantaarn. De kerk verrees
in 1926-'27 naar ontwerp van J. van
Groenendael in een mengvorm van neoromaanse en expressionistische elementen. De oude kerk lag aan de overzijde
van de straat op het nog bestaande kerkhof. De voorm. pastorie (Hoeveneind 3)
is een eenlaagspand uit 1843 met
empire-vensters en -deuromlijsting en
een aangebouwd koetshuis. In later tijd is
het pand nog in gebruik geweest als
raadhuis.
Woonhuizen. Het 18de-eeuwse
dwarse eenlaagshuis Hoolstraat 10
heeft een lijstgevel, een opkamer boven
een kelder en een aangebouwd bedrijfsgedeelte. Hoolstraat 26 is een 19deeeuws eenlaagspand. Hoolstraat 36 is
een 19de-eeuws tweebeukig pand met
aan de achterzijde een lage dakvoet. Het
neoclassicistische herenhuis D e Withof
(Hoolstraat 86) dateert uit 1854.
Boerderijen. Rond Teteringen
staat een aantal interessante langgevelboerderijen, waarvan het woongedeelte
vaak ouder is dan het bedrijfsgedeelte.
Bij Moleneind 12 dateert het woongedeelte blijkens de jaartalankers uit
1612. De Blauwe Hoef (Blauwhoefsedreef 1) dateert in de huidige vorm uit
omstreeks 1800, maar heeft een waarschijnlijk 17de-eeuws, onderkelderd

zijnHoeveneind 27 enMoleneind
10. De laatste is in zijn huidige vorm
midden-19de-eeuws. Op het erf staan
een Vlaamse schuur, een karschop en een
bakhuis. De uit 1810 stammende langgevelboerderij Hoeveneind 7 heeft een
uitgebouwde herenkamer uit 1708. De
uitgebouwde herenkamer bij het woongedeelte van Hoeveneind 61 draagt in
gemetselde cijfers de datering '1732'.
Deze langgevelboerderij heeft een vrij
hoog bedrijfsgedeelte; op het erf staat
een Vlaamse schuur. Interessante langgevelboerderijen uit de tweede helft van de
19de eeuw zijn: Blauwhoefsedreef 5
(1868), Groenstraat 8 (1871) en
Groenstraat 21 (1886).
Buitenplaatsen. De buitenplaats
Rustenburg (Galgestraat 4) heeft een
gepleisterd buitenhuis (nu 'Huize Maria
Rabboni') met afgewolfd zadeldak. De
buitenplaats is omstreeks 1788 gesticht.
Eveneens ten oosten van het dorp ligt de
buitenplaats Laanzicht (Laanzichtweg
60-66) met een buitenhuis in de as van de
lawn. Het huffs dateert uit omstreeks 1790
maar is omstreeks 1870 verbouwd tot het
huidige gepleisterde blokvormige landhuis met serre.

nieuwe driehoekige pleinen, zoals het
Julianapark en het St.-Annaplein. Aan
het begin van de 18de eeuw kende Tilburg twee schuurkerken, op het Heike
(vanaf 1691) en op het Goirke (1724).
Dankzij de nabijgelegen, uitgestrekte
heidegebieden kwam de schapenteelt tot
ontwikkeling en in het begin van de 17de
eeuw ontstond een wolnijverheid van
betekenis. Al voor de Franse tijd was Tilburg uitgegroeid tot het voornaamste
wolcentrum van de Noordelijke Nederlanden. Mede daarom verhief Lodewijk
Napoleon Tilburg in 1809 tot stad.
Gaandeweg verdrong fabrieksmatige
productie van wollen stoffen de huisnijverheid en werd Tilburg het Nederlandse Leeds'. De stoomfabrieken werden gebouwd op de open terreinen
achter de bestaande lintbebouwing.
Vooral langs de Goirkestraat en de St.Jozefstraat waren concentraties van
fabriekscomplexen.
Tijdens de Tiendaagse Veldtocht had
koning Willem II zijn hoofdkwartier in
Tilburg. Na afloop van die campagne liet
hij er eerst de Lancierskazerne bouwen
en vervolgens het paleis. Belangrijk voor
de stadsontwikkeling was de aanleg van
de spoorlijnen naar Breda (1863), Eindhoven (1865), Turnhout (1877) en
's-Hertogenbosch (1881). De aanleg van
het spoor leidde tot een ruimtelijke tweedeling van Tilburg; het bracht de stad
echter ook tot bloei. Tussen 1850 en
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1940 werden 20 kerken en 30 kloosters

Stad ontstaan door het samengroeien van
een aantal afzonderlijke middeleeuwse
agrarische kernen die tot een heerlijkheid behoorden. Het kasteel van de
heren van Tilburg, dat in 1755 werd
afgebroken en waarvan men de gronden
in 1858 verkocht, stond op de hock van
de Hasseltstraat en de Van Bylandtstraat.
In de huidige stadsplattegrond zijn de
oude gehuchten met hun driehoekige
`plaatsen' nog herkenbaar: Veldhoven
(het huidige Wilhelminapark), Hasselt
en Heikant (De Schans) in het noorden
en Korvel en de Heuvel in het zuiden.
De eerste parochiekerk, op de plaats van
de huidige Heikese kerk, stond min of
meer centraal tussen deze gehuchten.
Vanaf 1575 ontwikkelde zich een structuur van langgerekte straatnederzettingen met op de kruisingen van wegen

gebouwd. Samen met de ruim honderd
fabrieksschoorstenen bepaalden deze
gebouwen het stadssilhouet.
Omstreeks 1900 was Tilburg de grootste
stad van Noord-Brabant. In 1917 stelde
ir. J.H.E. Ruckert, de directeur van
Publieke Werken, een algemeen uitbreidingsplan op, waarin de aanzet tot een
ringweg en de bouw van het hoogspoor
waren opgenomen. In 1919-'23 werd ten
oosten van de stad het Wilhelminakanaal
aangelegd, met een aftakking naar de
Piushaven. Na de Tweede Wereldoorlog
verrezen vooral aan de westzijde in hoog
tempo nieuwe woonwijken. De ineenstorting van de textielindustrie in het
midden van de jaren zestig leidde tot de
sloop van vrijwel alle fabrieken, waaronder, in 1975, de architectuurhistorisch
belangrijke fabriek van Peter van
Dooren. Ook de ontkerkelijking vergde
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Tilburg

1 R.K Hasseltse kapel (zie p. 304)
2 R.K. St.-Dionysius- of Heikesekerk
(p. 304)
3 Herv. Pauluskerk (p. 304)
4 R.K St.-Dionysius of Goirkese kerk
(p. 304)
5 Synagoge (p. 304)
6 R.K St.-jozef- of Heuvelkerk (p. 304)
7 R.K kerk O.L. Vrouwe van de
Rozenkrans (p. 305)
8 R.K kerk St.-Anthonius van Padua
(p. 305)
9 R.K kerk O.L.V. moeder van Goede
Raad (p. 305)
10 R.K. kerk St.-Dionysius en Antonius van
Padua (p. 305 )

R.K kerk St.-Theresia (p. 305)
12 klooster van de Congregatie van de
Zusters van Liefde (p. 306)
13 Kapucijnenklooster (p. 306)
14 klooster van de missionarissen van het
H. Hart van jezus (p. 306)
15 Clarissenklooster (p. 306)
16 St.-Ignatius Liefdegesticht (p. 306)
17 Paleis-raadhuis (p. 306)
18 Lancierskazerne (p. 306)
19 Huize Nazareth (p. 306)
20 St.-jozefmulo (p. 307)
21 Textielschool (p. 307)
22 Hogere Textielschool (p. 307)
23 societeit Nieuwe Koninklijke Harmonie
(p. 308)
24 concertzaal L'Echo des Montagnes (p. 308)
11
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25 wollenstoffenfabriek C. Mommers & Co.
(Textielmuseum) (p. 308)
26 wollenstoffenfabriek Beka (restant)
(p. 309)
27 textielfabriek H. van Puijenbroek
(p. 309)
28 textielfabriek AaBe (p. 309)
29 Zuivelfabriek (p. 309)
30 Centrale Werkplaats van de
Staatsspoorwegen (p. 309)
31 Watertoren (p. 309)
32 Zwembad Oost (p. 310)
33 Station (p. 310)
34 R.K begraafplaats Bredaseweg (p. 310)
35 R.K begraafplaats Laarstraat (p. 310)
36 R.K. begraafplaats St.-josephstraat
(p. 310)
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haar tol. In de periode 1973-'75 werden
drie belangrijke kerken gesloopt: de St.Annakerk (1898), ontworpen door J.H.
van den Abeelen, de Besterdse kerk
(1901), naar plannen van C.F. van Hoof,
en de H. Hart- of Noordhoekse kerk
(1898), een ontwerp van P.J.H. Cuypers.
In de laatstgenoemde kerk speelde zich
in 1900 de beruchte moord op Marietje
Kessels af. Op de vrijgekomen terreinen
werden en worden in de meeste gevallen
woonhuizen gebouwd. In het oude centrum zijn aan het eind van de jaren zestig
van de 20ste eeuw grote gaten in de stedelijke bebouwing geslagen ten behoeve
van een ambitieus verkeersplan en grootschalige nieuwbouw. Hierdoor heeft de
vanouds rommelige stedenbouwkundige
opzet van Tilburg zijn oorspronkelijke
karakter gehouden.
DeR.K. Hasseltse kapel (Hasseltplein 7) [1] is een oorspronkelijk
15de-eeuwse, maar in 1796 verbouwde,
bakstenen kapel. Ze bestaat uit een eenbeukig schip met grotendeels ingebouwde
westtoren en een smaller en lager, driezijdig gesloten koor. Tijdens de restauratie in de jaren zeventig van de 20ste eeuw
heeft men het stucgewelf verwijderd.
Men bracht trekbalken aan en liet de kap
in het zicht. In de kapel bevindt zich een
vroeg-18de-eeuws St.-Jozefbeeld.
DeR.K. St.-Dionysius- of
Heikesekerk (Stadhuisplein 370,
Heike) [2] is een driebeukige bakstenen
hallenkerk uit 1826-'29, naar plannen
van J. Bach en W.E Conrad. Het
gebouw werd nieuw opgetrokken tegen
de behouden gebleven toren uit 1430-'65

van de oude parochiekerk. Tijdens een
restauratie in 1894-'95 door C.F. van
Hoof heeft men de toren geheel ommanteld en aan de voorzijde voorzien van
twee traptorentjes en twee devotiekapellen. Verder voorzag men de gehele kerk
van neogotische vensters. H. van Tielraden maakte het Dionysiusbeeld boven de
hoofdingang (1896). Het neoclassicistische interieur met ionische zuilen,
kroonlijsten en tongewelven van stucwerk bleef behouden. Het in 1828 opgestelde barokke, marmeren hoofdaltaar
(1699-1700) is van de hand van Willem
Kerricx en komt uit de Antwerpse St.Walburgis- of Burchtkerk. De preekstoel,
de communiebank en de biechtstoelen,
alle met snijwerk in barokke trant, dateren uit de bouwtijd van de kerk, evenals
een aantal van de vele houten beelden.
Pieter van Peteghem uit Gent bouwde in
1764-'76 het orgel, voor de nonnenabdij
van Roosendaal bij Mechelen.
DeHerv. Pauluskerk (Heuvelstraat 141) [3] is een gepleisterde zaalkerk uit 1822-'23, gebouwd naar plannen
van J. Backx. De korte zijden van de kerk
zijn driezijdig gesloten. Het middenrisaliet en het ingangsportaal aan de lange
zijde hebben een fronton. De klok in de
dakruiter is in 1822 gegoten door Petit
en Fritsen. J.H.H. Batz bouwde in 1764'65 het orgel; het heeft een weelderig en
rijk geleed front in rococo-stijl.
DeR.K. St.-Dionysius- of
Goirkesekerk (Goirkestraat 68,
Goirke) [4] is een driebeukige basilicale
kruiskerk uit 183 5-'39, ontworpen door
H. Essens. Ze verving een schuurkerk uit
1724. De voorgevel met zijkapellen dateert
uit 1903. De kerk werd in 1937-'38 uitgebreid met een transept en een nieuw

Tilburg, R.K St.-Dionysius- of
Heikesekerk, plattegrond
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koor naar plannen van C.H. de Bever. In
1972 werd de toren tot op dakhoogte
afgebroken. De kerk bezit een rijke
19de-eeuwse inventaris met een preekstoel (circa 1850) door G.B. Peters uit
Antwerpen, biechtstoelen (1860-'63)
door de gebr. Goossens, een doopvont
(1874) van de hand van M. Bertou, een
kruisweg (1890) van A. Brouwer, alsmede
een dertigtal heiligenbeelden. Het door
F. Smits gebouwde orgel (1903-'05) is
geplaatst in een neogotische kast. J. ten
Horn maakte de absisschildering van het
nieuwe koor. De pastorie (Goirkestraat
70), opgericht naar plannen van J.Thj.
Cuypers, stamt uit 1927.
Aangezien er zich in 1829 rondom de
oude schuurkerk nog geen bebouwde
kom beyond, mocht men bij wijze van
uitzondering het kerkhof achter de
kerk blijven benutten. In 1882 vond een
uitbreiding plaats en in 1904 werd het
kerkhof aan de straatzijde afgesloten
door een gietijzeren hek met vier gietijzeren beelden op de pijlers, voorstellende Johannes de Doper, Jozef en twee
apocalyptische engelen. Interessant zijn
het grafmonument van Cornelis Eras
(t 1909) en het familiegraf van architect
A.G. de Beer (t 1898), door hemzelf ontworpen en door L. Petit uitgevoerd.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe
Onbevlekt Ontvangen (De
Schans 121, Heikant), een driebeukige
kruiskerk uit 1873, is gebouwd in de vormen van de vroege neogotiek naar plannen van J.C. van den Heuvel. De kerk
ligt aan het driehoekige dorpsplein van
Heikant en vormt de kern van een nog
uitzonderlijk compleet katholiek complex, bestaande uit een pastorie (nr. 122)
uit 1874, naar ontwerp van H.J. van Tulder, een voorm. kloostergebouw (nr. 123)
uit 1872, een voorm. school (nr. 124) uit
ca. 1910 en aan de overzijde hetpatronaatsgebouw Petrus Donders (nr.
32) uit 1911, opgetrokken in neogotische
vormen naar ontwerp van J. Donders.
De voorm. synagoge (Willem
straat 20) [5] is een zaalgebouw uit 1873'74 naar plannen van E. Fremau. Het
gebouw is opgetrokken in orientaalse
trant met `arkeltorentjes' voorzien van
natuurstenen halve bollen. Naast de
synagoge staan een mikwe of ritueel bad
en de leraarswoning (nr. 18).
DeR.K. St.-Jozef- of Heu-
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velkerk (Heuvelring 122, Heuvel) [6]
is een driebeukige kruisbasiliek uit 1872'89, gebouwd naar plannen van HJ. van
Tulder. De kerk heeft een driezijdige
koorsluiting met straalkapellen en een
westwerk met twee achtkante torens
voorzien van wimbergen en hoge spitsen.
Het neogotische gebouw toont invloeden
van zowel de rijpe Franse gotiek als van de
St. Jan te 's- Hertogenbosch. Het relief
boven de hoofdingang wont de Vlucht
naar Egypte (circa 1890) en is van de hand
van H. van Tielraden. De kerk heeft
gemetselde kruisribgewelven met natuurstenen scheibogen en bundelpijlers. Het
rijk gesneden vleugelaltaar met scenes uit
het leven van Christus is van de hand van
H. van der Geld. G. de Geetere maakte de
kruiswegstaties (circa 1890). Het orgel
werd in 1893 gebouwd door F.C. Smits.
Voor de kerk staat een bronzen H. Hartbeeld uit 1921, gegoten door A. Hermans.
DeR.K. kerk O.L. Vrouwe
van de Rozenkrans (Hasseltstraat 194-198, Hasselt) [7] is een drieTilburg, Synagoge

Tilburg, R.K St.-jozef- of Heuvelkerk

beukige kruisbasiliek uit 1897, aan de
voorzijde voorzien van twee traptorentjes.
Het ontwerp is van A.G. de Beer. Naast de
kerk staat een Mariaschool in neogotische
vormen uit 1900; deze heeft een beeld
van Franciscus van Assisi in de geveltop.
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DeR.K. kerk St.-Anthonius
van Padua (Hoefstraat 199) [8] is een
driebeukige kruiskerk met geveltoren en
vieringtoren uit 1911-'13, ontworpen door
J. Margry. De kerk met romaanse motieven
bevat in het interieur een hoogaltaar (1913)
en altaren van Anna (1919) en Jozef (1925)
uit het Haarlemse atelier van J.P. Maas
en Zn. De pastorie (Hoefstraat 201)
dateert uit de bouwtijd van de kerk.
DeR.K. kerk O.L. Vrouwe
Moeder van Goede Raad
(Broekhovenseweg 2, Broekhoven) [9] is
een kruiskoepelkerk met toren en dakmiter uit 1911-'13. Het gebouw, opgetrokken naar plannen van J. van der Valk,
is van buiten sober gedetailleerd. Het
interieur wordt volledig gedomineerd
door de centrale in gewapend beton uitgevoerde koepelruimte. In de kerk staan
een Maria-altaar (1915) en een jugendstil-doopvont (1924). De pastorie (Broekhovenseweg 4) stamt eveneens uit 1913.
DeR.K. kerk St.-Dionysius
en Antonius van Padua (Korvelplein 182, Korvel) [10] dateert uit
1923-'24 en is een driebeukige kerk op
T-vormige plattegrond, voorzien van een
toren met slanke spits. Ed. Cuypers
maakte het ontwerp, dat zowel romaanse
als classicistische invloeden vertoont.
Het sobere interieur bevat onder meer
een preekstoel en een doopvont (beide
circa 1850) van W.H. Haan en een kruisweg door H. van der Geld. Deze zijn
afkomstig van de vorige kerk op deze
plek, een uit 1851 stammend gebouw
naar ontwerp van Van Tulder.
DeR.K. kerk St.-Theresia

Tilburg, R.K. kerk St.-Theresia
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Tilburg, Klooster van de Congregatie van
de Zusters van Liefde

(Theresiaplein 1) [11] is een driebeukige
kruiskerk met een lang dwarsschip, een
vieringtoren en een zware maar gedrongen westtoren met ingesnoerde spits.
Het gebouw, ontworpen door H.W. Valk
en C.W. van den Beld, dateert uit 1929'31. De pastorie (Theresiaplein 2) stamt
uit dezelfde tijd.
Religieuze instellingen. Het
imposante k/o oster van de Congregatie van de Zusters van Liefde

(Oude Dijk 1-5) [12] werd in 1833 door
(toen nog) pastoor J. Zwijsen gesticht.
Het jaar daarop verrees een gebouw aan
de Kloosterstraat, rond 1880 voorzien
van een rijke neoclassicistische voorgevel
met een beeld van St. Joseph met kind.
De lange Bevel aan de Oude Dijk stamt
uit het einde van de 19de eeuw en uit
1916; deze verrees naar plannen van
W.Th. van Aalst en F. Goyaerts. Daarna
volgden uitbreidingen door H. van den
Biggelaar (1920), F. de Beer en J. Donders. Hetkapucijnenklooster (Korvelsweg 165-167) [13], bestaande uit
kloostergebouw, kapel en internaat, werd
in 1880-'82 gebouwd naar plannen van
V. van Deurne en uitgebreid in 1937. Het
neogotischekloostergebouw van de
missionarissen van het H. Hart
van J e z u s (Bredaseweg 2 04) [14] stamt

uit 1889-'90 en is van de hand van A.G.
de Beer. Hij tekende in 1890 ook voor
het clarissenklooster (Lange Nieuw-
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straat 191) [15]. Het kloostercomplex
van de zusters ursulinen (Dionysiusstraat 2), met kapel (1903) en school
(1907) in eenvoudige neogotische vormen, werd ontworpen door W.EJ.H.
Bouwman.
Het voorm. St.-Ignatius Liefde
gesticht (Goirkestraat 74) [16] is een
uit 1842 stammend U-vormig complex
in neoclassicistische vormen, gesticht als
bejaardentehuis en uitgebreid in 1855
en 1911. Aan de noordzijde staat de
Mariaschool voor MUL 0 (Goirkestraat 72a) uit het einde van de negentiende eeuw. Terzijde daarvan bevindt
zich deNorbertijnenpoort, de in
1718 gebouwde toegang tot de pastorie
van de oude schuurkerk van Goirke met
een beeld van St.-Dionysius.
HetPaleis-raadhuis (Stadhuisplein 130) [17] dateert uit 1847-'49 en is
een gepleisterd rechthoekig gebouw met
vier ronde hoektorens en uitspringende
torens aan de lange zijden. A. Goyaerts
bouwde het naar plannen van koning
Willem II, die een voorliefde voor Tilburg aan de dag legde sinds hij er zijn
hoofdkwartier had gevestigd tijdens de
Belgische Opstand. De koning heeft er
echter nooit gewoond, aangezien hij kort
voor de voltooiing van het paleis stierf.
Vanaf 1866 deed het gebouw dienst als
Hogere Burger School. Ten behoeve van
de inrichting tot raadhuis in 1934-'36
werd het ingrijpend verbouwd naar plannen van 0. Leeuw uit Nijmegen. Uit die
tijd stamt de huidige ingangspartij in art
deco-vormen. Van het omringende park

met vijvers en oprijlanen is nog maar
welnig over.
Kazernes. Devoorm.Lancierskazerne (St.-Josephstraat 126) [18] is een

sober, langgerekt bakstenen gebouw in
eenvoudige neoclassicistische vormen
met de ingang in een door een fronton
bekroond risaliet. Het werd gebouwd in
1842, uitgebreid in 1844-'46, en in 1858
opgenomen in de inmiddels weer gesloopte Wollenstoffenfabriek BeKa.
Van de voorm. Kromhoutkazerne
(Korenbloemstraat 1-5) resteert nog het
hoofdgebouw met wachttoren uit 1913,
uitgevoerd in chalet- en jugendstilvormen.
Scholen. Hetjongensinternaat
St.-Antonius van Padua (Capucij-

nerstraat 76) werd evenals het bijbehorende fraterhuis in 1894 in neogotische
vormen gebouwd naar plannen van J.H.
van den Abeelen. In 1927 volgde een uitbreiding door Ed. Cuypers en in 1993
door C. Panis, van wiens hand ook de
kapel in laat-expressionistische vormen
is. HetSt.-josephstudiehuis (Dr.
Ahausstraat 1), met internaat en seminarie, staat bekend als de `Roof Pannen'.
Het is een groot, maar sober uitgevoerd
complex naar plannen van J. van der
Valk, met accenten in de vorm van hoger
opgetrokken traptorens. Het voogdijgesticht voor jongens van de Fraters van
Tilburg, Huize Nazareth (Nazarethstraat 46) [19], is eveneens een groot,
maar meer in jugendstil-vormen uitgeTilburg, Paleis-raadhuis
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voerd complex uit 1916. Dichtbij staat de
uit 1931 stammende St.-jo z efmulo
(Oude Dijk 9) [20]. Deze door J. Donders en H. van den Biggelaar sterk
expressionistisch vorm gegeven school
stond onder beheer van de Zusters van
Liefde.
Textielscholen. Kenmerkend
voor Tilburg zijn de Textielschool
(Korte Schijfstraat 17) [21], met parallel
aan de straat een vleugel uit 1878 en
haaks erop een vleugel uit 1930, en de
nabije Hogere Textielschool
(Noordhoekring 182) [22] uit 1930, in
sobere, licht expressionistische vormgeving.
Woonhuizen. Het aanzien van Tilburg werd lange tijd bepaald door eenvoudige boerenwoningen en dwarse eenlaags wevershuisjes. De meeste daaraan
zijn uit het stadsbeeld verdwenen.
Bewaard bleven Hasseltplein 38-40
(circa 1840), Bokhamerstraat 2527, 43 en 51 (circa 1840) en Hasseltstraat 182-190 (circa 1850). In de
oorspronkelijke dorpskernen staan een
paar panden met een oudere oorsprong.
Het fabriekshuis Veldhovenring 9094 dateert uit het eind van de 16de of
het begin van de 17de eeuw en heeft een
kap met eiken jukken, voorzien van
gehakte telmerken. In een van de jukken
staat '1643' gekrast, het jaartal van een
verbouwing. Het pand heeft lange tijd
dienst gedaan als thuisweverij, tot het in
1910 in Brie woningen werd opgesplitst.
Huize St.-Doris (Oude Markt 10-12)
is een woon- en winkelpand met diverse
achterhuizen, die teruggaan tot de 16de
en 17de eeuw. Oude Markt 14 zou
een 18de-eeuwse kern kunnen hebben.
Met de bloei van Tilburg na 1830 ontstonden een aantal grote nieuwe panden,
waaronder Bisschop Zwijsenstraat
3, de pastorie van de Heikekerk, in 1830
gebouwd in opdracht van de (toen nog)
pastoor Zwijsen. Burgemeester en notaris H.B. Beckers liet in hetzelfde jaar het
rijke herenhuis Bisschop Zwijsenstraat 5 bouwen in Italiaanse neoclassicistische stijl. Het heeft een souterrain
in blokkenbepleistering en daarboven
kolossale corinthische pilasters. In 1855
werd het slotklooster voor de zusters van
de O.L. Vrouwe Visitatie, die in 1895
een eigen neogotische kapel lieten bouwen (Bisschop Zwijsenstraat 7).

Veel grote woonhuizen die rond de
eeuwwisseling in het centrum verrezen,
zijn afgebroken of verbouwd. Enkele min
of meer gave voorbeelden, vaak met een
gepleisterde voorgevel in eclectische
trant, zijn te vinden aan en rond de Heuvel en de Markt, en langs de Spoorlaan;
ze staan veelal ingeklemd tussen nieuwe
gebouwen. Voorbeelden zijn Nieuwlandstraat 38-40, een dubbel herenhuis uit 1894 van de wijnkopersfamilie
Verbunt, Stationsstraat 19 uit 1898,
naar ontwerp van W.FJ.H. Bouwman
gebouwd voor de wijnhandelaar J.P. Pollet, Spoorlaan 424, in 1902 opgetrokken voor steenfabrikant C. van den
Heuvel, Spoorlaan 432 uit 1902, een
ontwerp van J. van der Valk, en Spoorlaan 386-388 , twee herenhuizen met
overbouwde inrijpoort uit 1906. Deze
laatste werden naar plannen van C.F. van
Hoof gebouwd voor de familie Meelis,
eigenaars van een belangrijke manufacturenwinkel.
Tussen de Heuvel en het station werd in
1870 de statige Willem II-straat aangelegd met daaraan onder meer enkele
fabrikantenwoningen, zoals Willem
II-straat 49 (circa 1872) voor A.P.
Ledeboer en Willem II-straat 45
(1898) voor P. Bogaerts. Willem IIstraat 57 werd in 1876 gebouwd voor
A. en C. Van Tulder, zusters van de
architect H.J. van Tulder. Willem IIstraat 40-42, een dubbel herenhuis
uit 1888, werd gebouwd voor en mogelijk ook door beeldhouwer H. van Tielraden. De decoraties boven de vensters
verwijzen hier ook naar. In 1898 werd
het driehoekige plein van Veldhoven
naar plannen van de tuinarchitect L.
Springer veranderd tot Wilhelminapark
[34]. Daar, maar ook langs de verbindingsweg naar het station, ontstonden
rijkere herenhuizen: Wilhelminapark
3 uit 1885, Gasthuisring 23, omstreeks 1890 gebouwd in neorenaissancevormen, en Wilhelminapark 124125 (1910), door C.J.M. Kocken in
jugendstil-vormen ontworpen voor
Dr. E. Piters.
Veel van de betere Tilburgse woonhuizen werden gebouwd in een tijd dat de
eclectische en neoclassicistische vormgeving de boventoon voerden. Panden in
neorenaissance-vormen komen relatief
minder voor. Te noemen zijn Bredase-

weg 131 uit 1898, St.-josephstraat
115-121 uit omstreeks 1900 en het
dubbele herenhuis Casa Cara/Villa
Anna (Lange Nieuwstraat 156-158), dat
in 1902 verrees naar ontwerp van C.F.
van Hoof voor de gebr. Deprez. Zij
waren eigenaars van de verderop gelegen
stoomketelfabriek. Van de panden in
jugendstil-vormen verdient Tu i n s t r a a t
112, een woonhuis annex atelier uit
1907 voor en door architect J. van der
Valk, vermelding. Eenvoudiger voorbeelden zijn Goirkestraat 159-161
uit 1907, ontworpen door JJ. van Huykelom, en de uit 1915 stammende officierswoningen Bredaseweg 280298 . De ontwikkeling van herorientatie
via expressionisme naar traditionalisme
laat zich illustreren aan de hand van de
volgende panden. De Marienhof
(Bredaseweg 387) uit 1916 is in opdracht
van de firma Janssen ontworpen door
J.W. Hanrath en heeft een landschapstuin van L. Springer; Goirkestraat
103 uit omstreeks 1922 is een ontwerp
van A.A.CJ. de Chene; Bredaseweg
452 uit 1938 werd ontworpen door
J. Bedaux. Een stedenbouwkundig sterk
bepalende naoorlogse ingreep vormen
dekernwandgebouwen (Stadhuisplein/Paleisring) naar ontwerp van W.J.
van der Jagt van het architectenbureau
Van den Broek & Bakema uit 1964-'75;
ze zijn een dominant aanwezig voorbeeld
van de (optimistische) gedachte om langgerekte hoogbouw te gebruiken als
begrenzing van de stedelijke ruimte en
structurering van de stad.
Fabrikantenwoningen. Veel
van de voor Tilburg zo kenmerkende
kapitale fabrikantenwoningen ontstonden dichtbij de fabrieken in de oude dorpen en aan de verbindingswegen naar het

Tilburg, Fabrikantenwoning
Koningshoeven 20
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centrum. Voorbeelden zijn Korvelsweg
154a- I 56 (1888) in eclectische vormen, Korvelsweg I 58 (circa 1890) in
neoclassicistische vormen en Korvelsweg 142 (1912) in 'Um 1800'-stijl, verder St.-josephstraat 137 (1875),
St.-Josephstraat 98 (circa 1880),
St.-josephstraat 108 (circa 1895)
en St.-josephstraat 105 (1921), in
art deco-stijl gebouwd voor F. van
Dooren, voorts Koningshoeven 20,
de villa van de familie Houben uit circa
1885, sterk lijkend op St.-Josephstraat
98, en tot slot nog Goirkestraat 98
(1857) voor A. Pessers, Goirkestraat
183- I 85 (1872) voor C.M.A. EliasKuipers en Goirkestraat 69 (1879)
voor H. Eras, oprichter van de in 1981
gesloopte achtergelegen lakenfabriek H.
Eras & Zn., aan het eind van de 19de
eeuw de grootste Tilburgse textielfabriek.
Volkswoningbouw. De woningbouwvereniging Sint-Joseph, opgericht
in 1913, en de Tilburgse Bouwvereniging uit 1917 bouwden op de open ruimten tussen de oude dorpskernen en de
fabrieken de eerste complexen arbeiderswoningen. Daarvan zijn Ruysdaelstraat 2-16 (1918), de Van Mierisstraat (circa 1920) en het Vogelplein
en omgeving (1921 en 1923) het noemen
waard. Aan de Vingboonsstraat (circa
1935) en in de wijkZorgvlied (1936)
verschenen de betere burgermanswoningen. W.M. Dudok ontwierp ze, met
karakteristieke horizontale accenten en
stalen ramen. Deze ontwerpen kregen in
het Witte Dorp te Eindhoven navolging.
Winkels. Een fraaie uit 1873 stammende winkelpui, voorzien van gietijzeren zuiltjes met wapendragende leeuwen
en hermen, heeft ijzerhandel Van
der Schoot (Willem II-straat 56). Het
woon- en winkelpand Heuvelstraat
121-1 21A werd in 1874 gebouwd in
rijke eclectische stijl. Vergelijkbaar in
vormgeving is cafe B r e ss e rs (Monumentstraat 6) uit 1885. De overgang naar
de jugendstil toont het cafe Heuvelring 102-104 uit 1908, naar ontwerp
van J. Donders. De ontwikkeling van
jugendstil naar art deco laat zich aflezen
aan de beide panden van De Gruyter
(1909) en Gast–Heuvlstra1
huisring 5 (1935), beide naar ontwerp
van W.G. Welsing – maar evenzeer aan
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Tilburg, Bankgebouw van de Vereeniging
Tilburgse Spaarbank
simpele puien van wijkwinkels als
Boomstraat 41 (circa 1905) enZilverlindestraat 1 (omstreeks 1930).
De ontwikkeling van grotere winkelpanden is goed te zien aan het hoekpand
Heuvelstraat/Oude Markt (circa
1915) gebouwd in late jugendstil-vormen
enHeuvelstraat 128-130 (1935),
een ontwerp met expressionistische elementen van A. van Poppel; in de vormen
van de Nieuwe Zakelijkheid verrezen de
boekhandel Nieuwlandstraat 68
(1929), ontworpen door J. Wielders, en
in 1932 het grote Warenhuis Van
Boxtel (Heuvelstraat 126) naar plannen
van F.C. de Beer.
Kantoren. Voordat er afzonderlijke
bankgebouwen ontstonden, had een aantal fabrikantenwoningen een kassierskantoor, zoals het panel Nieuwlandstraat
28-30 uit 1901, ontworpen met neoclassicistische elementen. Moderner van
vormgeving is het bankgebouw van de
Gelderse Credietvereniging (Stationsstraat 41) uit 1903, met jugendstildecoratie naar plannen van J. van der
Valk. Sinds 1991 resteert alleen de oorspronkelijke straatgevel. Eveneens van
Van der Valk, maar zwieriger van vormgeving, is het kantoorpand met overdekte inrijpoort van de N. V. Oliehan-

del Van Vollenhove & Smulders
(Nieuwlandstraat 41) uit 1908. Traditioneler van vormgeving is het gebouw met
hoektoren van de Vereeniging Tilburgse Spaarbank (Noordstraat
123-125). Het stamt uit 1910 en is uitgevoerd in sobere neorenaissance-vormen
naar plannen van C.F. van Hoof. Een
functionele vormgeving heeft Piushaven 1, een kantoor met woonhuis uit
omstreeks 1930 door S.G. Barenburg.
Ontspanning en cultuur. Het
Societeitsgebouw van de liedertafel Souvenir des Montagnards
(Willem II-straat 29) is een gebouw met
concertzaal uit 1877, in rijke eclectische
stijl vorm gegeven door Ed. Fremau. Het
uit 1890 daterende Societeitsgebouw
van de Nieuwe Koninklijke Harm o n i e (Stationsstraat 26-28) [23] is
eveneens in eclectische stijl opgetrokken.
Het werd in 1906 naar plannen van J. van
der Valk verbouwd. Het cultuur- en vergadercentrum van de R. K. Gildenbond (Tuinstraat 66-70) stamt uit 1898.
Het verkeert nog grotendeels in de door
C. van Hoof ontworpen oorspronkelijke
staat en heeft een achterzaal met gietijzeren kolommen, waartussen een balkonconstructie met balustrades is aangebracht. In jugendstil-vormen uitgevoerd
zijn het Theater De Spoel (Fabrieksstraat 22) uit 1906 en de Concertzaal
L'Echo des Montagnes (Korvelseweg 208) [24] uit omstreeks 1910.
Textielfabrieken. Van de vele
fabrieksgebouwen, die Lang het beeld van
Tilburg bepaalden, is het merendeel verdwenen. De voorm. wollenstoffenfabriek C. Mommers & Co. (Goirkestraat 88-90) [25], vormt sinds 1986 de
huisvesting van het Textielmuseum. Het
eerste gebouw van de in 1872 opgerichte
firma dateert uit 1877 en heeft een houten shed-constructie. De wolspinnerij
met meerdere verdiepingen werd in 1885
gebouwd naar plannen van de Tilburgse
architect CJ. van Meerendonk en in
1894 naar achteren uitgebreid. De lange
Bevels hebben op de hoeken classicistische hoekpilasters. Naast de spinnerij
bevinden zich een ketelhuis en een
schoorsteen. Aan de Goirkestraat verrees
in 1889 een kantoor met magazijn en
pakkamers. Verdere uitbreidingen, waaronder een shedbouw en een wolmagazijn, stammen uit 1910-1915. In 1950
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Tilburg, Wollenstoffenfabriek C. Mommers
& Co. (nu Textielmuseum)
werden de gebouwen overgenomen door
de N.V. Wollenstoffenfabriek Georg
Droge, om na een periode van verwaarlozing in 1983 gerestaureerd te worden
ten behoeve van het Textielmuseum. Van
de voorm. wollenstoffenfabriek
B e Ka (St.-Josephstraat ong.) [26] bleef
slechts de fraai vormgegeven fabrieksschoorsteen uit 1904 over. De firma die
oorspronkelijk Van den Bergh Krabbendam heette, nam in 1911 de in 1862
gebouwde ka toe nfa briek Gebr.
D e e n (St.-Josephstraat 13 3) over om
deze te gebruiken als duivelhok, waar de
wol werd ontward en gemengd. De
texielfabriek H. van Puijenbroek (Oude Goirleseweg 152) [27] met
shedbouw en schoorsteen stamt uit
omstreeks 1895. De textielfabriek
voor wollen dekens AaBe (Hoevenseweg 57/Fatimastraat) [28] werd in
1929 opgericht door een van de directeuren van de BeKa-fabriek. Het complex
met fabriekspijp, dat nog redelijk intact
is, werd in 1961 – de laatste korte bloeiperiode van de textiel – aanzienlijk uitgebreid.
Overige industriegebouwen.
De voorm. stoomketelfabriek van de
Tilburgse Stoomketelfabriek Gebrs.
Deprez (Lange Nieuwstraat 172-174) is
een tweelaags fabrieksgebouw met sheddaken uit 1884. Hier maakte men stoommachines en ketels voor de Tilburgse
textielfabrieken. Midden boven de
ingangsdeur beyond zich de naam. Het

voorm. wijnpakhuis Monopole (Langestraat 13) van Henri Verbunt kwam in
1894 tot stand in neorenaissance-vormen. Manufacturenhandelaar J.H. Meelis liet in 1899 het voorm.pakhuis
Telefoonstraat 13 bouwen. De voorm.
steenhouwerij van L. Petit (Langestraat 80), met kantoor en werkruimte,
kwam omstreeks 1910 tot stand. De
voorm. zuivelfabriek van de Coiiperatieve Tilburgsche Melkinrichting en
Zuivelfabriek (Wilhelminapark 63-63a)
[29] ontstond in 1913 naar plannen van J.
Donders. De cremekleurige strengperssteen valt het meest op bij dit in een
rijke, maar ingehouden jugendstil uitgevoerde gebouw. In eenvoudiger, late
jugendstil-vormen verrees in 1916 het
voorm.pakhuis van de Stoffenbeurs
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der Tilburgse Textielnijverheid - Piet
Smits & Co. (IJzerstraat 3a-5). De
drukkerij Bergmans (Langestraat 104)
kwam omstreeks 1930 in expressionistische vormen tot stand. De broodbakkerij Vorselaars (Acaciastraat 2 3) uit
1932, die een vergelijkbare gevelcompositie kent, toont vormelementen van De
Stijl. S.G. Barenburg ontwierp dit
gebouw.
DeCentrale Werkplaats van
de Staatsspoorwegen (NSplein 3) [30] werd in 1867 gebouwd naar
plannen van ir. J. van Geuns. Het moest
dienen als werkplaats voor onderhoud en
herstel van stoomlocomotieven en rijtuigen voor het Zuidernet van de Staatsspoorwegen. In de werkplaats, geordend
volgens het transversale type, kwamen de
locomotieven en rijtuigen via een inrijspoor binnen; een rolwagen bracht ze
overdwars naar de zijsporen voor reparatie. De locomotievenwerkplaats aan de
westzijde werd in 1878 uitgebreid. In
1883 bouwde men een afzonderlijke
kopergieterij; in 1891 en 1901 volgden
aan de oostzijde een tweede en een derde
wagenmakerij. Aan de oostzijde afgesloten door een portierswoning en diverse
loodsen, is het gebouw na een grote verbouwing omstreeks 1937 nog steeds in
gebruik bij de NS. Het dient als mate-

rieel-revisiebedrijf.
De watertoren (Bredaseweg 209)
Tilburg, De Codperatieve Tilburgsche
Melkinrichting en Zuivelfabriek
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[31] is een ronde bakstenen toren uit
1897, gebouwd naar ontwerp van H.P.N.
Halbertsma. De neorenaissance-vormen
van de bijna 50 meter hoge toren zijn
vooral to zien aan de ingang met het
wapen van Tilburg. De kantelen die oorspronkelijk het waterreservoir bekroonden, werden in 1945 verwijderd.
Het Z w e m b a d Oost (Ringbaan
Oost 150) [32] werd in 1931 aangelegd
naar plannen van A.A.M. Machen. Het
bassin van het in baksteen-functionalisme uitgevoerde gebouw werd in 1932
overdekt, waarna rond 1950 de betonnen
spanten door ijzeren exemplaren werden
vervangen.
Het station (Spoorlaan ong.) [33] is
in 1957-'65 gebouwd naar ontwerp van
K. van der Gaast. Onder het opvallende
tentdak, bestaande uit twaalf hypparschalen op tien kolommen, bevinden zich
enkele losstaande gebouwen.
Hettransformatorhuisje (Ringbaan Noord 472) uit circa 1925 is een
goed voorbeeld van een klein, maar zorgvuldig vormgegeven stuk straatmeubilair.
Gedenktekenen. Het bronzen
standbeeld van koning Willem II
(Heuvel ong.) door E.F. Georges stamt
uit 1853 en stond oorspronkelijk op het
Buitenhof to 's-Gravenhage. Het beeld
heeft een zandstenen sokkel met op de
hoeken vier bronzen vrouwenbeelden,
allegorieen op het Koningschap, de Wetgeving, de Welvaart en het Bescherm-
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heerschap van het Vaderland. Het
gedenkteken voor oud-burgemeester J.F. Jansen achter de Heikese kerk werd in 1904 ontworpen door
JJ. Haarselhorst en diende oorspronkelijk als drinkfontein. Hetstandbeeld
van P e t r u s Donders (Wilhelminapark ong.) werd in 1926 vervaardigd naar
ontwerp van de firma J.P. Maas & Zn. uit
Haarlem. T Dupuis maakte in 1933 het
bronzen b e e /d van Mgr. Zwijsen.
Het staat nu tegen de zuidgevel van de
Heikese kerk, maar oorspronkelijk stond
het voor het paleis van Willem II opgesteld, waar het moest wijken bij de aanleg
van de Schouwburgring en het Stadhuisplein. Hetgedenkteken voor Willem II (Willemsplein ong.), ontworpen
door van T Buijnsters, verving in 1987
een onder gedenkteken, dat herinnerde
aan het overlijden van de koning in 1847.
Begraafplaatsen. VoorhetR.K.
kerkhof van de parochie Goirke, zie bij
de Goirkese kerk. De R.K. begraafplaats Bredaseweg (nr. 45) [34] werd
in 1811 in gebruik genomen. Uitgezonderd een klein protestants deel werd het
in 1832 bestemd voor de katholieken van
de Heike-parochie. De begraafplaats
werd in 1887 afgesloten door een gietijzeren toegangshek met twee engelenbeelden in neogotische vormen, gemaakt
door A. van der Schoot en L. Petit. De
bakstenen pijlers kregen tussen 1887 en
1903 twintig levensgrote gietijzeren hei-

Tilburg, R.K begraafplaats Bredaseweg
ligenbeelden, geschonken door vooraanstaande (textielfabrikanten)families. De
grafkapel van de familie Mutsaerts (1901)
werd ontworpen door de Brusselse architect E. Saly. Verder zijn de grafkapellen
van de families Bogaers (neogotisch,
1901) en Brouwers (1932), gemaakt door
L. Petit, interessant. Dichtbij de uit 1865
stammende Calvarieberg bevindt zich
het graf van de in 1900 vermoorde
Marietje Kessels, de elarige dochter van
de muziekinstrumentenfabrikant Kessels.
V. Barette ontwierp voor het graf een
witmarmeren beeld van een meisje dat
haar armen om een kruis slaat. De R.K.
begraafplaats Laarstraat (nr. 18b)
[3 5] van de parochie Korvel dateert uit
1852 en heeft onder andere een grafkapel in neoclassicistische vormen van
de textielfabrikant A. Diepen (-f- 1895),
gemaakt door L. Petit. De R.K.
begraafplaats St.-Josephstraat
(nr. 3) [36] van de parochie Heuvel stamt
uit 1873. Hier liggen onder meer het
omheinde graf van de familie Uppenkamp-De Rooij uit 1901 en rijke graven
van de familie Houben, bezitters van een
wolververij op de Koningshoeven. De
Isr. begraafplaats (Delmerweg 27),
ten westen van de stad, ontstond in 1855.
Voordien begroef de joodse gemeente
haar doden in Oisterwijk. Het metaarhuis dateert uit omstreeks 1880.
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Tongerlose hoeve (Reitse Hoevenstraat 129). Deze oorspronkelijk
17de-eeuwse, voorm. boerderij van de
norbertijnerabdij van Tongerlo, dankt
haar huidige aanzien aan een ingrijpende
restauratie en reconstructie omstreeks
1970. Op het erf staan een tiendschuur,
een karschop en een bakhuis. De
schaapskooi werd nieuw opgetrokken.
HetProcessiepark (Pater Dondersstraat 16-18) is gewijd aan de redemptoristen-missionaris Peerke (Petrus)
Donders (-I- 1887), die in Suriname werkzaam was en in 1982 zalig werd verklaard.
Het complex bestaat uit een houten bidkapel uit 1923 naar Surinaams voorbeeld
met daarnaast zijn in 1931 herbouwde
geboortehuis, een weverswoning met
bedsteden en weefkamer, en een monument uit 1933 gemaakt door K. Lflcker.
Het aangrenzende park uit 1924 kreeg
in 1926 een kruisweg. De huidige levensgrote staties dateren uit 1936. Ter gelegenheid van zijn zaligverklaring werd in
het midden van het park een openluchtkapel opgericht.

UDEN
Dorp ontstaan aan het eind van de 12de
eeuw bij het versterkte huis van de heren
van Uden, de Vorstenburg. De heerlijkheid Uden behoorde eerst aan het Land
van Cuijk en daarna aan het Land van
Ravenstein, waardoor het van 1648 tot
1794 een katholieke enclave vormde binnen het generaliteitsgebied. Van elders
gevluchte religieuzen stichtten hier
nieuwe kloosters, zoals de birgitinessen
en de kruisheren. Na brand werd de middeleeuwse kerk in 1886 gesloopt. De
nieuwe kerk verrees meer zuidelijk aan
de Kerkstraat. Na de aanwijzing als
industriekern in 1951 is het dorp sterk
uitgegroeid en kreeg het een belangrijke
streekfunctie. Van het oorspronkelijke
dorpskarakter bleef hierdoor weinig
bewaard.
Het birgittinessenklooster
Maria Refugie (Vorstenburg 1)
werd in 1714-'19 gebouwd ter plaatse
van het tot ruine vervallen kasteel Vorstenburg. In 1739 voltooide men de driezijdig gesloten kapel met koepeltorentje.
De lekeningang aan de noordzijde heeft
een natuurstenen portaal in barokke

Uden, Birgittinessenklooster Maria Refugie

vormgeving. Het kloostercomplex werd
in 1843 verbouwd en in 1897 vergroot en
gewijzigd naar plannen van P.J.H. Cuypers. Hij ontwierp waarschijnlijk ook de
poort met tegeltableau die toegang geeft
tot de kloosterhof. Inwendig heeft de
kapel een koofplafond van stucwerk en
composietpilasters. Op de nonnengalerij,
ondersteund door toscaanse zuilen,
bevinden zich 16de-eeuwse koorbanken.
Hoofdaltaar en zijaltaren zijn 18deeeuws, evenals de preekstoel met geschilderde afbeeldingen van Christus en de
vier kerkvaders en gesneden evangelistensymbolen. Het orgel heeft een kast uit
1757 en pijpwerk van EC. Smits uit 1880
en 1912. Het interieur van het klooster
heeft nog de originele balkenzolderingen. De spreekkamer bevat een 17deeeuwse schouw met gebeeldhouwde
wangen en een ijzeren haardplaat. De
voorm. kloosterboerderij en een van de
kloostervleugels doen nu dienst als
museum voor religieuze kunst.
DeR.K. kerk St.-Petrus'

Stoel te Antiochie (Kerkstraat
24) is een driebeukige kruisbasiliek met
klaverbladvormige oostpartij, gedomineerd door een massale achtkantige vieringtoren met tamboer en ingesnoerde
koepel en twee hoge achtkantige westtorens. Het geheel werd gebouwd in 1890
naar ontwerp van C. Weber. De vormgeving is geent op de 13de-eeuwse
romano-gotiek. Zowel binnen als buiten
is de kerk rijk versierd met nissen, arcaden en boogfriezen. Het voornamelijk in
rode baksteen uitgevoerde interieur heeft
een alternerend stelsel van pijlers en zuilen, zesdelige ribgewelven boven schip
en transept en een stervormig koepelgewelf boven de viering. De schilderingen
in tamboer en koepel zijn van J. Oosterman. Het altaarciborium op vier granieten zuilen met vergulde corinthische
kapitelen dateert uit de bouwtijd.
Kloosters. Het voorm. k ru ish e re n k lo oster (Lieve Vrouwenplein
2-4) verrees in 1904-'05 naar plannen
van C. Franssen ter plaatse van het
vroeg-18de-eeuwse klooster. Het is een
U-vormig complex met twee eenvoudige
neogotische vleugels, uitgebreid in 1921
en 1925, en een gave en zorgvuldig gedetailleerde rijzige kloosterkapel met dakruiter en twee flankerende westtorentjes.
Hetklooster der franciscanessen

(Kapelstraat 16) is sinds 1909 gevestigd
in de uit 1882 daterende voorm. pastorie
van de middeleeuwse kerk. Het ten wesUden, R.K kerk St. Petrus' Stoel te

Antiochie

312

UDEN

ten van Uden gelegen kloostergebouw
met retraitehuis (Volkelseweg 30) is

Windmolen Hooihofstraat 12, een

een groot, strak vormgegeven gebouw
uit omstreeks 1913-'14, gebouwd naar
plannen van C. Franssen en uitgebreid
door J. Franssen in 1923-'24 en 1930-'31.
Nabij de R. K. Mariakapel (Piusplein ong.) uit 1937 ligt het Britse oorlogskerkhof. Het is in 1945-'50 aangelegd, waarschijnlijk naar plannen van P.
Hepworth.
Scholen. De voorm. Lagere
School (Kapelstraat 15) met schoolplein
uit omstreeks 1883 en de voorm. school
Kerkstraat 7 uit 1885, met middengang en aan weerszijden rug-aan-ruglokalen, werden opgetrokken in eenvoudige neogotische vormen. Het
schoolgebouw Kerkstraat 2 van het
voorm. Kruisherencollege is een groot
pand met expressionistische details uit
1921-'22 en 1924. De voorgevel heeft
een gestileerde kolossale orde.
Het voorm. raadhuis (Markt 1-1a)
werd in 1937-'38 gebouwd in traditionele vormen, naar plannen van C. Roffelsen. De wren aan de achterzijde bleef
onvoltooid. Op de Markt voor het raadhuis staat een fraaie etagelinde uit
omstreeks 1850.
Woonhuizen. Het rijke herenhuis
Lieve Vrouwenplein 7 in eclectische stijl stamt ongeveer uit 1875. De
villa Prior van Milstraat 22 uit
1892 is neoclassicistisch van vorm en
heeft een koetshuis uit 1902 in neorenaissance-stijl. De blokjes dubbele
wederopbouwwoningen Kastanjeweg
48-66 werden in 1942 gebouwd naar
plannen van J. Strik voor bewoners die
door de aanleg van vliegveld Volkel
Odiliapeel bij Uden, Lagere School

gedwongen waren te verhuizen.
gesloten-standerdmolen uit 1811, is in
1910 enkele honderden meters verplaatst.
Odiliapeel. Dit Peelontginningsdorp ten oosten van Uden ontstond na
1908 en werd tot 1920 `Terraveen'
genoemd. De R.K. H. Kruisv indingskerk (Oudedijk 43) is een zaalkerk met massieve terzijde staande toren
in Bossche schoolstijl, opgetrokken in
1958-'59 naar ontwerp van J. de Jong.
De Lagere School (Oudedijk 48) uit
omstreeks 1955 is een interessant voorbeeld van wederopbouwarchitectuur en
heeft een ingangsportiek met zuilen en
fries met spelende kinderen.
Volkel. Dit kerkdorp ten zuidoosten
van Uden bezat sinds 1455 een kapel,
maar kreeg pas in 1855 een eigen kerk.
DeR.K. kerk St.-Anthonius Abt
(Kloosterstraat 2) is een driebeukige
basiliek met westtoren van vier geledingen uit 1938, gebouwd in traditionele
stijl naar plannen van J. van Halsteren.
Het bronzen H. Hartbeeld uit 1926 is
een ontwerp van J. Dechlin. De pastorie
(Kloosterstraat 4) stamt uit 1890. Ten
zuiden van het dorp staat de windmolen Brabantstraat 20, een oorspronkelijk
uit 1753 stammende gesloten-standerdmolen die na brand in 1983 geheel nieuw
is opgetrokken.

UDENHOUT
(gemeente Tilburg)

Langgerekt wegdorp waarvan de oorsprong niet veel verder dan het eind van
de 18de eeuw teruggaat en waarvan de
hoofdas wordt gevormd door Slimstraat,

,s•

Udenhout, R.K St.-Lambertuskerk

Groenstraat en Biezenmortelsestraat.
DeR.K. St.-Lambertuskerk
(Slimstraat 9) is een markant voorbeeld
van een neoclassicistische pseudobasiliek.
De kerk is in 1840-'41 gebouwd naar
plannen van J.H. Laffertee, onder toezicht van A. van Veggel. Een fronton
bekroont de hoog boven de zware kroonlijst uitstekende middenrisaliet. Daarachter verheft zich de vierkante klokkentoren
met vierkante lantaarn en opengewerkte
achtkantige koepel. De kerk werd in
1952-'53 met twee transeptachtige
dwarskapellen vergroot. Het middenschip wordt gedekt door een tongewelf
met stucwerk, de zijbeuken door vlakke
plafonds. Halfronde boven op toscaanse
zuilen met hoge basementen scheiden de
beuken van elkaar. Het meubilair, dat behalve de banken uit de bouwtijd dateert,
is in een bijzonder rijke, late barokstijl
uitgevoerd: het hoogaltaar (1848) door
J.J. Peeters, de zijaltaren door J.J. Peeters
en J. Buijssen, en de communiebank en
drie biechtstoelen door J. Buijssen. F
Loret uit Mechelen bouwde in 1868 het
orgel. De grisailles uit omstreeks 1696
van Jan de Bray hingen vroeger in de
kapel van het Oud-katholieke seminarie
te Amersfoort. L. Baumler vervaardigde
in 1955-'60 de moderne kerkbanken. De
pastorie (Slimstraat 7) stamt uit de bouwtijd van de kerk en werd rond 1900 verbouwd.
Het voorm. St.-Petrusklooster
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(Slimstraat 21-23) is een eenvoudig
tweelaags kloostergebouw uit circa 1905
in een vormgeving met neogotische en
neorenaissancistische elementen.
Huize St.-Vincentius (Schoorstraat 2 -4) werd als gevolg van een legaat
van W. van Iersel in 1925 verplaatst van
Sint-Michielsgestel naar diens voormalige woonhuis (nr. 2), een pand uit het
einde van de 19de eeuw dat nu als rectoraat dient. In 1927-29 volgde een grote
uitbreiding naar plannen van J.J.M. van
Halteren (nr. 4). Het hoofdgebouw met
hoge middentoren, de kapel en de paviljoens zijn in expressionistische vormen
uitgevoerd.
Het raadhuis (Slimstraat 2) is een
gebouw uit 1849-'50, mogelijk naar ontwerp van A. van Veggel en in vroeg-neogotische-stijl, ook wel Willem II-gotiek
genoemd. Het rijk uitgevoerde pand
bestaat uit drie rechthoekige blokken van
ongelijke grootte met afzonderlijke kappen en was oorspronkelijk ingericht als
raadhuis, school en onderwijzerswoning.
De Strijdhoef (Schoorstraat 14) is
een landhuis uit 1740-'60, gelegen op
een omgracht terrein. Boven een hoog
souterrain bevinden zich twee verdiepingen onder een schilddak. De ingang met
klassieke omlijsting bevat een bovenlicht
met snijwerk en lantaarn. Het interieur
bevat een kamer met fraaie, met landschappen beschilderde behangsels uit
1742 van Dirk Dalens III. Omstreeks
1845 kreeg het huis aan weerszijden
L-vormige aanbouwen in Willem IIgotiek. De toegangspoort en het zeskantige tuinhuis, beide met kanteelachtige
versiering, dateren uit dezelfde tijd.
Woonhuizen. Slimstraat 25 is
een zorgvuldig vormgegeven eenlaags
dorpswoonhuis uit 1815, voorzien van

empire-vensters met waaierzwikken en
dim deuromlijsting. Het statige tweelaags herenhuis Slimstraat 26 heeft
eclectische vensteromlijstingen en stamt
uit circa 1870.
Boerderijen. Aan de noordzijde
van het dorp, langs de Groenstraat, ligt
een aantal min of meer gave langgevelboerderijen: Groenstraat 86 (1876),
Groenstraat 88 (1869) met schuur
uit 1892, Groenstraat 92 (1862) en
Groenstraat 131 (1812) met
Vlaamse schuur.

UITWIJK
(gemeente Woudrichem)
Esdorp ontstaan in middeleeuwen op een
zandopduiking. De structuur van het
dorp is goed bewaard gebleven.
De Herv. kerk (Kerkplein 2) is een
zaalgebouw met een smaller, driezijdig
gesloten koor en gedrongen westtoren.
De uit omstreeks 1300 daterende toren
heeft drie geledingen, gescheiden door
muizetandlijsten, en een ingesnoerde
achtkantige spits; inwendig is er een koepelgewelf boven de begane grond. Het
schip werd omstreeks 1500 opgetrokken,
het iets smallere koor in de eerste helft
van de 16de eeuw. In 1861 heeft men de
muren van schip en koor gepleisterd en
de vensters gewijzigd. Ook de ingangsomlijsting van de toren dateert uit die
tijd. Het interieur is voorzien van een

Uitwijk, Herv. kerk

17de-eeuws houten tongewelf met trekbalken boven schip en koor. De sierlijk
gesneden orgelkast is afkomstig uit de
Herv. kerk te Almen van een in 1842
door C.F.A. Naber gebouwd orgel. Het
binnenwerk werd in 1841 vervaardigd
door J. Ambrost voor de Herv. kerk te
Geesteren. In de vloer ligt een zerk uit
1639 met het wapen van het echtpaar
Dingma-Van Oversteegh.
Boerderijen. De langgevelboerderij L angstraat 15 dateert volgens de
jaartalankers uit 1650. Het bedrijfsgedeelte van deze langgerekte boerderij
verbreed zich aan de achterzijde en heeft
gedeeltelijk gepotdekselde houten wanden. De 18de-eeuwse krukhuisboerderij
Pompstraat 8 heeft getoogde vensters
en een samengesteld schild- en zadeldak.

ULVENHOUT
(gemeente Breda)
Dorp dat in 1277 voor het eerst wordt
vermeld. Tot in de 19de eeuw bestond
het uit een bescheiden agrarische lintbebouwing langs de weg Breda-Hoogstraten (Belgie).
DeR.K. St.-Laurentiuskerk
(Dorpsstraat 42) is een driebeukige neogotische kruisbasiliek uit 1903-'04, ontworpen door C.E van Hoof. De hoge
westtoren heeft een ingesnoerde spits
en hoektorentjes. De kerk vormt een
ensemble met de monumentale pastorie
(Dorpsstraat 40) uit 1907 en de voorm.
Mariaschool (Dorpsstraat 3 8) van kort
voor 1900, beide in neogotische stijl. Bij
de kerk staan twee vroeg-17de-eeuwse
natuurstenen hekpalen en een zandstenen poortje met renaissance-ornamenten
uit dezelfde tijd. Deze zijn afkomstig van
het buitenhuis Grimhuijsen, ter plaatse
gebouwd door Justinus van Nassau, gouverneur van Breda. Dit huis diende van
1724 tot 1904 als pastorie en werd gesloopt om plaats te maken voor de huidige pastorie. Het kerkhof heeft een
ijzeren toegangshek uit het begin van
de 20ste eeuw en enkele oude zerken.
Bidkapel. De in de as van de Dorpsstraat gelegen Mariakapel in neogotische
stij1 dateert uit 1938 en werd gebouwd
naar plannen van A. Siebers.
Boerderijen. In en rond het dorp
staan nog verschillende, in aanleg meest-
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al 18de-eeuwse langgevelboerderijen
met op het erf een of meer Vlaamse
schuren en soms ook nog een bakhuis.
Enkele 18de-eeuwse voorbeelden zijn
Cauwelaersweg 2 en 5 enDorpstraat 2. Het fraai gesitueerde, voormalige boerderijcomplex D e P e k h o e v e
(Dorpsstraat 90-92) bestaat uit een 18deeeuws woonhuis met een haaks daarop
geplaatste langsdeelschuur en verder nog
een 18de-eeuws bakhuis met uitgebouwde oven en een dwarsdeelschuur.
Windmolen 'De Korenbloem'
(Molenstraat 34) ligt ten zuiden van de
dorpskern. De ronde bakstenen beltkorenmolen dateert uit 1909 en verving een
in 1835 uit Strijbeek afkomstige standerdmolen.
Luchtenburg (Chaamseweg 1416), ten zuiden van Ulvenhout, is een
buitenplaats met formele aanleg, waarin
bijzondere geometrische elementen zijn
opgenomen. Een eenvoudig rechthoekig
landhuis uit de tweede heeft van de 17de
eeuw vormt de kern van de buitenplaats.
Omstreeks 1850 werd het huis met een
verdieping verhoogd. Ter rechterzijde
van het voorplein ligt een langgerekte
boerderij met een deels houten bedrijfsgedeelte. Links staat een grote houten

Ulvenhout, Buitenplaats Hondsdonk,
boerderijtje

ULVENHOUT

Vlaamse schuur met rieten dak, met
inrijdeur in beide lange wanden.
Hondsdonk (Chaamseweg 28),
ten zuiden van Ulvenhout, is een buitenplaats met als kern een empire-landhuis
uit omstreeks 1795. Het huis heeft aan
de voorzijde een erker en rechts een naar
achteren uitgebouwde vleugel. De balkons en het klokkentorentje (afkomstig
van huis Luchtenburg) werden omstreeks
1840 geplaatst. Twee hardstenen siervazen met mythologische figuren flankeren
de toegang naar het huis. Voor het huis
staat een houten duiventil. De tuinaanleg
uit 1842, in Engelse landschapsstijl met
slingervijver, wordt toegeschreven aan de
toenmalige bewoonster, Henriette van
der Borch-van der Heim. Zij ontwierp
ook het op een 'cottage' gelijkende boerderijtje (Hondsdonkseweg 7) op het
landgoed.
Anneville (Annevillelaan 93-101),
ten zuidoosten van het dorp, is een buitenplaats met wit gepleisterd landhuis in
neoclassicistische trant. Het huis heeft
zijrisalieten aan de voorzijde en een middenrisaliet met fronton aan de achterzijde. De Brabantse historicus A.C.F.
Prosper Cuypers van Velthoven liet het
in 1851-'52 bouwen naar ontwerp van A.
Trappeniers. De serre en het terras aan
de achterzijde dateren uit 1934. Het
koetshuis en het achtkantig hoenderhok
stammen uit 1898. De lanenstructuur
van de buitenplaats is ouder dan het huis.
Naar plannen van L. Rosseels liet de
zoon van de bouwheer in 1885 aan de
achterzijde van het huis het vrij langgerekte park aanleggen, eindigend in een

tegen een bosrand gesitueerde ronde vijver. Op het landgoed staat een langhuisboerderij (Annevillelaan 99) uit 1845,
verbouwd in 1908.

VALKENSWAARD
Dorp ontstaan uit een aantal kleine,
vroeg-middeleeuwse agrarische nederzettingen, waarvan de kern Valkenswaard
in 1565 een zelfstandige parochie werd.
Vanaf de late 16de eeuw stond het dorp
bekend als centrum van de valkerij.
Dankzij de komst van de sigarenindustrie
volgde na 1865 een tweede bloeiperiode.
In 1934 werden gemeenten Borkel en
Schaft en Dommelen geannexeerd. Met
de laatstgenoemde plaats vormt Valkenswaard nu een door de Dommel doorsneden geheel.
DeR.K. St.-Martinuskerk
(Bergstraat 15, Dommelen) is een eenbeukige neogotische kruiskerk met een
lager transept en koor en een gedeeltelijk
ingebouwde toren. De kerk werd in
1882-'83 naar plannen van HJ. van Tulder gebouwd. In 1929-'30 vond een uitbreiding plaats naar plannen van J. Stuyt
en P. Staals. De pastorie (Bergstraat 17)
met achterliggende processietuin stamt
uit de bouwtijd van de kerk.
De voorm. Herv. kerk (Markt 2,
Valkenswaard), nu trouwzaal, is een eenbeukige kruiskerk uit 1890 met spitse
hoge dakruiter, lager koor en uitgebouwde ingangspartij. J. Grambeek
Valkenswaard, Herv. kerk
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Valkenswaard, Venbergse molen met
molenkolk
maakte een neogotisch ontwerp, wat bij
protestantse kerkgebouwen uitzonderlijk
is. De kerk staat op de fundamenten van
een voorgangster uit 1809.
DeR.K. St.-Nicolaaskerk
(Markt 53, Valkenswaard) is een driebeukige, pseudobasilicale kruiskerk uit 1932,
opgetrokken naar plannen van J. Stuyt in
een decoratieve baksteenstijl met verwijzingen naar de gotiek. Van de vervangen
kerk uit 1858-'60, naar ontwerp van C.
Weber, heeft men de toren gedeeltelijk
ommetseld in de nieuwbouw opgenomen. Het beeldhouwwerk in het interieur is van H. van der Geld en P. Verdonk
en van elders afkomstig, uitgezonderd
het Madonnabeeld (1936) van L. van
Hoek. De pastorie (Markt 55) stamt uit
1882.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis van Dommelen (Bergstraat 71),
dat dienst deed tot 1934, stamt uit 1918.
Het ontwerp van P. van der Velden is
vergelijkbaar met het raadhuis van Bergeijk. Het voorm. raadhuis van Valkenswaard (Markt 23) werd in 1927'28 gebouwd in 'Um 1800'-stijl naar
plannen van Th. Taen Err Toung in
samenwerking met A. Bogers.
Woonhuizen. HetLeyenhuysinghe (Peperstraat 56) met de jaartalankers '1644' is een karakteristiek voorbeeld van een valkenierswoning. De
tweelaags huizen Markt 15-17 werden in 1906 herbouwd met behoud van

ouder muurwerk en de jaartalankers
`1(6?)64'. De voorm. burgemeesterswoning Leenderw eg 26 stamt uit
omstreeks 1880. Villa Robijnhof
(Leenderweg 1) verrees in 1900 in opdracht van dorpsdokter B.W.F. Dagevos.
Architect G. de Groot liet zich inspireren door Berlages 'Villa Henny' to Den
Haag. Cafe D e Zwaan (Markt 51) werd
omstreeks 1900 gebouwd in een vormgeving met elementen uit de neogotiek en
de chaletstijl. Het voorm.Hotel De
Valk (Markt 31) uit 1902, opgetrokken
in neogotische vormen, is een ontwerp
van J. Grambeek. De trapgevel aan de
voorzijde is versierd met stenen leeuwen;
de bekronende valk herinnert aan de
bloeitijd van de valkerij. In 1959 werd
het pand verbouwd tot woonhuis annex
apotheek. Villa Zonnekant (Leen-
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derweg 7) verrees in 1928 naar plannen
van L. en J.A. van der Laan, in opdracht
van sigarenfabrikant F. van Best.
Watermolens. DeDommelse
watermolen (Bergstraat 1) is een dubbele onderslagmolen op de Dommel. De
molen wordt voor het eerst in tweede
helft van de 14de eeuw vermeld. Van de
oorspronkelijk dubbele graan- en oliemolen heeft men het graanmolengedeelte in 1976-'77 opnieuw beplankt
met behoud van het, waarschijnlijk 19deeeuwse houtskelet; het olieslaggedeelte is
toen geheel herbouwd en als woonhuis
ingericht. De Venbergse watermolen (Molenstraat 111), ten zuiden van
Valkenswaard, is een enkele onderslagmolen op de Dommel, voor het eerst
vermeld in 1227. Het huidige gebouw
dateert uit omstreeks 1895 en werd in
1973-'77 grondig opgeknapt. Het bijbehorende molenaarshuis stamt uit 1895.
DeDommelsche bierbrouwerij (Brouwerijplein 84, Dommelen) is
een in diverse fasen uitgebreide fabriek
met een schoorsteen uit het begin van
de 20ste eeuw en een brouwhuis van
omstreeks 1940. De directiewoning
dateert uit omstreeks 1870. De naastgelegen langgevelboerderij Westerhovenseweg 2 (uit 1825) is de plek waar de
bierbrouwerij is ontstaan.
De R . K . begraafplaats (Kerkhofstraat ong., ingang Rosheuvel) is aangelegd op de plaats waar tot omstreeks
1850 de middeleeuwse St.-Nicolaaskerk
stond. De neogotische grafkapel voor de
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familie Maas-Leen werd in 1883 vervaardigd door de firma Barette to Eindhoven.
De bunker met manschappenverblijven (Nieuwe Waalreseweg 189), ten
noorden van Valkenswaard, uit 1942,
werd door een bakstenen schil gecamoufleerd als boerderij.
Borkel-Schaft. Van dit tweelingdorp, gelegen ten zuiden van Valkenswaard aan weerszijden van de Dommel,
bestond Schaft al in de middeleeuwen.
Borkel ontstond in het midden van de
19de eeuw. De R . K. St.-S ervatiusk e rk (Mgr. Kuypersplein 20) is een eenbeukige, neoclassicistische kerk uit 1844,
gewijzigd in 1881; de torenbekroning
dateert uit omstreeks 1890. De kerk
werd in 1926 vergroot door de aanbouw
van een dwarsschip en een nieuw koor.
Inwendig heeft het schip een tongewelf
en wandpilasters. De kerk bevat enkele
oude beelden, waaronder een Antonius
Abt uit 1724 door Walter Pompe. Het
orgel en de preekstoel stammen uit
omstreeks 1845. De windmolen `St.Antonius Abt' (Dorpsstraat 50-52) is een
ronde bakstenen beltkorenmolen uit
1867-'69, herbouwd na een brand in 1936.

VEEN
(gemeente Aalburg)
Oeverwaldorp langs de (Afgedamde)
Maas, ontstaan in de middeleeuwen. Bij
een dijkdoorbraak in 1880 werd het dorp
grotendeels verwoest en vervolgens weer
opgebouwd.
De Herv. kerk (Grotestraat 19) was
oorspronkelijk een romaanse tufstenen
zaalkerk uit omstreeks 1200. In de eerste
helft van de 13 de eeuw verlengde men dit
gebouw westwaarts met een bakstenen
travee, waartegen een zware bakstenen
toren verrees. Omstreeks 1300 kreeg de
kerk een recht gesloten koor en in de
15de eeuw een transeptachtige dwarskapel
aan de zuidzijde. De toren werd in 1648
met een geleding verhoogd; hieraan herinneren twee natuurstenen cartouches
met opschrift. Het gebouw kreeg in 1833
grote rondboogvensters. De dwarskapel
heeft men in 1859 aan de westzijde uitgebreid. De kerk herkreeg gedeeltelijk
haar oorspronkelijke laat-middeleeuwse
aanzien tijdens een restauratie in 1961-'63.
In de noordmuur van het schip bracht

VALKENSWAARD

Dekrukhuisboerderij Witboomstraat 28 heeft een rieten zadeldak
en de jaartalankers '1831'. De zijkamer
met lage verdieping is voorzien van een
bakstenen topgevel.
Windmolen 'De Hoop' (Maasdijk
381) is een ronde bakstenen stellingkorenmolen. De gesneden baard draagt de
datering 1838.

VEGHEL

Veen, Herv. kerk
men de kleine romaanse vensters en
enkele later toegevoegde gotische venster opnieuw aan; in de zuidmuur handhaafde men wel de 19de-eeuwse rondboogvensters. In de sluitmuur van het
koor werden de smalle gotische vensters
weer geopend; het ronde venster daarboven werd daarentegen dichtgemaakt. De
top van de oostgevel is versierd met
klimmende spaarvelden in de trant van
de Vlaams-Zeeuwse baksteengotiek.
De benedenruimte van de toren is overdekt met een koepelgewelf. Het koor
heeft een 15de-eeuws houten tongewelf.
Bij de restauratie heeft men in het schip
de in de 19de eeuw aangebrachte tongewelven van stucwerk verwijderd en vervangen door een houten gewelf met trekbalken als in het koor. De kerk bevat een
17de-eeuwse kansel met boogpanelen en
twee 18de-eeuwse herenbanken met eenvoudig Lodewijk XV-snijwerk. Het orgel
werd 1791 gebouwd door Hendrik Meijer.
Woonhuizen. Het in gele baksteen
uitgevoerde huis Grotestraat 2-4
dateert uit het laatste kwart van de 18de
eeuw of het begin van de 19de eeuw.
Maasdijk 61 is een waarschijnlijk
18de-eeuws dwars huis met zadeldak tussen tuitgevels. Het monumentale neoclassicistische herenhuisMaasdijk
343 dateert uit het begin van de 19de
eeuw. Het is een blokvormige pand met
schilddak, geprononceerde kroonlijst en
houten deuromlijsting. De stoep heeft
hardstenen stoeppalen.

Dorp ontstaan in de late middeleeuwen
bij een doorwaadbare plaats in de Aa en
in de nabijheid van het verdwenen kasteel Frisselstein. Haaks op de doorgaande hoofdweg ontstond het huidige
marktplein. Het graven van de ZuidWillemsvaart in 1822-'26 en de aanleg
van de spoorlijn Boxtel-Wesel in 1872
zorgden voor een bloeiende handel en
nijverheid. Nog steeds vormt Veghel een
belangrijk centrum van werkgelegenheid
voor de Meierij.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 53) is
een langwerpige achtkante, neoclassicistische zaalkerk uit 1823, gebouwd naar
plannen van J. Schoonwater. Het
gebouw is voorzien van geblokte pilasters, spitsboogvensters met gietijzeren
vensterharnassen en een middenrisaliet
met dorische deuromlijsting. Tot de
inventaris behoort een doopbekkenhouder uit omstreeks 1650 en een preekstoel
met koperen lessenaar uit 1751.
DeR.K. St.-Lambertuskerk
(Markt ong.) is een driebeukige neogotische kruisbasiliek met hoge westtoren en
slanke naaldspits, gebouwd in 1858-'62
naar plannen van P.J.H. Cuypers. Het is
de eerste grote kerk waarbij Cuypers zich
voor het ontwerp liet inspireren op de
13de-eeuwse Franse gotiek. Het interieur heeft bakstenen kruisribgewelven.
Het atelier van Cuypers en Stoltzenberg
verzorgde het overgrote deel van de
neogotische inventaris, waaronder de
vele zandstenen heiligenbeelden. Het
sacramentsaltaar werd in 1886 gemaakt
door H. van der Geld. Bij een restauratie
in 1992-'94 werden de gepolychromeerde heiligenbeelden bij de pijlers
hersteld.
Op het k erk h of bevindt zich een calvarieberg met grafkelders en kruisigingsgroep met gietijzeren kruisbeeld, ver-
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Veghel, Calvarieberg op het kerkhof van de
R.K. St.-Lambertuskerk
vaardigd in 1852 en verplaatst in 1873.
J. Goossens maakte omstreeks 1850 de
in de berg geplaatste gepolychromeerde
terracotta beeldengroep met voorstelling
van zielen in het vagevuur. Verder zijn er
nog diverse monumentale 19de-eeuwse
grafmonumenten in neobarokke en
neogotische vormen. De pastorie (Burg.
De Kuyperlaan 1) werd in 1902-'03
gebouwd naar plannen van J.ThJ. Cuypers en J. Stuyt.
De voorm. synagoge (Deken Van
Miertstraat 1) dateert uit 1865. In 1949
werd het pand tot woning verbouwd en
voorzien van een nieuwe voorgevel in
wederopbouwstijl.
Het voorm. klooster van de
zusters franciscanessen van
Veghel (Deken Van Miertstraat 8)
heeft een imposant rectoraatsgebouw, nu
St. -Bernadinusgasthuis, gebouwd

Veghel, klooster van de zusters
franciscanessen van Veghel

in 1869-'72 naar plannen van P.J.H.
Cuypers. Het pand met neorenaissanceelementen bestaat uit een hoofdgebouw
met twee haakse zijvleugels, waarvan de
kopse kanten bekroond worden door
frontons. Een naastgelegen gasthuis met
kapel en kweekschool uit 1898 werd in
1989 afgebroken. Achter het hoofdgebouw staat een kruiskerk met massieve
vieringtoren, gebouwd omstreeks 1950
naar plannen van J. van Halteren in de
traditionele vormen van de Delftse
School.
De voorm. Congregatiekapel
(Mr. Van Coothstraat 1) is een driebeukige neogotische kapel met driezijdig
gesloten koor, gebouwd in 1890 naar
plannen van P.J.H. Cuypers. Het gebouw
is opgetrokken in rode baksteen met
speklagen van gele baksteen en wordt
rondom bekroond door opengewerkte
bakstenen balustrades en hardstenen
pinakels. Het interieur heeft een spitsboogvormig tongewelf, rustend op
slanke houten kolommen. Sinds 1980 is
het gebouw in gebruik als moskee.
Het voorm. klooster van
de Congregatie van de
broeders van O.L. Vrouwe
Onbevlekt Ontvangen (Hoogstraat 27) werd in 1821 als woonhuis
annex brouwerij gebouwd voor de familie Smits en kwam in 1879 in het bezit
van de congregatie. Deze liet omstreeks
1925 aan de achterzijde een sobere kruiskapel in neoromaanse vormen bouwen
naar plannen van L.J.P. Kooken.
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Het voorm. raadhuis (Markt 1) is
een groot pand met sterk vooruitspringende middenpartij, gebouwd in 1874'77 naar plannen van J.M. Nabbe. Het
diende oorspronkelijk als raadhuis, postkantoor, kantongerecht en boterhal.
Zware beschadigingen in de Tweede
Wereldoorlog leidden tot herbouw en
herstel naar ontwerp van E Schutz en
met beeldhouwwerk van J. Uiterwaal.
Woonhuizen. Veghel bezit nog een
aantal rijkere herenhuizen uit de 19de
eeuw, in voornamelijk eclectische vormgeving. De twee herenhuizen Hoofdstraat 39-4 I stammen uit omstreeks
1840. Villa Louise (Burg. De Kuyperlaan 2) dateert uit omstreeks 1860 en
heeft een erker uit omstreeks 1880. Uit
1870 stamt het herenhuis Klondike
(Hoogstraat 8) met neobarokke attieklijst. Rijk eclectisch van vormgeving is
Hoofdstraat 1 uit omstreeks 1875.
De drie fabrikantenwoningen Zu idkade 5, 18 en 2 4 dateren uit omstreeks 1875. De vier grote eclectische
herenhuizen Mo/enstraa t 4 5- 7 9
verrezen in 1880.
Industriegebouwen. Het uit
1911 daterende pand van Stoomwasscherij De Lelie (Lelielaan 2) heeft
een voorvleugel en een achterliggende
hal met sheddaken. Het N.C.B.-cornp lex (N.C.B.-Laan) werd in 1915 gevestigd aan de Oude Haven. De oudste kern
van het complex bestaat uit een veekoekenfabriek met maalderij en een graansilo in betonskeletbouw, beide naar ontwerp van L.J.P. Kooken.
Zijtaart. Dit dorp ten zuiden van
Veghel ontstond op een oeverwal van de
Aa en wordt al genoemd in 1356. De
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R.K. St.-Lambertuskerk (Pastoor

kerk (Blaarthemseweg 13, Zeelst) is
een driebeukige, neogotische kruisbasiliek uit 1871-'73, gebouwd naar plannen
van C. Weber. De westtoren heeft een
naaldspits met flankerende torentjes uit
1906, gebouwd naar plannen van J.
Stuyt.
DeR.K. kerk St.-Johannes
de Doper (Oude Kerkstraat 5,
Oerle) is een driebeukige, neogotische
kruisbasiliek uit 1911, gebouwd naar
ontwerp van W.Th. van Aalst. De toren
van vijf geledingen heeft een afsluitende
balustrade en een achtzijdige naaldspits.
De kruisweg van FJ. Kops in het interieur stamt uit 1902-'04.
DeR.K. St.-Ceciliakerk
(Dorpsstraat 18, Veldhoven) is een driebeukige, neogotische kruisbasiliek uit
1913-'14, gebouwd naar plannen van W.
te Riele ter plaatse van een kerk uit 1834.
De westtoren heeft drie geledingen en
een achtkantige spits met wimbergen en
flankerende torentjes. In 1956 werd de
kerk uitgebreid naar ontwerp van C.
Geenen. De pastorie (Dorpsstraat 20)
stamt uit 1900. Op het kerkhofligt een
graf met bronzen engel van notaris J.F.H.
de Wit (t 1909).
DeR.K. St.-Lambertuskerk
(Kapelstraat Zuid 20, Meerveldhoven)
is een wederopbouwkerk uit 1952. De
pastorie (Kapelstraat Zuid 18) uit 1902,
opgetrokken in simpele neogotische vormen, is vermoedelijk ontworpen door
L.C. Hezenmans.
Woonhuizen. De voorm. notariswoningDorpsstraat 25-25 a (Veldhoven) stamt in opzet uit de 17de eeuw
en bevat inwendig moer- en kinderbinten. Notarisfamilie De Wit, die van 1811

Clerckstraat 69) is een driebeukige
neogotische kerk met toren van drie
geledingen en moderne spits, gebouwd
in 1871 naar plannen van HJ. van Tulder. De pastorie (Pastoor Clerckstraat
71) stamt uit de bouwtijd. Het St. C eciliahuis (Pastoor Clerckstraat 52)
is een sober neogotisch klooster,
gebouwd in 1901 vermoedelijk naar ontwerp van J. van Groenendael voor de
zusters franciscanessen uit Veghel. De
neogotische kapel stamt uit 1907.
Mariaheide. Straatdorp ten noordoosten van Veghel dat aan het eind van
de 18de eeuw tot ontwikkeling kwam.
DeR.K. kerk O.L. Vrouwe van
Goeden Raad (Pastoor Van Haarenstraat 40-42) is een laat-neogotische
kruisbasiliek uit 1907-'09, gebouwd naar
plannen van J. van Groenendael. De
toren en de voorgevel werden pas in
1932 voltooid. De ingangspartij, geflankeerd door een traptoren en een terzijde
staande toren, heeft een tegeltableau
voorstellende Maria met biddend boerengezin. Uit de bouwtijd dateren ook de
kerkinventaris, afkomstig van atelier Van
Bokhoven, en de pastorie (Pastoor Van
Haarenstraat 38). Het St. -Nico laashuis (Pastoor Van Haarenstraat 44) is
een sober neogotisch klooster, gebouwd
in 1912 naar ontwerp van J. van Groenendael voor de zusters franciscanessen
uit Veghel.
Eerde. Dit dorp ten westen van
Veghel ontstond in de middeleeuwen.
DeR.K. kerk St.-Antonius Abt
(Esdonkstraat 2) is een driebeukige neogotische basiliek met westtoren van drie
geledingen en slanke ingesnoerde naaldspits, gebouwd in 1871-'72 naar plannen
van H.J. van Tulder. Achter de kerk staat
een patronaatsgebouw (Esdonkstraat 4)
uit omstreeks 1890.

VELDHOVEN
De gemeente Veldhoven omvat vier
kerkdorpen. Veldhoven-dorp, Meerveldhoven en Zeelst zijn via Dorpsstraat en
Kapelstraat met elkaar verbonden, en
Oerle ligt iets apart naar het westen. In
recente tijd zijn de dorpen aaneengegroeid tot een forensendorp.
DeR.K. St.-Willibrordus-

Veldhoven, Woonhuis Het Hooghuis (Zeelst)

tot 1908 het pand bewoonde, gaf omstreeks 1875 opdracht tot de verbouwing
in eclectische vormen. Het Hooghuis
(Kapelstraat Noord 78, Zeelst) is een
molenaarshuis uit 1750, gebouwd in
opdracht van molenaar P. Stijmans. Aan
de korte zijden heeft het pand trapgevels
met ingezwenkte treden. De voorm.
domineeswoning Dorpsstraat 1 2 0
(Veldhoven) dateert uit 1770. D o rpsstraat 9 3-9 5 (Veldhoven), de voorm.
pastorie van de St.-Ceciliaparochie, heeft
in de voorgevel de jaartalankers '1778'.
Het pand werd in 1836 hersteld en kreeg
omstreeks 1900 de huidige mansardekap.
Textielfabrikant W. van Nuenen liet in
1905 devillaKapelstraat Zuid 3
(Meerveldhoven) bouwen naar plannen
van architect Clement. Het ontwerp
bevat elementen van de chaletstijl.
Windmolens. De ronde stenen
beltkorenmolen Kap e ls tra a t Noord
I 42b te Zeelst dateert uit 1858. In
Meerveldhoven staat de ronde stenen
beltkorenmolen D e A d r i a a n (Burg.
Zandoerle bij Veldhoven, Langhuisboerderij
Zandoerle 26 en R.K kapel O.L. Vrouwe in
't Zand
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Van Hoofflaan 10) uit 1906. Te Oerle
bevindt zich de in 1987 opgerichte stellingmolen St. -Jan (Hoogeind 37).
Voor de onderbouw zijn stenen gebruikt
van een gesloopte molen to Vught; als
bovenbouw client een uit 1871 stammende molen uit Leezen bij Lubeck.
Zandoerle. Dit gehucht ten westen
van Veldhoven bestaat uit een kapel en
een aantal langgevelboerderijen aan een
brink. De R.K. kapel O.L. Vrouwe
in 't Za n d (Zandoerle ong.) werd in
1807 herbouwd ter plaatse van een in
1648 gesloten kapel. Het woonhuis
Zandoerle 15 stamt uit de 18de eeuw.
De boerderij Zandoerle 26 bevat
mogelijk nog een 17de-eeuwse kern.

VELP
(gemeente Grave)

Dorp met twee kernen. De oudste kern
ontstond in de vroege middeleeuwen
op een oeverwal van de Maas nabij de
St.-Vincentiuskerk. De jongere kern
ontwikkelde zich rondom het seminarie
Mariendaal, waar in 1937 een nieuwe
parochiekerk werd gebouwd.
DeR.K. St.-Vincentiuskerk
(Pater Loeffsweg 1) bestaat uit een schip
met noordelijke zijbeuk, een driezijdig
gesloten koor en een massieve toren
voorzien van gekoppelde rondbooggalmgaten en een ingesnoerde naaldspits.
De van oorsprong 12de-eeuwse tufstenen zaalkerk kreeg in de 14de eeuw de
nu nog bestaande toren. In het begin van
de 16de eeuw verving men het romaanse
koor door het huidige langere gotische
koor. Kort daarop werd het schip verhoogd en de noordbeuk aangebouwd.
Een brand in 1674 maakte herstel van
schip en torenspits noodzakelijk. Omstreeks 1765 werd de kerk nog verfraaid,
maar een restauratie in 1960 maakte alle
niet-middeleeuwse veranderingen ongedaan. Schip en koor kregen hun oorspronkelijke vorm en in het interieur
verving men het 18de-eeuwse stucplafond door een vlak houten plafond. Ook
werden toen in de zuidmuur de resten
van de romaanse tufstenen zaalkerk
zichtbaar; de oude vensternissen werden
vrijgemaakt evenals twee gekoppelde
rondbogen.
Het kapucijnenklooster

Emmaus (Basilius van Bruggelaan 4)

is een gaaf bewaard complex bestaande
uit Brie vleugels rondom een kloostergang en aan de vierde zijde een eenbeukige kapel. Het werd in 1645 gesticht
nadat een uit Grave verdreven pastoor
zich op deze plek in het vrije Land van
Ravenstein vestigde, waar de katholieke
godsdienst uitgeoefend mocht blijven
worden. Grote schade, veroorzaakt door
hevige overstromingen in de winter van
1715-'16, maakte sloop en nieuwbouw
noodzakelijk. In 1718 en 1733 kwamen
respectievelijk het klooster en de kapel
gereed. Boven de hardstenen deuromlijsting in de westgevel van de kapel werd de
uit 1663 daterende sauvegarde van de
oude kapel herplaatst: het wapenschild
van Philips Willem, paltsgraaf van Neuburg en heer van Ravenstein. Daarboven
een met een fronton bekroonde zandstenen nis uit 1663 met Mariabeeld uit
omstreeks 1700.
Na 1840 volgden enkele verbeteringen,
de zonnewijzer aan de oostgevel is gedateerd '1847' en inwendig kreeg de kapel
in 1846 een nieuw tongewelf van stucwerk op houten latten. Het meubilair
dateert grotendeels uit de tweede helft
17de eeuw. Het barokke hoofdaltaar
werd blijkens de wapens geschonken
door de heer van Boxmeer, Frans Willem
Von Hohenzollern en zijn vrouw Maria
Catharina Von Waldburg-Zeil. De
biechtstoelen en de preekstoel hebben
snijwerk in dezelfde trant. Verder bevat
de kapel een grafzerk uit 1724, diverse
18de-eeuwse wapenborden en veel schilderijen en beelden. In de kloostertuin
staat een pestkapel uit 1670, een overwelfd gebouwtje met altaar en aan weers-

zijden een vertrek, bestemd voor de
paters die de zieken verzorgden.
Hetvoorm.klooster St.-Alfons is (Baselius van Bruggelaan 2) van
de zusters moniale redemptoristinnen
bestaat uit vijf vleugels, een kapel en een
kloostertuin. Het werd in 1858 gesticht
ter plaatse van het adellijke goed Bronckhorst, waarvan delen in de oudste kloostervleugel uit 1860-'61 werd opgenomen. In 1867 volgde een uitbreiding met
kapel, waarvan de voorgevel in 1879-'80
werd vervangen door een nieuwe naar
plannen van Th. Asseler. Daaraan voegde men in 1908-'10 een nieuwe ingangspartij met toren toe naar ontwerp van
A.J. Kropholler. Aan de oostzijde verrees
in 1901-'03 nog een vleugel in sobere
neogotiek naar plannen van J. Kayser.
Het voorm. seminarie Mariendaal (Tolschestraat 2) van de paters
jezuieten is thans instituut voor geestelijk
gehandicapten 'De Binckhof'. Het Hvormige kloostercomplex met kapel en
dienstgebouwen werd in 1862-'65, naar
plannen van pater A. Slootmakers SJ.,
opgetrokken in een romantisch-neoclassicistische stijl met vroege neogotische
details. De middenrisaliet van het hoofdgebouw heeft een verhoogde gevel met
gevelsteen 'IRS' en een achtkantige
toren. In 1924-'25 verving men de oorspronkelijke bekroning door de huidige.
Het complex ligt in een fraaie landschappelijke tuinaanleg.
De R.K. kerk H.H. Vincentius en Antonius van Padua

(Tolschestraat 21-21a) is een basilicale
kerk met terzijde staande toren,
Velp, Seminarie Mariendaal
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in het begin van de 19de eeuw gebouwd
en in 1858 vernieuwd.

VIERLINGSBEEK

gebouwd in 1937-'38 naar plannen van
C.M. van Moorsel en M. van Beek.

laan 18) is een ronde bakstenen beltkorenmolen uit 1893.
Knegsel. Dit dorp ten zuidoosten
van Vessem ontstond op de hogere gronden in het stroomgebied van de Kleine
Beerze en is in 1688 verplaatst. De R.K.

VESSEM
(gemeente Eersel)

kerk H.H. Monulphus en Gond u 1ph u s (Steenselseweg 2) is een

Vessem, Brouwerij De Gouden Leeuw

Kerkdorp ontstaan op een dekzandrug in
het stroomgebied van de Kleine Beerze,
waarlangs zich in de loop van de tijd
enige lintbebouwing ontwikkelde.
DeR.K. kerk St.-Lambertus

(Servatiusstraat 8) bestaat uit een midden-15de-eeuwse toren, waartegen in
1882-'83 naar plannen van H. Bekkers
een driebeukige, transeptloze neogotische kerk werd opgetrokken. De toren
heeft drie geledingen met overhoekse
steunberen en een ingesnoerde spits, en
is in detaillering vergelijkbaar met de
kerktoren to Middelbeers. De kerk bezit
neogotisch meubilair van C. van Opstal
en een missiekruis uit 1865. Op het kerkhof staat een Calvariebeeldengroep uit
1887. De pastorie (Servatiusstraat 9)
stamt uit 1863.
Het voorm. raadhuis (Jan Smuldersstraat 15) werd in 1898 gebouwd in neorenaissance-vormen en uitgebreid in
1928 en 1973.
Langgevelboerderij Maaskant 5
bevat een kern van vijf gebinten waarvan
de datering moet teruggaan tot de
tweede helft van de 15de eeuw.
De voorm. brouwerij 'De Gouden
Leeuw' (Jan Smuldersstraat 24) werd
omstreeks 1890 gebouwd en heeft nog de
oorspronkelijke schoorsteen.
Windmolen 'Jacobus' (Wilhelmina-

pseudo-basilicale kruiskerk in laatneogotische vormen met een massieve
toren voorzien van ingesnoerde spits. De
kerk verrees in 1926 naar plannen van
H.W. Valk op de plaats van een kerk uit
1857. De pastorie (Steenselseweg 4)
werd gebouwd in 1900-'01 naar een ontwerp met neorenaissance-elementen van
J.P. van der Mark. Boven de ingang zit
een tegeltableau voorstellende de Goede
Herder. Ten zuidoosten van het huidige
dorp stond nog tot 1790 een kerk op de
plaats van het oude dorp. Op die plek
resteert het R. K. kerkh of (Pastoor
Eijkenweg ong.) met een H. Hartbeeld
uit 1925.
Wintelre. Dit dorp ten noordoosten
van Vessem was oorspronkelijk een
tiendakkerdorp van het kapittel van Oirschot. De R. K. St.-Willibrorduskerk (Willibrordusstraat 3 7) is een
kruiskerk uit 1930-'31, gebouwd naar
plannen van J. Vermeulen. De neogotische toren dateert uit 1859 en verrees
naar plannen van H.J. van Tulder bij de
uit 1822 stammende voorgangster van de
huidige kerk. In de toren, bestaande uit
drie geledingen en een ingesnoerde spits,
zijn motieven van de Kempische gotiek
verwerkt. Bij de kerk staat een bronzen
H. Hartbeeld – gecombineerd met stenen leeuwen – van J. Dechlin uit 1925.
De pastorie (Willibrordusstraat 36) werd

Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen op een oeverwal van de Maas.
Na een grote dorpsbrand in 1756 ontwikkelde de kern zich langs de weg Venraij - Boxmeer, die omstreeks 1850 werd
verhard, en de haaks daarop staande
Spoorstraat. Bij de gevechten in 1944
liepen dorp en omgeving grote schade
op.
De H erv. kerk (Spoorstraat 17) is
een eenvoudig zaalkerkje uit 1843,
gebouwd nadat de voorganger uit 1804
in 1839 gedeeltelijk was ingestort. Het
pand heeft een klokgevel met fronton en
een oogvormig venster. De pastorie
(Spoorstraat 19) zou gebouwd zijn als
jachtverblijf van koning Willem I en
werd in 1811 verhoogd.
DeR.K. St.-Laurentiuskerk
(Pastoor Jansenstraat 2) is een recht
gesloten pseudo-basilicale kerk met terzijde staande zeskante toren in traditionele vormen. De kerk verrees in 1952'53 naar plannen van J. Strik ter plaatse
van de in 1944 verwoeste kerk uit 1818.
De toren stamt uit 1960-'61. De voorgevel heeft granieten heiligenbeelden van
F. van der Burcht. De neoclassicistische
pastorie (Pastoor Jansenstraat 1A) stamt
uit 1872.
Wo o n h u i s Spoorstraat 9 is een dwars
huis uit het begin van de 17de eeuw met
aan de kopse zijden in- en uitgezwenkte
topgevels. De jaartalankers '1756' duiden
op het optrekken van de Bevel aan de
voorzijde. Van circa 1850 tot 1919 was in
het pand een synagoge gevestigd.

Vierlingsbeek, Herv. kerk
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westen van Vierlingsbeek is van middeleeuwse oorsprong. Op de plaats waar in
oktober 1944 gedurende Brie weken een
tankslag werd uitgevochten, bevindt zich
hetNationaal Oorlogs- en verzetsmuseum (Museumpark 1). Dicht-

Overloon bij Vierlingsbeek, R.K
St.-Theobalduskerk

Delsr. begraafplaats (Spoorstraat ong.), gelegen ten westen van het
dorp, werd omstreeks 1790 aangelegd
ten behoeve van de joden uit het Land
van Cuijk.
Verdedigingswerken. Ten oosten van het dorp, bij de veerplaats naar
Bergen (Limburg), bevinden zich twee
kazematten (bij Staaiweg 25) van de in
1939-'40 aangelegde Maaslinie. Een
kazemat heeft nog een gietstalen koepel.
Groeningen. Dit oeverwaldorp ten
noorden van Vierlingsbeek is van middeleeuwse oorsprong. De R. K. kapel
van H.H. Antonius Abt en Nicolaas (Groeningestraat 30) is een een-

voudige zaalkerk met smaller en lager,
driezijdig gesloten koor. Het 15deeeuwse gebouw is gewijzigd in de 18de
eeuw en hersteld in 1822. In het interieur bevindt zich een laat-l8de-eeuws
rococo altaar en heiligenbeelden van
Antonius Abt en Nicolaas.
Maashees. Dit oeverwaldorp ten
zuiden van Vierlingsbeek werd in 1944
grotendeels verwoest. De R. K. kerk
St.-Anthonius Abt (De Goeystraat
2) is een zware neoromaanse zaalkerk uit
1950 naar ontwerp van C. de Bever.
Holthees. Deze beekdalnederzetting
ten zuiden van Vierlingsbeek ontstond
begin 11 de eeuw. De R.K. O.L.
Vrouwekapel (Kapelstraat 1) is een
eenbeukig, wit geschilderd, laat-15deeeuws bouwwerk met driezijdige sluiting.
De kapel werd in 1944 beschadigd en in
1950 ingrijpend vernieuwd. Van het in
1802 gesloopte kasteel Makken
(Makkenweg ong.) resteert nog een deel
van de voorburcht in de vorm van een
wagenschuur met inwendig een vroeg17de-eeuwse hardstenen, dorische zuil.
Overloon. Dit kerkdorp ten zuid-

bij ligt het in 1945-'50, waarschijnlijk
naar plannen van P. Hepworth aangelegde Britse Oorlogskerkhof (Vierlingsbeekseweg ong.) met memoriekapel
en 'Cross of Sacrifice'. De R.K. St.Theobalduskerk (14 Oktoberplein 9)
is een interessante bakstenen zaalkerk uit
1955-'56, gebouwd naar plannen van J.
Strik met opengewerkte betonnen klokkentoren.

VLIERDEN
(gemeente Deurne)
Akkerdorp ontstaan in de vroege middeleeuwen. Lange tijd is het een kleine
heerlijkheid geweest.
DeR.K. St.-Willibrorduskerk (Pastoriestraat 22) is een zaalkerk
uit 1846 die in 1920 grotendeels is vernieuwd naar plannen van H. Frankefort.
Het gebouw liep in 1944 oorlogsschade
op en in 1956 verrees een nieuwe voorgevel met betonnen omlijsting naar plannen van J. Deltrap. De moderne calvarieberg op het kerkhof is gemaakt van het
puin van de in 1944 verwoeste delen van
de kerk. De pastorie (Pastoriestraat 23)
stamt mogelijk nog uit de 18de eeuw.
Huize de Vliert (Pastoriestraat
26) is een neogotisch kloostergebouw
met korte zijvleugels, uit 1906.
Windmolen. Ten zuiden van het
dorp staat de ronde stenen bergkorenmolen Molenhuisweg 4. Deze in 1844 als
grondzeiler gebouwde molen werd omstreeks 1890 voorzien van een belt en
verhoogd, waardoor een flesmodel ontstond. Het molenhuis (Molenhuisweg 7)
stamt uit 1767 en heeft een schuur uit
1832.

VLIJMEN
(gemeente Heusden)
Langgerekt dorp op de grens van zanden kleigrond in de oostelijke punt van de
Langstraat. Het werd in de 11 de eeuw
door de heren van Heusden gesticht en
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bleef tot 1814 Hollands gebied.
De Herv. kerk (Grote Kerk 20) is
een zaalkerk met westtoren. De 13deeeuwse, romaanse toren heeft in de
tweede geleding spaarvelden en aan de
bovenzijde een rondboogfries. De derde
geleding werd in de 15de eeuw als klokkenverdieping toegevoegd; een uitkraging op rondboogjes vormt de overgang
naar de sterk ingesnoerde naaldspits. Het
schip dateert uit de 14de-eeuw en werd
na een brand in 1543 hoger opgetrokken.
De noordzijbeuk is verdwenen, maar in
het schip zijn de scheibogen nog zichtbaar. Koor en transept maakten in 1759
plaats voor een predikantenwoning
(Grote Kerk 22). Bij de restauratie in
1949 herstelde men de spitsboogvensters
van de kerk. Het interieur bevat een
preekstoel en een koperen kroon uit
omstreeks 1640, spreukborden van de
hand van Dirck van Lith en schilder S.
de Lange (1659) en, uit 1763, een koperen lezenaar, een doophek met voorlezersgestoelte en kerkenraadsbanken. Van
omstreeks 1762 dateren de herenbank
met overhuiving en het wapen van de
heren van Vlijmen, de met wapens versierde magistratenbank en het rococo
kabinetorgeltje.
DeR.K. kerk St.-Jans'
G e b o o r t e (Julianastraat 44) is een
neogotische kruisbasiliek uit 1864-'66,
gebouwd naar plannen van HJ. van Tulder. De kerk heeft een hoge westtoren en
een vijfzijdige koorsluiting met sacristie
en kapellenkrans. Het interieur heeft in
stucwerk uitgevoerde kruisribgewelven,
niet ongebruikelijk voor de vroege kerken van Van Tulder. De midden-l7deeeuwse preekstoel, met voorstellingen
van de heiligen Adrianus, Quirinus,
Antonius Abt, Sebastiaan en Victor, komt
uit Belgie; het klankbord ontbreekt. A.A.
Goossens vervaardigde het hoogaltaar
uit 1865 en veel van het overige neogotische meubilair.
Het raadhuis (Julianastraat 34), een
blokvormig pand met hoog souterrain, is
in 1870 in neoclassicistische vormen
gebouwd naar ontwerp van H.C. Dobbe.
Een brede trap leidt naar de ingang op de
bel-etage, in een middenrisaliet
bekroond door een fronton en geflankeerd door van gepleisterde omlijstingen
voorziene vensters. H.C. van Pelt ontwierp de uitbreiding van 1986-'87.
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Vlijmen, Raadhuis
Woonhuizen. Van de rijke eenlaags

dorpswoonhuizen kunnen worden
genoemd: Me li es tra a t 4 3 (1868),
Wolput 35 (1874),Julianastraat
2 5 (omstreeks 1890) en Meliestraat
19 (omstreeks 1900), de laatste met

jugendstil-elementen. Het grote blokvormige pandjulianastraat 1 is een
goed voorbeeld van een dokterswoning
in simpele neoclassicistische vormen. De
middenrisaliet bevat een gevelsteen met
esculaap en vijzel. Het huis Wolput 3 9
werd in 1916 gebouwd naar plannen van
J. van Vlijmen.

dateert uit omstreeks 1915. Aan de overzijde staat het voorm. R. K. klooster
Huize Gertrudis (Haarsteegsestraat
11) uit 1906, gebouwd naar plannen van
W.Th. van Aalst. Karakteristieke kortgevelboerderijen zijn Haarsteegsestraat 76, met 18de-eeuwse kern en
tuinkoepel uit de jaren '20, Mommerstraat 100 (1799) enHaarsteegsestraat 2 (1802).

Zaadhandel Mommersteeg

(Wolput 72-72a), een traditionalistisch
vormgegeven gebouwencomplex met
karakteristieke lessenaarsdaken, verrees
rond 1935 naar plannen van J. Luyben.
Haarsteeg. Dit straatdorp ten
noordwesten van Vlijmen ligt in een
middeleeuwse veenontginning. De R. K.
kerk St.-Lambertus (Haarsteegsestraat 10) is een driebeukige kruisbasiliek
in eenvoudige neogotische vormen uit
1872-'83, ontworpen door H.C. Dobbe.
De pastorie (Haarsteegsestraat 12)
Haarsteegbij Vlijmen, Kortgevelboerderijen
Haarsteegsestraat 2 en Mommerstraat 100

VRIJHOEVE-CAPELLE
(gemeente Waalwijk)

Wegdorp ontstaan langs een middeleeuwse ontginningsdijk in een veengebied op de toenmalige grens van Holland
en Brabant. Via een lintbebouwing is het
dorp aan de oostzijde gekoppeld met
Sprang en aan de westzijde met Lage
Zandschel – waarmee het nu een geheel
vormt – en het verderop gelegen Nieuwe
Vaart.
De H e rv. kerk (Zuidhollandsedijk
63, Lage Zandschel) is een sober zaalgebouw uit 1804, waarvan de voorgevel in

Vrijhoeve-Cappelle,Huis Zuidewijn

1951 is vernieuwd. Het interieur bevat
een neobarok orgel van P.J. Tadema
(tweede helft 19de eeuw).
DeGeref. kerk (Heistraat 4) is een
eenvoudig zaalgebouw uit 1884.
Boerderijen. Uit de 18de eeuw
stamt de dwarsdeelboerderij J u hanala a n 17 . De langgevelboerderij Lage
Zandschel 1 heeft een rieten wolfdak
en de jaartalankers `1788'.julianalaan 15 is een langhuisboerderij uit
omstreeks 1880. Zuidhollandsedijk
169 is een kortgevelboerderij uit 1905.
Windmolen 'De Eendragt' (Zuidhollandsedijk 189) is een stellingkorenmolen. De molen draagt het jaartal 1779,
maar dateert in zijn huidige verschijningsvorm uit 1870.
De voorm. coOperatieve zuivelfabriek 'De Toekomst' (Julianalaan
27-27A) dateert uit 1909. Het bijbehorende kantoor is rijk voorzien van siermetselwerk.
Huis Zuidewijn (Hogevaart 60),
gelegen ten noorden van het dorp, is van
oorsprong een edelmanswoning. Van het
huidige buitenhuis dateren het middendeel en de haaks daarop aansluitende linkervleugel wellicht nog uit het eind van
de 16de eeuw; de rechtervleugel werd in
de l7de eeuw toegevoegd. Wijzigingen
en uitbreidingen vonden plaats in 1763
en later, waarbij onder meer de vensters
werden vergroot. Het vroeg-19deeeuwse koetshuis heeft een brede lijstgevel met aan de uiteinden in- en uitgezwenkte voluten.
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Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen op een oeverwal nabij een Dommelovergang. Bij de wegsplitsingen naar
Tilburg en naar Eindhoven ontstonden
twee min of meer driehoekige `plaatsen',
elk met een eigen kerk. Bij de St.-Lambertuskerk is deze situatie nog herkenbaar. Van het St.-Petrusplein, het huidige
Maurickplein, bleef slechts een gedeelte
over. In 1543 werd Vught door Maarten
van Rossum platgebrand en in 1629
diende het Frederik Hendrik tot hoofdkwartier bij de belegering van 's-Hertogenbosch. De gunstige ligging oefende
vanaf de late middeleeuwen aantrekkingskracht uit op de gegoede burgerij,
vooral welgestelde Bosschenaren, die er
landhuizen liet bouwen. Opmerkelijk is
het grote aantal religieuze instellingen
dat zich eind 19de eeuw op deze landgoederen vestigde. Na de Tweede
Wereldoorlog werd het dorp door twee
snelwegen doorsneden. Bij de recente
verlegging van de snelweg naar Eindhoven heeft men tegenover Huize Voorburg een deel hersteld van de oude
straatweg 's-Hertogenbosch-Eindhoven,
waarvan in 1742 de eerste Steen werd
gelegd en die in 1818 gereedkwam.
De (Herv.) St.-Lambertusk e r k (Helvoirtseweg 5-7) is een gotische kruiskerk, waarvan het driezijdig
gesloten koor en de westtoren nog resteren. De kerk werd aan het begin van
16de eeuw gebouwd op de plaats van een
driebeukige romaanse voorgangster,
waarvan nog enig muurwerk bewaard
bleef. Tufsteen van deze kerk gebruikte
men voor de speklagen van kerk en
toren. Tussen 1500 en 1560 verrees de
toren van drie geledingen; de tweede en
derde geleding zijn rijk voorzien van
spaarnissen, balustrades en galmgaten. Al
in 1562 verloor de toren Naar spits. Achter de houten balustrade uit 1822 gaat nu
een laag tentdak schuil. Aan de buitenzijde van het koor bevinden zich zeven,
sterk verweerde natuurstenen renaissance-kruiswegstaties uit omstreeks
1550. De kerk, die in 1603 en tijdens het
beleg van 's- Hertogenbosch veel schade
opliep, is sedert 1629 in protestantse
handen. In 1759 kregen de vensters houten ramen. Na afbraak van de resten van
het schip in 1819 werden in 1822-'23 de

al eerder verlaagde transeptarmen ingericht tot consistorie en kosterswoning.
Inwendig zijn nog restanten zichtbaar van
de romaanse kerk in de vorm van een gedeelte van de triomfboog met aan weerszijden de absidiolen van de zijbeuken en
nissen met deelzuiltjes. In de absidiolen
zijn nog sporen van 13de-eeuwse schilderingen zichtbaar. Het koor zelf heeft
een uit 1822 stammend stucplafond.
De zeskante preekstoel werd in 1618
gemaakt door meester Cornelis Jacobsz.
Het houten wapenbord in Lodewijk
XTV-stijl herdenkt C.P. van Berenstijn,
bewoner van kasteel Maurick (t 1758).
De R.K. St.-Petruskerk (Heuvel 2) is een driebeukige kruiskoepelkerk
in neoromaanse vormen, gebouwd in
1881-'84 naar plannen van C. Weber. De
door de romaanse bouwkunst van het
Rijnland beinvloedde kerk heeft een aan
beide zijden klaverblad-vormig gesloten
transept, een halfrond gesloten koor en
een achtkante vieringskoepel. Inwendig
hebben de absiden galerijen en is de in
steen gedachte koepel uiteindelijk in
bout uitgevoerd. De twee kapellen aan
de westzijde werden in 1935 aangebouwd. De pastorie (Heuvel 4) stamt uit
1864.
Hetvoorm. kloosterinternaat
Regina Coeli (Helvoirtseweg 189),
ook bekend als `Eikenheuver, dateert uit
1903-'05 en heeft een kapel uit 1908;
beide zijn gebouwd naar plannen van J.
Dony. Het pand ligt in een landschappelijk park.
Hetvoorm. kloosterinternaat

Vught, Raadhuis, Leeuwensteinplein 5

Mariaoord (Glorieuxlaan 6) is een
groot, hoofdzakelijk L-vormig pand uit
1910, gebouwd naar plannen van J. Dony
voor de ursulinen op het landgoed `Roucouleur'. Het internaat heeft licht uitstekende hoekpaviljoens en een middenrisaliet met fronton, dubbele trap en
overdekt hordes. Met zijn gebogen
erkers en klassieke vormen is het een
goed voorbeeld van 'Um 1800'-stijl.
De R.K. kerk Maria Middelares Aller Genaden (Mariaplein
9) is een eenbeukige kruiskerk met vieringtoren uit 1933-'34, gebouwd in traditionele vormen naar ontwerp van A.J.
Kropholler. Het interieur is uitgevoerd
in schoon metselwerk en bevat het door
de architect zelf ontworpen hoogaltaar
en doopvont. De kruiswegstaties (1934)
zijn van M. Andriessen. De kerk maakt
deel uit van het uit 1933 daterende complex Mariaoord (Mariaplein 8) met
klooster, rusthuis en scholen, eveneens
naar plannen van Kropholler. De pastorie (Taalstraat 51) stamt uit omstreeks
1950.
Raadhuizen. Het oudste raadhuis
van Vught, Helvoirtseweg 3, stamt
uit 1770. In 1898 werd het eenvoudig
neoclassicistisch vormgegeven pand
Dorpsstraat 15 in gebruik genomen.
Het huidige raadhuis, Leeuwensteinplein 5, is een wit geschilderd gebouw
op kruisvormige plattegrond, ontstaan in
1937 na verbouwing van het uit 1901
stammende neogotische landhuis Leeu-
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Vught, Watertoren bij Huize Voorburg

Vught, Herenhuizen Sophia's Burg

wenstein. H.W. Valk, die de verbouwing
leidde, voorzag de toren van een dubbele
uivormige spits en liet op verschillende
hoeken van het gebouw door Ch. Grips
grote terracottabeelden aanbrengen van
een boer, een herder, een stukadoor en
een smid. De ernaast gelegen neogotische garage stamt uit 1901.
Huize Voorburg (Boxtelseweg 48)
is een uit 1772 stammend pand met
ingangspartij in late rococo-vormen en
middenrisaliet met fronton, verbouwd in
het begin van de 19de eeuw. Toen in
1885 op het uitgestrekte landgoed met
landschappelijke aanleg een krankzinnigeninstituut werd gevestigd ging het

landhuis dienst doen als paviljoen voor
gegoede mannelijke patienten. Het rijk
gedetailleerde neorenaissance-hoofdgebouw met kapel kwam in 1884-'85 tot
stand naar plannen van HJ. van Tulder.
Voor gegoede vrouwelijke patienten verrees in 1894 een Damesvilla'. De watertoren met neoromaanse detaillering
dateert uit 1903. In 1928 voegde men
een zusterhuis en later nog een broederhuis toe naar plannen van J. van Dillen in
baksteen functionalisme.
Kasteel Maurick (Maurick 3),
thans hotel-restaurant, staat op een
omgracht terrein. Het oorspronkelijk
wellicht 15de-eeuwse kasteel werd in
1504-'09 herbouwd voor schout Jan
Heyms, vermoedelijk naar plannen van

Vught, Kasteel Maurick

Jan Heyns. Rechts tegen het hoofdgebouw aangebouwd staat een door twee
ronde torens geflankeerde ingangspartij
met houten ophaalbrug. Het middengedeelte van het hoofdgebouw heeft twee
uitgekraagde 16de-eeuwse arkeltorentjes, vroeger hoektorentjes. De uitgebouwde, gedeeltelijk achtkante toren aan
de achterzijde is ook 16de-eeuws. De
17de-eeuwse vleugel rechts van de
ingangspartij is in de loop der tijd sterk
verbouwd. Op de binnenplaats bevinden
zich de grafsteen van Aert Heyms (t
1562) en een laat-l8de-eeuwse oranjerie.
De huidige gedaante van het kasteel is
grotendeels het resultaat van een ingrijpende restauratie in 1891-'92 onder leiding van L.C. Hezenmans. Toen zijn de
verschillende daken tot een hoogte opgetrokken. Het kasteel ligt in een landschapspark met vijvers die het trace van
een verlande Dommelarm volgen.
Woonhuizen. Het herenhuis Bleyenburg (Ploegstraat 43) heeft mogelijk
nog een 17de-eeuwse kern; omstreeks
1860 kreeg het een eclectische gevel.
Sop h i a 's Burg (Taalstraat 74) bestaat
uit twee in 1751 gebouwde herenhuizen,
waartussen in 1848 een poort werd opgetrokken. De huizen staan op de plaats
van een in 1471 gesticht en in 1577 afgebrand karthuizerklooster. De voorm.
pastorie van de St.-Lambertuskerk
Taalstraat 175 -179 is een dwars
pand dat kort na 1829 werd verbouwd.
Omstreeks 1870 verrezen aan weerszijden twee diepe panden en kreeg het een
neoclassicistische galerij met gietijzeren
composiete zuilen op hardstenen postamenten. De fabrikantenvilla van de druk-
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kersfamilie Bogaerts, Taalstraat 53, is
een statig eclectisch pand uit omstreeks
1870. Het herenhuis Taalstraat 113
stamt uit 1870; de aangebouwde serre,
voorzien van een wandbespanning met
illusionistisch tropenlandschap, dateert
uit het begin van de 20ste eeuw. Het
grote, sober classicistisch vorm gegeven
pand St. - Elisa b e th s tra a t 8 werd
omstreeks 1870 gebouwd. Het herenhuis
L e e u w e n b u rg (Kapellaan 2) heeft
twee haaks geplaatste vleugels in chaletstijl met in de binnenhoek een veranda.
Aan de Hoogstraat en omgeving
bouwde men in 1938 een complex woonhuizen naar plannen van C. Knuttel.
De huizen, met wit geschilderde muren,
zadeldaken met groen geglazuurde pan-nen en vensters met kleine roedenverdeling, liggen gedeeltelijk aan een plantsoen. Het geheel is een goed voorbeeld
van een tuindorp.
Landhuizen. Rondom de dorpskern staan veel landhuizen met parkachtige aanleg. 0 ud Sparrendael (Sparrendaalseweg 5) stamt oorspronkelijk uit
1802 en werd omstreeks 1870 in eclectische vormen verbouwd. Vanaf 1901
diende het als rusthuis voor ex-missionarissen en daartoe werd in 1930 een traditionalistisch vorm gegeven vleugel aangebouwd. Het dubbele herenhuis
Weltevreden (Boxtelseweg 26) stamt
uit het begin van de 19de eeuw. Wargershuize (Helvoirtseweg 209) is een
neoclassicistisch landhuis uit 1842 met
koetshuis uit 1845 en een plantenkas uit
die tijd. Landgoed Steenwijk (Boxtelseweg 58-60) heeft een landhuis uit de
eerste heeft van de 19de eeuw. Na de
bouw van een kapel in 1905 werd het ingericht als klooster. Het neorenaissancelandhuis Zionsburg (Taalstraat 149),

gelegen in een landschapspark, werd in
1882 gebouwd ter vervanging van het
kort na 1663 gebouwde, gelijknamige
huis. Naar ontwerp van L.C. Hezenmans
verrees in 1884 het neorenaissanceherenhuis Roucouleur (Glorieuxlaan
4) met traptoren en trapgevel boven ingang. Dezelfde architect verbouwde voor
de familie Van Rijckevorsel in 1892-'96
het vroeg-19de-eeuwse landhuis Helvoirtseweg 191 in neogotische stijl.
Villa L e e u w e n h of (Sint-Michielsgestelseweg 1) heeft een hoektoren, speklagen en neogotische details als speklagen
en driepasboog boven de ingang. Het
pand werd in 1900 naar plannen van
J.G.T. Aerden als villa `Amelie' gebouwd
voor de internationaal bekende bariton
en Wagnervertolker J. Orelio. De uit
omstreeks 1920 daterende Villa Elsa
(St.-Michielsgestelseweg 3) is een wit
geschilderd landhuis in koloniale stijl
met open zuilenveranda.
Het station (Stationsstraat 3 0) werd
in 1868 gebouwd naar plannen van
K.H. van Brederode. Het is een stationsgebouw van het vernieuwde type vierde
klasse, met hoger middendeel en lagere
vleugels.
De dorpspomp (Marktveld ong.)
dateert uit 1879. De neoclassicistische
hardstenen pomp is voorzien van het
wapen van Vught en een later toegevoegde lantaarn.
Begraafplaatsen. De Gemeentelijke begraafplaats (St.-Elisabethstraat 66) werd gesticht in 1829 en
bestond uit een openbare en een R.K.
afdeling. Bij een uitbreiding in 1858
bouwde men een doodgraverswoning en
een lijkenhuisje met daartussen een ijzeren hek. In 1882 ontstond uit de R.K. afdeling de naastgelegen R.K. begraaf-

Vught, Villa Leeuwenhof

Vught,Isr. begraafplaats, poort

plaats. Interessant zijn het monument

voor pastoor Lips uit 1897 door H. van
der Geld, de graven van de families Rijckevorsel en Van Lanschot en het monument voor beeldhouwer J.T. van der Ven
uit 1866. De Isr. begraafplaats (Berkenheuveldreef 12) voor 's-Hertogenbosch en omgeving werd in 1771 gesticht
en is een van de mooiste joodse begraafplaatsen in de Mediene. Het wordt aan
de straatzijde afgesloten door een poortgebouw met metaarhuis en dienstwoning
met een gevelsteen uit 1855 voorzien van
een Nederlandse en een Hebreeuwse
tekst.
Verdedigingswerken. Ter
afsluiting van de zuidelijke toegang tot
's-Hertogenbosch werd in 1623 een regelmatige vijfhoekige schans aangelegd,
genaamd Fort Isabella (Isabellalaan
7). Na de opheffing als vestingwerk werd
op het binnenterrein in 1915-'17 de
Isabellakazerne gebouwd. Van de oude
gebouwen bleef alleen een 17de-eeuws
poortgebouw over. De poortdoorgang
wordt omlijst door dubbele pilasters en
een gebogen fronton met daarin een relief van een leeuw. Het gebouw kreeg in
1703 een verdieping, ingericht als corps
de garde. Van de wallen en grachten
resteert nu nog het westelijke deel van de
in 1701-'02 naar plannen van Frederik
Thomas d'Ivoy toegevoegde enveloppe
met de daaromheen slingerende singelweg en gracht. De Stelling Vught
kwam in de jaren 1844-'48 tot stand door
de aanleg van acht lunetten ten westen
en ten zuiden van fort Isabella, dat voor
die stelling als reduit fungeerde. Vanaf
1872 bestreek het fort ook het acces dat
was ontstaan door de aanleg van de
spoorlijn naar Boxtel. Van de stelling
Vught zijn de drie westelijke lunetten het
best bewaard gebleven. Op het voorterrein hiervan legden de Duitsers in 1943
hetdoorgangskamp Vught (Lunettenlaan ong.) aan, dat vanaf 1951 dienst
deed als `tijdelijk' Moluks opvangkamp.
Barak 13 is ingericht als museum voor de
eerste periode; Barak 1 herinnert nog aan
de latere periode. De rest van het terrein
is bebouwd met vervangende nieuwbouw.
Cromvoirt. Dit dorp ten westen van
Vught ontstond in de llde of 12de eeuw
op de rand van zand- en kleigrond. De
R.K. St.-Lambertuskerk (St.-

Lambertusstraat 53) is een driebeukige
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neogotische kruisbasiliek met dakruiter,
gebouwd in 1887 naar ontwerp van
C. Weber. De uit 1891 daterende, vrijstaande toren werd na oorlogsschade
lager herbouwd in 1949. De pastorie
(St.-Lambertusstraat 51) stamt uit de
bouwtijd. Het voorm. raadhuis (St.Lambertusstraat 47-49) verrees in 1899.
Boven de ingang staat het opschrift
`gemeentehuis'.

WAALRE

Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen op een oeverwal in het stroomgebied van de Dommel. Rondom het driehoekige plein woonden in de 18de eeuw
valkeniers en rondreizende kooplieden
(teuten). Vanaf 1866 kwam langs de
spoorlijn Eindhoven-Hasselt (opgeheven
in 1940) lintbebouwing tot ontwikkeling
in de richting van het dorp Aalst. Na de
Tweede Wereldoorlog groeiden Waalre
en Aalst uit tot een tweelingdorp met het
karakter van een forensendorp.
De voorm. R.K. St.-Willibrord u s k e r k (Oude Torenstraat 2,
Waalre), nu gedenkkapel, ontstond in de
11 de eeuw als een eenbeukige, tufstenen
zaalkerk. In 1425 voegde men een recht
gesloten koor toe. Omstreeks 1469 werd
het schip verhoogd, van gotische vensters voorzien en met een travee westwaarts verlengd. De toren, met Brie geledingen en een ingesnoerde spits, kwam
ook in de 15de eeuw tot stand. De toren
heeft rijke, van natuursteenblokjes voorziene steunberen en is versierd met
spaarvelden en rondboogfriezen. In 1854
verving men het oude koor door een
transept en koor in neogotische stijl. Tijdens de restauratie in 1940, onder toezicht van H.W. Valk, werden de resten
van het romaanse schip ontdekt en
besloot men de romaanse toestand to
reconstrueren, met behoud van een
15de-eeuwse, gotische travee. Tevens
werden de 19de-eeuwse toevoegingen
gesloopt en de fundamenten van het
recht gesloten koor tot een meter hoogte
opgemetseld.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe
Presentatie (Eindhovenseweg 63a,
Aalst) is een driebeukige neogotische
basiliek uit 1905, gebouwd naar plannen
van C. Franssen. De toren heeft vier

Waalre, Buitenplaats Treeswijk (Aalst)

geledingen en een hoge, ingesnoerde
naaldspits. In 1934 werd het koor vergroot naar ontwerp van F. Franssen. De
pastorie (Eindhovenseweg 63) stamt uit
1870.
Kloosters. Het voorm. klooster
St.-Barbara (Dorpsstraat 12-14,
Aalst) is een tweelaags pand in eenvoudige neogotiek uit 1909, vermoedelijk
naar ontwerp van C. Franssen. Het
voorm. klooster Wilgefo r t is (Hoogstraat 6, Waalre), een rijke variant van
het traditionele klooster-gasthuis, verrees in 1911-'13 naar plannen van LJ.P.
Kooken.
DeR.K. St.-Willibrorduskerk (Markt 23, Waalre) uit 1925 is

een driebeukige kruisbasiliek met opzij
geplaatste toren en open voorhal. De
kerk is gebouwd naar plannen van LJ.P.
Kooken en heeft neoromaanse kenmerken.
Hetraadhuis van Waalre (Kon.
Julianalaan 19) dateert uit 1929 en is naar
plannen van H.W. Valk in traditionalistische vormen uitgevoerd.
Woonhuizen. Het uit 1721 stammende huis Ma r k t 2 deed tot 1863
dienst als pastorie. De fabrikantenvilla
Huize De Brink (Markt 1) is in 1900
in eenvoudige neorenaissance-vormen
gebouwd voor M.A. Swane. Het huis
bevat een kelder met jaartalsteen '1845'.
Kaarsenfabrikant Koster liet omstreeks
1910 hetherenhuisEindhovenseweg
6 5 (Aalst) bouwen in chaletstijl met
jugendstil-elementen. Het traditionalistisch vormgegeven woonhuis De Ke m
en (Blokvenlaan 30) werd in 1937
-p
gebouwd voor schrijver Anton Coolen
naar ontwerp van architect H.W. Valk.
Industriegebouwen. De voorm.
linnenweverij van de B.V. Linnenwe-

verijen v/h Van Dijk & Zn. (Markt 6-10),
nu het Warla-bedrijfscomplex, werd in
1845 opgericht. In 1891 verrees de huidige fabriek, geflankeerd door twee
herenhuizen. In 1905 vergrootte men
de fabriek aan de zuidzijde met enkele
gebouwen met shed-constructies. De
voorm. linnenfabriek (Willibrorduslaan 2), eigendom van de familie Swane,
stamt uit 1861. De voorm. sigarenfabriek (Willibrorduslaan 1-3a), nu
bonbonfabriek, bestaat uit een fabriek
uit 1912 in jugendstil-vormen en een
bedrijfsgebouw uit 1897, gebouwd door
de familie Swane.
Windmolen. In het dorp Aalst staat
een ronde bakstenen bergkorenmolen
(Raadhuisstraat 28) uit 1905, herbouwd
na een brand in 1936.
B o e r d e r i j 'Het Kasteel' (Dommelseweg), ten zuiden van Waalre bij de Dommel, is een overblijfsel van het in 1867
grotendeels afgebroken kasteel van de
heren van Waalre. Daarvan bleven de
kelders en een deel van de Bevel bewaard.
Treeswijk (Valkenswaardseweg 20)
is een buitenplaats ten zuiden van Aalst.
Het landhuis in neoclassicistische stijl
werd in 1828-'29 gebouwd in opdracht
van mr. A.A. van Veldhoven, president
van de Eindhovense rechtbank. In de
voorgevel staan in nissen beelden van
Ceres en Proserpina. Het pand bevat enkele stijlkamers, waaronder een Chinese
kamer. Bij een verbouwing omstreeks
1900 werd ook het park in Engelse landschapsstijl aangelegd. De dienstwoningen (Valkenswaardseweg 16-18) stammen uit 1828-'29.
Loon. Gaaf bewaard gebleven gehucht
ten zuiden van Waalre met boerderijen
rondom een driehoekige brink of 'plaats'

Loon bij Waalre, Langhuisboerderij aan een
Laar
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met bomen. De langgevelboerderijen
stammen uit de 18de en 19de eeuw. Het
meest karakteristiek zijn Loon 2,3
(1731) en 7 (1867). Loon 1 (1718) heeft
in een van de gevels een in donkerder
baksteen uitgevoerd hartmotief.

WAALWIJK

Stad ontstaan uit een oorspronkelijk
11de-eeuwse oeverwalnederzetting langs
de (Oude) Maas, die bij de ontginning
van het veengebied in zuidelijke richting
`verschoof en daarbij haar langgerekte
vorm parallel aan de rivier behield.
Waalwijk kreeg in 1303 stadsrechten van
hertog Jan II van Brabant; het jaar erop
werd het echter door Hollandse troepen
platgebrand. Door de St.-Elisabethsvloed van 1421 werd het stadje opnieuw
verwoest. Herbouw volgde in de loop
van de 15de eeuw. In de 18de en vooral
de 19de eeuw ontwikkelde zich hier een
omvangrijke leer- en schoenenindustrie.
Het vee werd gehouden op de kleigronden ten noorden van de plaats; de eikenbossen op de hoge zandgronden ten
zuiden daarvan leverden de looistof.
Waalwijk kreeg een station aan de tussen
1886 en 1890 aangelegde Langstraatspoorweg; de fabrieken vestigden zich in
de loop van de tijd langs het spoor. Tot
in de 20ste eeuw bestond Waalwijk voornamelijk uit een hoofdstraat met lintbebouwing, de Grotestraat. In de loop
van deze eeuw en vooral sedert de jaren
zestig kwamen ten zuiden hiervan grote
uitbreidingen tot stand. Ook de oude
dorpen Baardwijk en Besoijen zijn in de
bebouwde kom van Waalwijk opgenomen. De spoorlijn werd na de oorlog
opgeheven; het station is gesloopt.
De kerktoren (Winterdijk 58,
Baardwijk) van de in 1912 gesloopte
middeleeuwse (later Herv.) kerk is een
bouwwerk van Brie geledingen zonder
steunberen; hij stamt uit omstreeks 1300.
De klokkengeleding dateert uit de 15de
eeuw. De toren is in 1924 gerestaureerd.
De Herv. kerk (Grotestraat 121,
Waalwijk) is een laat-gotische kruiskerk,
bestaande uit een midden-15de-eeuws,
driezijdig gesloten koor, een breed transept uit omstreeks 1470 – aan beide zijden met een travee uitgebreid in het
eerste kwart van de 16de eeuw – en een

omstreeks 1500 voltooid driebeukig
pseudo-basilicaal schip. De omstreeks
1465 gebouwde westtoren werd op het
eind van de 16de eeuw verwoest waarna
een nieuwe westgevel werd opgetrokken;
blijkens de ankers kwam deze in 1617
gereed. Ook de achtkante dakruiter,
waarvan de hoge spits met een peervorm
wordt bekroond, dateert uit die tijd. Op
de topgevels en het vieringtorentje staan
sierlijk gesmede 16de-eeuwse kruisen.
Van de verdwenen midden-17de-eeuwse
grafkapel van de familie Van Wittenhorst
zijn twee dichtgemetselde scheibogen
zichtbaar in de oostmuur van de noordelijke dwarsarm. Bij een restauratie in
1939 kregen alle vensters nieuwe, bakste.
nen traceringen.
Het interieur is voorzien van zuilen met
achtkante basementen en lijstkapitelen.
Schip en transept hebben houten tongewelven met trekbalken; in het koor werden tijdens de restauratie nieuwe gewelven geslagen op de oude aanzetten. De
kerk bevat een grafzerk uit 1654 boven
de grafkelder in het koor van de familie
Nuyssenborgh, een preekstoel uit 1658
met koperen lessenaar en een door C.
van Oeckelen & zoon gebouwd orgel uit
1823.
De voorm. pastorie (Grotestraat 156158, Waalwijk) is een 17de-eeuws dwars
huis met zadeldak tussen topgevels. De
voorgevel is gewijzigd in het begin van
de 19de eeuw en voorzien van een neoclassicistische ingangspartij.

Waalwijk, Herv. kerk (Besoyen) met
aangebouwde pastorie

De Herv. kerk (Grotestraat 24,
Besoyen) is een zaalkerk uit 1610 met
spitsboogvensters en een zadeldak tussen
tuitgevels. Aan de noordzijde bevindt
zich een achtkante, onderkelderde grafkapel met pilasters, nu ingericht als consistoriekamer. Tot de inventaris behoren
een laat-17de-eeuwse preekstoel, met
koperen lessenaar, doopbekkenhouder en
twee lichtarmen, en een barokke koperen
lezenaar.
De pastorie (Grotestraat 26) is een tegen
de kerk aangebouwd pand met mezzanino, lijstgevel en schilddak. Het gebouw
heeft een 19de - eeuws uiterlijk maar
mogelijk nog een oudere kern.
DeR.K. St.-Clemenskerk
(Loeffstraat 50, Baardwijk) is een driebeukige neogotische kruisbasiliek, met
vijfzijdig gesloten koor, driezijdig gesloten dwarsarmen, slanke dakruiter en een
toren met achtkante bovenbouw en
hoge, gedeeltelijk opengewerkte naaldspits. De kerk verrees in 1896-'99, naar
ontwerp van NJ.H. van Groenendael, in
rode baksteen met speklagen van gele
baksteen.
De Herv. kerk (Loeffstraat 113,
Baardwijk) is een zaalgebouw uit 1911
met driezijdig gesloten, kopse gevels. Tot
de inventaris behoren een renaissancepreekstoel uit 1580 met een koperen
lezenaar uit 1708.
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Waalwijk, R.K kerk St. Jan de Doper

De R.K. kerk St.-Jan de
Doper (Sint-Jansplein 2) is een centraalbouw met hoge zeskante toren uit
1924-'25, gebouwd ter vervanging van
een kerk uit 1837. Het ontwerp is van
H.W. Valk en is geinspireerd op de
Byzantijnse bouwkunst. De kerk wordt
bekroond door een hoge koepel; de
straalsgewijs eromheen gegroepeerde
kapellen en de toren hebben elk hun
eigen koepeltje. Alle koepels zijn bedekt
met koper en hebben een parabolische
boogvorm. Deze vorm komt terug boven
de ingangen en inwendig in de scheibogen
en muurnissen. De toreningang heeft een
natuurstenen Rubenspoortje uit 1630 in
Vlaamse barokke trant. Boven de hoofdingang zijn enkele 18de-eeuwse natuurstenen tuinvazen geplaatst. Poortje en
vazen, afkomstig van een woonhuis to
Breda, dienden ook al ter decoratie van de
voorgangster van deze kerk. In de kerk
staan vier 18de-eeuwse, barokke biechtstoelen van eikenhout, waarschijnlijk uit
Belgie afkomstig; twee met corinthische
halfzuilen en twee met heiligenbeelden.
Verder is er nog een terracotta kruisweg
uit 1941-'42 door C. Eyck.
Vrouwe
De R.K. kerk
Onbevlekte Ontvangenis

(Pastoor Van Kesselhof 18, Besoyen) is
een grote eenbeukige kerk met ronde
toren, gebouwd in 1926-'27 naar ontwerp
van Dom. Bellot – in samenwerking met
P. Cuypers jr. – in expressionistische stijl.

WAALWIJK

Het interieur wordt overdekt met keperbogen en paraboolvormige velden.
De voorm. Rijksvakschool voor
leerlooiers (Mr. Van Coothstraat
55) werd in 1914 gebouwd door de Rijksgebouwendienst en is later voorzien van
uitbreidingen.
RondhetRaadhuisplein staan
overheidsgebouwen, woningen en winkels in traditionalistische vormen kenmerkend voor het werk van A.J. Kropholler. Opvallend zijn het toegepaste
grote baksteenformaat en de zorgvuldige
afwerking van de gebouwen. Vrijwel alle
gebouwen aan het plein werden ontworpen door Kropholler en kwamen tot
stand tussen 1931 en 1962. Het raadWaalwijk, R.K kerk O.L. Vrouwe
Onbevlekte Ontvangenis (Besoyen)

Waalwijk, Raadhuisplein
h u is (Raadhuisplein 1-2) verrees in

1931-'32 en bestaat uit een rechthoekig
hoofdgebouw met zadeldak tussen twee
trapgevels, een smalle langwerpige zijvleugel en een voorm. conciergewoning,
die samen aan Brie zijden een klein binnenplaats omsluiten. De overige bebouwing aan de noordzijde van het Raadhuisplein kwam gereed in 1942. Aan de
westzijde van het plein is de oorspronkelijke situatie, hoewel gewijzigd door de
uitbreiding van het raadhuis in 1982-'84,
nog herkenbaar. Hier bevinden zich een
uit 1937 daterende lange galerij met halverwege een zeskante muziekkiosk en
aan het uiteinde een rechthoekig marktgebouw met zadeldak tussen tuitgevels.
De galerij en muziekkiosk zijn nu met
glas dichtgemaakt en het marktgebouw
heeft inmiddels een andere bestemming.
De zandstenen koe en os aan weerszijden
van het bordes van het raadhuis zijn van
de hand van L. Zijl en symboliseren veeteelt en leerindustrie. Aan de oostzijde
van het plein staan een dienstgebouw, het
voorm. politiebureau (Raadhuisplein 5),
de voorm. brandweerkazerne uit 1955
en een voorm. agentenwoning uit 1932.
Verder wordt het plein afgesloten door
enkele woon- en winkelpanden. Het
winkelpand Grotestraat 247-251 aan de
zuidzijde van het plein dateert uit 1937
en werd in 1962 in stijl uitgebreid. Het
plein was voorheen van de Grotestraat
afgescheiden door een rij lindebomen.
Woonhuizen. Het diepe huis
Winterdijk 12 heeft waarschijnlijk
een 16de-eeuwse kern achter een 19de-

329

WASPIK

eeuwse gevel. Het lag dicht bij de
Gedempte Haven en diende mogelijk als
herberg. Aan de Grotestraat staat een
aantal herenhuizen; ze zijn veelal
gebouwd of verbouwd in opdracht van
fabrikanten. Grotestraat 182-186
is een breed pand met 18de-eeuwse
pilastergevel, waarachter mogelijk een
oudere kern aanwezig is. Het 18deeeuwse herenhuis Grotestraat 134
heeft een neoclassicistische gevel uit het
derde kwart van de 19de eeuw. Grotestraat 206 is een neoclassicistisch
herenhuis uit 1844. Verder kunnen nog
worden genoemd de herenhuizen Grot estraat 150 (circa 1850), 148 (circa
1870), 146 (circa 1875), 168-170
(circa 1885) en 268 (circa 1910). De
villa Sonnevanck (Mr. Van Coothstraat 26) verrees in 1916 en bestaat uit
twee haakse vleugels met in de binnenhoek een veelhoekige ingangspartij. De
weduwe van de Waalwijkse gemeentesecretaris M.AJ. van Liempt liet in 1932
de villa Mr. Van Coothstraat la
bouwen in een late vorm van jugendstil,
naar ontwerp van J. Klijnen. De invloed
van architect Kropholler is bij veel huizen in Waalwijk merkbaar, zoals bij de
burgemeesterwoning ju /ia n as tra a t 6
uit 1933.
Pakhuizen. Het drielaags pakhuis
Winterdijk, bij nr. 41 dateert van
omstreeks 1880. Winterdijk 10 is een
vierlaags graanpakhuis uit omstreeks
1890, gelegen nabij de gedempte oude
haven. Het dubbele eenlaagspakhuis
Gedempte Haven 1, met mansardedaken en arkeltorentjes, dateert uit omstreeks 1900.
Industriegebouwen. Van de uitgebreide leer- en schoenenindustrie van
Waalwijk is weinig bewaard gebleven.
Nabij het station van de verdwenen

Langstraatspoorweg staan nog enkele
fabrieksgebouwen. De voorm. sch oenenfabriek Koninklijke Stoomschoenenfabriek A.H. van Schijndel (Stationsstraat 115) werd opgericht in 1877. Het
vijflaags productiegebouw met plat dak
voorzien van sierbalustrade verrees in
1910. H.C. Meulkens gaf zijn ontwerp
art deco-elementen. De voorm. le erlooierij N.V. Waalwijksche Chroomlederfabriek v/h Van Dooren de Greeff
(Stationsstraat 119) is een breed pand
met siermetselwerk uit omstreeks 1915.
In 1991 is de fabriek verbouwd tot appartementen.
Hetkantoorgebouw van de in
1843 te Waalwijk opgerichte N.V. Maatschappij van Verzekering op het Leven
`Noord-Braband' (Grotestraat 341) werd
in 1901-'02 gebouwd naar plannen van
W.J.H. Bouwman in jugendstil-vormen.
Het pand heeft een schilddak en arkeltorentjes.
De voorm. spoorbrug (Westelijke
Kanaaldijk ong.) van de opgeheven
Langstraatspoorlijn (RaamsdonkveerDen Bosch) is een ijzeren spoorbrug uit
omstreeks 1885.
Het voorm. Rijksstoomgemaal
annex de uitwateringssluis

(Zomerdijk ong.), gelegen ten noorden
van Waalwijk aan de mond van het Afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen, kwam in 1896-'98 tot stand vanwege de aanleg van de Bergsche Maas.
Het complex bestaat naast het stoomgemaal uit sluizen, schotbalkkraantjes, duikers en bruggen. Het gemaal, dat in 1944
zwaar werd beschadigd, bezit een stoommachine met een horizontaal liggende
centrifugaalpomp van het toltype, de
enige in zijn soort in Nederland.

WANROIJ
(gemeente Sint Anthonis)

Waalwijk, Villa Mr. Van Coothstraat la

Dorp ontstaan in de vroege middeleeuwen op twee zandruggen in het Peelgebied. In 1551 werd het dorp tot zelfstandige parochie verheven.
DeR.K. St.-Corneliuskerk
(Kerkplein 2) is een driebeukige neogotische kruisbasiliek met dakruiter; de rijzige toren is voorzien van een achtkantige spits met flankerende torentjes. De
kerk werd in 1909-'10 gebouwd naar

Wanroij, Windmolen De Ster

plannen van C. Franssen. Inwendig zijn
de dragende delen uitgevoerd in schoon
metselwerk en de wanden en gewelven
gepleisterd. Het kerkhof werd omstreeks
1825 aangelegd met aan het eind van het
middenpad een calvarieberg met baarhuisje; daarvoor liggen pastoorsgraven.
De pastorie (Kerkplein 1) heeft een kern
uit 1792. Omstreeks 1885 zijn de gevels
vernieuwd in eclectische stijl.
Windmolen 'De Ster' of `Hamse
Molen' (Molenstraat 23), gelegen ten
westen van Wanroij, is een gesloten
standerdkorenmolen van drie verdiepingen uit 1811. Nadat de molen in 1974 als
gevolg van verwaarlozing was ingestort,
volgde in 1978 herbouw aan de overzijde
van de weg. Samen met de molen te
Usselo (Overijssel) is het de enige overgebleven `driezoldee-standerdmolen in
Nederland.

WASPIK
(gemeente Waalwijk)

Dorp ontstaan in de 12de eeuw door
ontginning van veengronden in het zuiden van de Grote of Zuid-Hollandse
Waard. Na de St.-Elisabethsvloed in
1421, waarbij grote delen van het dorp
wegspoelden, ontstond meer zuidwaarts
nieuwe bebouwing. Aan de Haven en de
Kerkvaart concentreerde zich sinds het
eind van de 19de eeuw enige industrièle
bedrijvigheid. In de jaren vijftig van de
20ste eeuw werd de Haven gedempt. Het
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Waspik, R.K St.-Bartholomeus- en
Barbarakerk, interieur

dorp is via een langgerekte lintbebouwing verbonden met Raamsdonk.
De H e rv. kerk (Raadhuistraat 17) is
een laat-gotisch bouwwerk met driebeukig pseudo-basilicaal schip, lagere dwarsarmen en een driezijdig gesloten koor.
De vrij forse kerk heeft nooit een toren
gekend; op de oostzijde van het schipdak
staat een dakruiter. Het koor dateert uit
het midden van de 15de eeuw; schip en
dwarsarmen kwamen in dezelfde tijd of
iets later tot stand. In de 19de eeuw zijn
de vensters van het schip vergroot en van
houten ramen in bakstenen omrandingen
voorzien; de vensters van het koor kre-

WAS PIK

gen bij een restauratie in 1959 nieuwe
bakstenen traceringen.
Het interieur heeft houten tongewelven
met trekbalken en zuilen met lijstkapitelen en achtkante basementen. De gewelven zijn tijdens de restauratie hersteld en
opnieuw beschoten. Het koor is door een
wand van de rest van de kerk afgescheiden en door een vloer in twee lagen
gesplitst. Beneden bevindt zich de consistoriekamer, met een 18de-eeuwse
houten schoorsteenmantel, boven een
grote zaal. Tot de inventaris behoren een
koperen doopbekkenhouder en twee
koperen lessenaars (vroeg-18de-eeuws),
verder een eikenhouten preekstoel op
hardstenen voet en een doophek, die
evenals de toegangsdeur naar het koor

dateren uit omstreeks 1771 en die voorzien zijn van sierlijk rococo-snijwerk
door Petrus Verhoeven. Van zijn hand
zijn zeer waarschijnlijk ook de tochtportalen, de psalmborden en de orgelkast
met onder meer de wapens CousebantVan Wassenaer; het instrument werd in
1767 geplaatst door Matthijs de Crane.
Het ommuurde kerkhof heeft aan de
westzijde natuurstenen hekpijlers in
rococo-stijl, een 19de-eeuws baarhuisje
en verschillende 19de-eeuwse natuurstenen grafmonumenten.
De R.K. St.-Bartholomeusen Barbarakerk (Dorpsplein 1) is
een driebeukige, neoclassicistische hallenkerk, gebouwd in 1840-'41 naar plannen van J. Brands onder toezicht van het
Ministerie van Waterstaat. De voorgevel
heeft nissen met beelden van de patroonheiligen en een toscaans zuilenportiek
met fronton. Het bovenste deel van de
Bevel is een hoog, trapgevelvormig
opzetstuk met blokkenbepleistering,
bekroond door een achtkant koepeltorentje.
Het interieur heeft ton- en kruisribgewelven van stucwerk, die worden gedragen door zuilen met ionische kapitelen
en hoge achtkante basementen. Tot het
meubilair, dat grotendeels uit de bouwtijd van de kerk dateert, behoren een
hoogaltaar met draaibare expositietroon
door J.B. Peeters uit Antwerpen, zijaltaren door J. Buijssen met beelden van de
hand van M. van Bokhoven en Peeters,
een preekstoel, eveneens door Peeters,
met onder de kuip een beeldengroep,
twee biechtstoelen door Buijssen en Peeters, en een door F.B. Loret in 1848
gebouwd orgel in een kast met snijwerk
van Peeters. M. Weiss vervaardigde in
1950-'51 de gebrandschilderde glazen.
De voorm. pastorie (Kerkstraat 1) is een
19de-eeuws neoclassicistisch pand. Het
kerkhof bezit een aantal monumentale
neogotische grafmonumenten uit 1881.
Het voorm. r a a d h u i s (Raadhuisstraat
13-15) is een neoclassicistisch blokvormig pand met middenrisaliet en fronton
uit 1875. Iets terugspringend is het burgemeestershuis aangebouwd in dezelfde
trant.
Bedrijfsgebouwen. De voorm.
scheepswerf annex woonhuis

(Scharlo 4) dateert uit omstreeks 1910,
evenals de voorm. h o o ip erser ij (Vaar-
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Waspik, Kerkstraat

tje 29) met slagloodsen, weegbrug met
meethuis en bijbehorend woonhuis.
Boerderij en. In en om het dorp
staan verschillende boerderijen van het
voor de Langstraat karakteristieke type,
waarbij aan een zijde het dak is opgelicht
voor een hogere Bevel. Vrouwkensvaartsestraat 20, met rieten wolfdak
en deels onderkelderd, is het oudste
voorbeeld. De voorgevel heeft uitkragende korfboogvormige ontlastingsbogen en een gevelsteen met het jaartal
`1609'. De boerderij is gerestaureerd in
1950. Van hetzelfde type, maar jonger,
zijn: Vrouwkensvaartsestraat 14,
(circa 1800), 22, 25 (beide begin 19de
eeuw) en 28 (18de eeuw); verder Benedenkerkstraat 38 en 73 (19de eeuw)
en Kerkstraat 3 (omstreeks 1900).
Waspik-Zuid. Dit dorp ten zuidoosten van Waspik kwam tot ontwikkeling bij het karmelietenklooster
(Carmelstraat 55), dat in 1926-'27 werd
gebouwd naar plannen van J. Donders.
Het bestaat uit een kloostergebouw, een
driebeukige, aan St.-Theresia gewijde,
kloosterkerk en – tussen beide – een vierkante klokkentoren met naaldspits. De
ingang van het klooster is voorzien van
neogotische elementen.

19de-eeuwse graven, waaronder het
neogotisch grafmonument voor burgemeester Gerard van Houwinge (t 1850)
en echtgenote (1- 1843).
Het voorm. r a a d h u i s (Hoogstraat
3 5) werd in 1849 gebouwd. Het brede,
neoclassicistische gebouw heeft een hoog
souterrain en een schilddak met dakruiter. Het pand is tot winkel verbouwd.
Het p o s t k a n t o o r (Hoogstraat 25)
werd omstreeks 1890 gebouwd in de
vorm van een eclectisch, gepleisterd
herenhuis.
Het gebouw van de Maatschappij
tot Nut van het Algemeen
(Hoogstraat 32) is een neoclassicistisch
pand met zadeldak uit 1880, waarin
ouder kern uit 1837. Het later aangebouwde poortje naast het huis heeft een
tegeltableau met de tekst `badhuis', hetgeen herinnert aan een verdwenen pand
met die functie, dat achter het Nutsgebouw lag.
De Vervoornepolder-molen
(Schenkeldijk ong.) is een vroeg-l8deeeuwse, achtkante poldermolen met
bovenkruier in de Vervoornse polder. De
molen is in 1969 gerestaureerd.
Verdedigingswerken. Bij Werkendam liggen drie sperforten van de
zuidflank van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Het ten oosten van Werkendam gelegen Fort aan de Uppelsche
Dijk (Uppelsedijk ong.), gebouwd ter
afsluiting van de straatweg Breda Gorinchem, is een gesloten aardwerk uit
1878-'80 met twee halve bastions en
bomvrije gebouwen. In het fort zijn
delen van het rond 1847 gebouwde Fort
Altena opgenomen. De gracht is bij de
verbreding van de Rijksweg A27 gedeeltelijk verdwenen. Het We r k aan het
Steurgat (Bandijk 25), gelegen ten

WERKENDAM
Dijkdorp, waarschijnlijk ontstaan in de
18de eeuw langs de Nieuwe Merwede.
Het oorspronkelijke bebouwingslint lag
langs de Hoogstraat en de Kruisstraat. In
de 19de eeuw ontstond lintbebouwing
langs een nieuwe rivierdijk (Sasdijk). Na
de Tweede Wereldoorlog groeide het
dorp verder uit.
Het k e r k h o f achter de moderne
Herv. kerk (Kerkstraat 5) bevat veel

Werkendam, Kerkhof, grafmonument
Van Houwinge

Nieuwendijkbij Werkendam,
Rijksstoomgemaal De Drie Sluizen

westen van Werkendam, is een
omgracht, onregelmatig vijfhoekig fort,
aangelegd in 1880-'81. De bomvrije
gebouwen zijn recentelijk verbouwd tot
luxe-appartementen. Het Werk aan de
Bakkerskil (Schenkeldijk ong.), ten
zuiden van Werkendam, werd in dezelfde
tijd en met dezelfde opzet aangelegd.
Nieuwendijk. Dit dijkdorp ten zuiden van Werkendam ligt rond het rijksstoomgemaal `De Drie Sluizen' (Kerkweg 106), dat in 1902-'04 werd gebouwd
voor de waterschappen Alm, Gantel en
Zeven Bannen. Het is een eenlaags
gebouw onder zadeldak, met lisenen,
rondboogvensters en klimmend fries. In
1935 werd het gemaal geelectrificeerd en
omstreeks 1980 is het buiten gebruik
gesteld.

WESTERHOVEN
(gemeente Bergeijk)
Kerkdorp van middeleeuwse oorsprong
rondom een in 1821 en in 1885-'86 vernieuwde kerk.
DeR.K. St.-Servatiuskerk
(Dorpsstraat 22) is een driebeukige
neogotische kruiskerk met westtoren van
vier geledingen met ingesnoerde spits; ze
heeft een zeskante dakruiter op de viering. De kerk verrees in 1885-'86 naar
ontwerp van HJ. van Tulder; het transept dateert uit 1919. De kerk bevat een
hoogaltaar van F. Smeets (1886), een
biechtstoel van E. Willms (1894), zijaltaren van J.A. Oor & Zn. (1897), houten
beelden door J. Custers (1898) en beelden van carton pierre door J. Geelen
(1897 en 1901). De pastorie (Dorpsstraat
24) stamt uit 1861.
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Wo o n h u i s Mgr. Biermansplein 8.
Dit herenhuis met neoclassicistische
invloeden werd in 1859 gebouwd in
opdracht van JJ. van Deijk.
De voorm. melkfabriek (Heijerstraat 1) stamt uit omstreeks 1910 en vertoont jugendstil-invloeden.
Boerderijen. Gaaf bewaard gebleven langgevelboerderijen uit de tweede
helft van de 19de eeuw zijn Hoeverstraat 56 enHoeverstraat 60.

waarschijnlijk in de 15de eeuw toegevoegd, gezien de gedichte galmgaten
onder de huidige galmgaten. Bij een restauratie in 1952-'55 zijn de rondboogvensters uit 1630 vervangen door spitsboogvensters. Schip en koor hebben een
houten tongewelf met trekbalken. Het
interieur bevat vier koperen lichtkronen
(17de eeuw), een eenvoudige preekstoel
(omstreeks 1800), een orgel (omstreeks
1825) en oude grafzerken (16de-18de
eeuw).
De Herv. kerk (Grote Kerkstraat
30, Wijk) is een driebeukige pseudobasilicale kerk met driezijdig gesloten,
tufstenen koor. Het oorspronkelijk middeleeuwse gebouw is in de loop der tijden ingrijpend gewijzigd. Het schip, dat
in de 18de eeuw ingrijpend verbouwd
werd, toont aan de oostzijde overblijfselen van de oorspronkelijke tufstenen
muur. Het koor werd in de 18de eeuw
verlaagd en verbouwd tot consistorie. De
forse toren van drie geledingen met
ingesnoerde spits heeft aan de noordzijde
een veelhoekig uitgebouwde traptoren.
In 1944 werd de bovenste geleding, die
iets jonger was dan de overige twee, bijna
geheel weggeschoten. Bij de restauratie
in 1955 is deze geleding weer opgebouwd en versierd met een rondboogfries; een dergelijk, onvolledig fries bij de
tweede geleding is toen aangevuld. Het
interieur wordt overspannen door tongewelven; toscaanse zuilen scheiden de
beuken van het schip. Tot de inventaris
behoren een 17de-eeuwse preekstoel en
drie 18de-eeuwse koperen lichtkronen.
In 1995-'96 is de kerk gerestaureerd.
Boerderijen. Vroeg-19de-eeuwse
boerderijen met een dwars voor de stal
gebouwd voorhuis met lage verdieping
zijn Grote Kerkstraat 10 en 12; de
laatste is voorzien van de jaartalankers
`1815'. De dwarsdeelboerderij Berenh oeksestraat 10 heeft een woonhuis
en een bedrijfsgedeelte in de vorm van
een Vlaamse schuur, beide met rieten
wolfdak, daterend uit midden 19de eeuw.
Maasdijk 65 is een boerderij met
breed bedrijfsgedeelte onder rieten wolfdak. Wijksestraat 14 is een boerderij
met een aan een kant opgelichte rieten
kap.
Windmolen 'De Twee Gebroeders'
(Maasdijk 101) is een ronde bakstenen
stellingkorenmolen uit 1872.

WIJK EN AALBURG
(gemeente Aalburg)
Twee aaneengegroeide oeverwaldorpen
langs de (Afgedamde) Maas. De vorm
van deze in de middeleeuwen ontstane
dorpen is door de vroeger grillige loop
van de rivier beInvloed. Door overstromingen en dijkdoorbraken is de dijk
steeds dichter bij de dorpskernen komen
te liggen. De rivier buigt nu met een
scherpe bocht om de oorspronkelijke
parochiekerk van Aalburg heen.
De Herv. kerk (Maasdijk 59, Aalburg) is een oorspronkelijk gotische,
eenbeukige kerk met driezijdig gesloten
koor. Het schip werd in 1630 herbouwd
en beklampt; een gedenksteen in de
noordgevel herinnert daaraan. De waarschijnlijk 14de-eeuwse toren is in 1630
deels beklampt. Het bovenste deel is

Wijk en Aalburg, Herv. kerk (Aalburg)

WILLEMSTAD
(gemeente Zevenbergen)
Stadje, ontstaan uit het in 1565 gestichte
dorp Ruigenhil in de polder met dezelfde
naam. In 1583 gaf Prins Willem van
Oranje opdracht het zeer strategisch aan
de toegang tot het Hollands Diep gelegen dorp te versterken, waarbij het
tevens stedelijke rechten kreeg. De verdedigingswerken werden onder leiding
van Adriaan Anthonisz voltooid in 1587.
De vesting kreeg een zevenhoekige vorm
met zeven bastions. Van het oorspronkelijke voorstraatdorp Ruigenhil bleef de
opzet in de nieuwe aanleg bewaard,
namelijk de loodrecht op de dijk gelegen
Voorstraat met parallel daaraan twee
achterstraten (Groenstraat, Achterstraat). Aan het eind van de Voorstraat
verrees een Herv. kerk op een rechthoekig kerkhof omringd door een kerksloot.
De vesting werd opgeheven in 1926.
Sinds de 17de eeuw hebben noch de plattegrond, noch de hoofdvormen van de
bebouwing en de vestingwerken ingrijpende wijzigingen ondergaan. Het geheel
is dan ook beschermd stadsgezicht.
De Herv. kerk (Kerkring 1) [1] is
een centraalbouw op achthoekige plattegrond. Het achtzijdige tentdak draagt
een open dakruiter met koepeldakje; aan
de zuidwestzijde staat een onvoltooide
toren. De kerk verrees in 1597-1607 naar
plannen van Adriaan de Muyr, Coenraet
van Norenburg en Andries de Roy, maar
het is niet bekend wie het definitieve
ontwerp heeft geleverd. Aan de zuidoostzijde bouwde men in 1657 nog een consistoriekamer. Het gebouw leed in 1944
zware oorlogsschade. In 1950, daags

10M

ME 1597-1607
MI 1657

Willemstad, Herv. kerk, plattegrond
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Willemstad, Stad en vestingwerken

voordat de net herstelde kerk weer in
gebruik zou worden genomen, brak er
brand uit. Van het gebouw bleven slechts
de muren overeind staan. Bij de herbouw
behield de kerk haar oude silhouet.
In het interieur doen de toscaanse halfzuilen vermoeden dat men oorspronkelijk een stenen gewelf heeft beoogd; de
ribben van het (nieuwe) houten koepelgewelf worden gedragen door stijlen op
de kapitelen van deze halfzuilen. Ter vervanging van de verbrande inventaris
bezit de kerk nu een preekstoel uit 1659,
afkomstig uit de Herv. kerk to Hoogvliet
(Zuid- Holland), en enkele banken uit
Willemstad, Binnenstad
1 Herv. kerk (zie p. 332)
2 Stadhuis (p. 334)
3 Mauritshuis of Gouvernementshuis

(p. 334)
4 Arsenaal (p. 335)
5 Wachthuis (p. 335)
6 windmolen d'Orangemolen (p. 335)
7 Kruitmagazijn (p. 335)
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omstreeks 1670, uit de nu afgebroken
Herv. kerk to Graft (Noord-Holland).
Het voorm. Herv. weeshuis
(Voorstraat 24-26), een dwars pand in
gele baksteen, dateert van omstreeks
1775.
Het voorm. stadhuis (Raadhuisstraat
2) [2] dateert uit 1587 en is een dwars
geplaatst, rechthoekig gebouw met
zadeldak tussen trapgevels. Natuursteen
is toegepast voor vensters, hoekblokken,
banden en omlijstingen. Aan de oostzijde
staat een belvederetoren die ongeveer

WILLEMSTAD

halverwege overgaat van een vier- in een
achtkant. In het onderste deel van de
toren bevindt zich een loge of roepstoel,
overkluisd door een bakstenen stergewelf. De oude torenspits met ojiefvormig
profiel brandde in 1793 af; de huidige
spits dateert uit 1807. Het stadhuis kreeg
in 1620 een nieuwe voorgevel in manieristische stijl. Deze gevel heeft in het
midden een topgevel met rolwerk en een
nis met Justitiabeeld. Het exterieur is bij
een restauratie in 1933-'43 in de oorspronkelijke staat hersteld en gereconstrueerd. Men verwijderde een 19deeeuwse bepleistering en bracht weer

stenen kruisvensters en nieuwe gevelstenen aan. Het interieur is in de loop der
tijd ingrijpend gewijzigd. Sinds 1973 is
het niet meer als stadhuis in gebruik.
HetMauritshuis of Gouvernementshuis (Hofstraat 1) [3] werd
in 1623-'25 gebouwd als verblijf voor
prins Maurits. Na zijn dood in 1625
diende het huis tot 1795 als ambtswoning voor de gouverneur van Willemstad
en vervolgens heeft het nog diverse
bestemmingen gehad. Het gebouw dankt
zijn huidige aanzien grotendeels aan een
ingrijpende reconstructie in 1968-'73.
Van 1973 tot en met 1996 diende het als
stadhuis van Willemstad.
Het tweebeukige dwarse gebouw heeft
zadeldaken tussen trapgevels; de achterste beuk, die in 1823 nagenoeg geheel
was afgebroken, werd in stijl met het
voorste gedeelte nieuw opgetrokken. De
topgevels, kruiskozijnen en dakkapellen
zijn alle nieuw aangebracht. De manieristische voorgevel wordt op de begane
grond geleed door gekoppelde pilasters
en heeft korfbogen boven de vensters; op
de verdieping zijn de pilasters gereconstrueerd. De verdiepingsvensters hebben
tudorbogen met cartouche-ornamenten
in de boogtrommels. De natuurstenen
ingangsomlijsting heeft dorische zuilen
op postamenten, een (later in een lichtopening veranderde) cartouche en een
gebroken fronton in laat-manieristische
Willemstad, Stadhuis

WOENSDRECHT-HOOGERHEIDE

vormen. Achter het hoofdgebouw, en
met een gang daarmee verbonden, staat
een kleiner gebouw met trapgevels. Dit
oorspronkelijk als `zomerkamer'
bedoelde bouwdeel werd herbouwd bij
de restauratie. Op het terrein staat verder
nog een uit 1866 daterend, langgerekt
bijgebouw, dat werd opgetrokken als
affuitenloods en opslagplaats voor artille.
nemateriaal.
Het voorm. arsenaal (Benedenkade
6) [4] is een diep pand, gebouwd in 1793
naar plannen van Philip Willem
Schonck. De voorgevel heeft twee poorten met hardstenen classicistische omlijstingen voorzien van zwarte ornamentschildering; de sluitstenen tonen een
Medusakop.
Het voorm. wachthuis (Benedenkade 4) [5] dateert uit de tweede heeft van
de 18de eeuw. Het is een dwars pand met
aan de voorzijde een ingebouwde galerij
met bakstenen boogstelling.
Woonhuizen. Het stadsbeeld van
Willemstad wordt bepaald door eenvoudige, voornamelijk diepe, l7de- en 18dehuizen, waarvan een aantal is voorzien
van 19de-eeuwse Bevels. Voorstraat
25 bezit een gepleisterde lijstgevel uit
het derde kwart van de 19de eeuw, maar
het huis is getuige het jaartal 1636 in de
achtergevel beduidend ouder. Kerkring
37, een diep huis met tuitgevel, dateert
uit het eind van de 17de of het begin van
de 18de eeuw. Voorstraat 1-3 is een
drielaagspand met empire-lijstgevel uit
het begin van de 19de eeuw. Het gepleisterde herenhuis Voorstraat 63, met
schilddak en kroonlijst, dateert uit
dezelfde tijd. Kerkring 25 is een
19de-eeuws neoclassicistisch herenhuis.
Bedrijfsgebouwen. De ronde
bakstenen s t e Ili ng k o re n m o le n `d'Orangemolen' (Bovenkade 11) [6] dateert
uit 1734-'35. In het 18de-eeuwse hoekpand 'In de Blaauwen Molen' (Voorstraat
65) was een gru tte rij annex rosmolen ondergebracht. De huisnaam en een
18de-eeuws tegeltableau met de afbeelding van een paardentredmolen en de
tekst 'de Willemstadtsche Grutterij' verwijzen hiernaar. Aan de Bovenkade staan
enkele voorm.pakhuizen, de nummers 3-3a dateren respectievelijk uit
1806 en 1817, nummer 2 uit 1854.
Verdedigingswerken. De grotendeels in 1583-'87 aangelegde vesting-

werken bestaan uit een hoofdwal met
zeven, naar de provincies van de Republiek genoemde, bastions. Binnendijks
liggen de bastions Holland, Zeeland,
Utrecht, Friesland en Overijssel. De
twee buitendijkse bastions – Gelderland
en Groningen – zijn in 1603 aangelegd;
oorspronkelijk bevonden zich hier twee
redoutes. Om de hoofdwal lopen de vestinggracht en een enveloppe met buitengracht. Twee b e r e n sluiten het binnendijkse deel van de vestinggracht of en
vormen de verbinding met de dijk langs
het Hollands Diep. De westelijke beer is
een aarden dam, die aan de oostzijde is
van baksteen en voorzien van een monnik. De vesting had twee poorten, maar
die zijn verdwenen: de waterpoort aan de
havenzijde in 1872 en de landpoort, aan
het einde van de Landpoortstraat, al in
1792. VOOr de voormalige landpoort ligt
een in 1625 aangelegd en later vergraven
ravelijn. Op het bastion Utrecht staat een
kruitmagazijn [7] uit 1811. Op de
flanken van het bastion Holland staan
enkele door de Duitsers gebouwde
betonnen bunkers uit de Tweede
Wereldoorlog.
Fort De Hel (Helsedijk 81), gelegen ten zuiden van de stad, werd in 1812
onder de naam '1' Enfer' aangelegd door
de Franse genie op de plaats van de uit
1747-'48 daterende redoute 'Anna'. Het
fort kreeg een zware, lage bakstenen
toren met geschutsplatform, alsmede een
wachthuis. In de-jaren 1883-'84 werd het
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fort gewijzigd, waarbij de toren gronddekking kreeg. De toren en de gracht
zijn nog aanwezig.
Boerderijen. In de omgeving van
Willemstad liggen boerderijen bestaande
uit een rechthoekig woonhuis met zadeldak en een grote, vrijstaande schuur met
wolfdak. De boerderij Oostdijk 12
heeft een 17de-eeuws woonhuis waarvan
de vensters zijn voorzien van uitgekraagde korfbogen. Jongere voorbeelden
zijn Oostdijk 18 uit omstreeks 1800,
enNoordlangeweg 4 enHoeve
Stadzicht (Steenpad 3) uit het begin

van de 19de eeuw.

WOENSDRECHTHOOGERHEIDE
De dorpen Woensdrecht en Hoogerheide zijn na de Tweede Wereldoorlog
aan elkaar vastgegroeid. Woensdrecht
ontstond in de middeleeuwen op de rand
van zand en klei en was oorspronkelijk
een lintbebouwing langs de Dorpsstraat.
De uit 1883 daterende kerk werd in 1944
verwoest en in 1946 vervangen. Hoogerheide ontstond na de Reformatie bij een
schuilkerk en was oorspronkelijk een
lintbebouwing langs de Raadhuisstraat.
Sinds het begin van de 20ste eeuw zijn de
centrumfuncties van de twee dorpen
geconcentreerd in Hoogerheide.
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DeR.K. kerk O.L. Vrouwe
Hemelvaart (Raadhuisstraat 134,
Hoogerheide) is een neogotische kruiskerk met hoge toren voorzien van spits,
gebouwd in 1882 naar ontwerp van
JJ. van Langelaar en in 1910 uitgebreid
naar plannen van J. van Gils. De pastorie
(Raadhuisstraat 132) dateert uit omstreeks 1900.
Het r a a d h u i s (Raadhuisstraat 78,
Hoogerheide) dateert uit 1918 en is
opgetrokken in historiserende stijl met
trapgevels.
De Mattenburgh (Antwerpsestraat
185) is een buitenplaats gelegen ten
noorden van Woensdrecht en aan weerszijden van de weg tussen Bergen op
Zoom en Woensdrecht. Het wit gepleisterde, eclectische landhuis met souterrain dateert uit 1851-'54. Bij het huis
staat een waarschijnlijk gelijktijdig
gebouwde monumentale oranjerie,
met hoger middendeel en twee gebogen
zijvleugels, het geheel uitgevoerd in baksteen met pilasters. Verder zijn er nog
een koetshuis en een gepleisterd achthoekig theekoepeltje met houten bekroning. De romantische parkaanleg, deels
in gemengde stijl, stamt uit omstreeks
1878. Op het landgoed ligt de langgevelboerderij `Hildernisse' (Hildernisse 1), in
oorsprong 17de-eeuws maar in haar huidige gedaante daterend uit het midden
van de 18de eeuw. In de westgevel zit een
nis met Mariabeeld. Bij de boerderij
horen een schuur en een bakhuis.
Vestingwerken. Ten noorden van
het dorp liggen vier betonnen bunkers
(Aviolandalaan ong.), behorende bij het
voorm. Flak-complex (luchtafweer) uit
1942.

WOENSDRECHT-HOOGERHEIDE

Woensdrecht-Hoogerheide, Buitenplaats
Mattenburgh

WOUDRICHEM
Stad, ontstaan in de vroege middeleeuwen
als nederzetting aan de rivier de Waal.
De gunstige ligging werd nog versterkt
toen de Maasbedding zich omstreeks

Woudrichem, Binnenstad
1 (Herv.) Martinuskerk (zie p. 337)
2 R.K kerk St.-Johannes Nepomuk
(p. 337)
3 Stadhuis (p. 337)

1300 verlegde en ter hoogte van de
nederzetting met de Waal samenvloeide
tot de Merwede. In de 14de eeuw ontwikkelde Woudrichem zich tot een
belangrijke handels-, markt- en visserijplaats. De inwoners ontvingen in 1356
tolvrijheid en in 1362 uitgebreide rechten op de riviervisserij. De plaats kreeg
een eigen schepenbank en er werd een
tol gevestigd. In 1389 wordt Woudrithem voor het eerst als stad genoemd.
De welvaart werd echter spoedig afgeremd door de concurrentie van het zich
aan de overzijde van de Merwede ontwikkelende Gorinchem, waarheen de
tol in 1420 werd verplaatst. Tijdens de
Tachtigjarige Oorlog liep de stad zware
schade op; in 1573 werd ze geheel platgebrand. Na de inname door Staatse
troepen in 1574 kwamen in 1583-'87
verdedigingswerken tot stand naar ontwerp en onder leiding van Adriaan
Anthonisz. van Alkmaar. Met Gorinchem en Loevestein vormde Woudrichem een belangrijke vestingdriehoek.
In de 19de eeuw werd de vesting opge-

4 Arsenaal (p. 338)
5 Kazerne (p. 338)
6 Huis jacoba van Beieren (p. 338)
7 Water- of Gevangenpoort (p. 338)
8 Windmolen (p. 3 39)

WOUDRICHEM

Woudrichem, (Here.) Martinuskerk
nomen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en diende ze ter verdediging van de
linker Maas- en Merwededijk; samen
met het fort Vuren en de vesting Gorinchem bestreek ze de rivieren Afgedamde
Maas, Waal en Boven-Merwede. De vesting werd als zodanig pas opgeheven in
1955. De vestingwerken zijn nagenoeg
geheel bewaard gebleven en daarbinnen
heeft het stadje zijn oorspronkelijke
karakter goeddeels weten te behouden.
Ten zuidwesten van de oude stad ontstond na de Tweede Wereldoorlog een
nieuw stadsdeel, dat in oppervlakte de
oude vesting thans ver overtreft.
De(Herv.) Martinuskerk

(Kerkstraat 35) [1] is een kruiskerk met
zware toren, driebeukig pseudo-basilicaal schip, transept, dwarskapel en een
langgerekt, vijfzijdig gesloten koor. De
kerk kwam oorspronkelijk in de 15de
eeuw tot stand maar werd na zware
schade in 1573 en 1574 grotendeels herbouwd in het eerste kwart van de 17de
eeuw. Toen kreeg het gebouw ook een
nieuwe kap met trekbalken; op een van
de trekbalken is het jaartal 1621 geschilderd. Omstreeks 1841 werd het koor
afgescheiden van het schip en bestemd
als opslagruimte. Schip en transept kregen stucwerkplafonds, maar deze werden
in 1922 weer vervangen door houten plafonds; in de zijbeuken bleven de kappen
ziend. Op de aan de noordzijde van het
koor aangetroffen fundamenten van de

oude sacristie trok men in 1922 een
nieuw bijgebouw op.
De kerk bevat tegen de scheidingswand
van koor en schip een orgel met rijk
bewerkte kast, uit 1680. De frontstijlen
zijn voorzien van vergulde gesneden slingers met blad- en vruchtmotieven en
daartussen muziekinstrumenten; op de
kast staat een aantal putti. De orgelkast is
afkomstig van een orgel dat koning-stadhouder Willem III in 1680 schonk aan de
Kloosterkerk te 's- Gravenhage. Het
kwam in 1865 in het bezit van de kerk te
Woudrichem. In de kast schuilt een
modern instrument (1978-'79).
Tussen de doorgetrokken zijbeuken van
het schip staat de Brie geledingen tellende toren, die in zijn vormgeving
gotische en renaissancistische stijlken-

merken combineert. De massale onderbouw, die nog 15de-eeuws is, heeft
haakse steunberen met natuurstenen
banden. Zij gaan tegen de jongere
bovenbouw, die waarschijnlijk gereedkwam in het tweede kwart van de 16de
eeuw, over in overhoekse steunberen
voorzien van pinakels. De tweede en
derde geleding zijn versierd met smalle,
hoge spitsboognissen en worden afgesloten door een uitgekraagd rondboogfries
met schelpvormige boogvullingen. In de
nissen zijn ruitvormige en ronde, natuurstenen medaillons aangebracht. Zij tonen
frontaal of in driekwart-profiel de koppen van krijgers, maagden en beesten;
ook de schelpvormen zijn om en om
getooid met dergelijke kopjes. De oor-
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Woudrichem, (Here.) Martinuskerk, orgel
spronkelijke spits werd in 1573 stukgeschoten; de daarna geplaatste, lagere
spits werd in 1717 door een storm verwoest. Het huidige lage tentdak gaat
schuil achter een moderne bakstenen
balustrade, aangebracht tijdens een restauratie in 1933. Bij die gelegenheid
kreeg het torenportaal een nieuw stergewelf.
DeR.K. kerk St.-Johannes
N e p o m u k (Vissersdijk 15) [2] is een
neoclassicistische zaalkerk uit 1837-'38,
gebouwd naar plannen van J. de Kroon.
In een diepe boognis boven de ingang
staat het beeld van de patroonheilige; de
omlijsting van de nis bestaat uit twee toscaanse zuilen, een zware kroonlijst en
een boogvulling met fantasiecassetten.
Het interieur heeft een in stuc uitgevoerd tongewelf dat wordt gedragen
door een kroonlijst op ionische zuilen
met hoge basementen. Tot de inventaris
behoren een geschilderd altaarstuk uit

1839 van de Vlaming Jan Baptist van der
Hulst en een eikenhouten communiebank uit omstreeks 1840.
Het voorm. stadhuis (Hoogstraat 47)
[3] is een rechthoekig manieristisch
gebouw met hoog souterrain en zadeldak
tussen twee trapgevels. De met natuurstenen speklagen uitgevoerde voorgevel
heeft een gevelsteen met het jaartal 1592.
De getoogde kelderingangen aan de
lange zijde wijzen op een oorspronkelijk
waagfunctie. Het huidige uiterlijk van
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het zogenoemde Dordtse type', zoals
In den Gulden Engel (Hoogstraat
10-12) uit 1593, Hoogstraat 20 uit
omstreeks 1600, In den Salamander

Woudrichem, Stadhuis

het gebouw is het resultaat van een
ingrijpende restauratie en reconstructie
in 1957. Daarbij verdween de 19deeeuwse pleisterlaag, werden nieuwe topgevels opgetrokken en herkregen vensters en deuren hun oude vorm.
Het voorm. arsenaal (Kerkstraat 41)
[4] is een rechthoekig gebouw uit 1851
met zeer zwaar muurwerk en een zadeldak tussen twee brede zijtopgevels. Ten
zuiden en oosten van het gebouw was
een laad- en losplaats voor militaire goederen.
De voorm. kazerne (Vssersdijk 3535a) [5] werd in 1854 in dezelfde stijl als
het Arsenaal opgetrokken met flauw hellend zadeldak. Aansluitend aan noorden westzijde lag het kazerneterrein, dat
diende als appelplaats.
De voorm. brandweerkazerne
(Kerkstraat 28) is een diep pand uit de
eerste helft van de 19de eeuw, met
gepleisterde, deels gebosseerde, Bevel en
een brede inrijpoort met halfrond bovenlicht.
Het zogeheten Huis van Jacoba
van Beieren (Molenstraat 8) [6]
maakte deel uit van een groter middeleeuws gebouwencomplex, dat behalve de
in 1852 afgebroken `Hoftoren' aan de
oostzijde ook het tolhuis en de visbank –
beide verdwenen – omvatte. Jacoba van
Beieren zou hier in 1419 korte tijd hebben geresideerd. In 1474 richtte men het
complex in als kruisherenklooster. Het

restant bestaat uit rechthoekig dwars
pand met zadeldak tussen zijgevels, waarvan een met trappen. De boogtrommels
boven vensters en deur zijn gevuld met
metselmozaiek. Het gebouw is in oudste
aanleg waarschijnlijk 14de-eeuws, maar
werd gewijzigd in de 17de en de 18de
eeuw; de vleugel tegen de achterzijde
dateert blijkens een gevelsteen uit 1639.
Restauraties vonden plaats in 1904, toen
tegen de linker zijgevel een driezijdig
uitgebouwd traptorentje werd toegevoegd, en in 1962-'65, toen er aan de
rechterzijde een travee bijkwam.
Woonhuizen. Aan de Hoogstraat
staan diverse huizen die omstreeks 1600
zijn herbouwd na de verwoestingen in
1573 en 1574. In de loop van de tijd werden de topgevels vaak vervangen door
lijstgevels en wijzigde men vaak ook de
pui. Gevelstenen met figuratieve afbeeldingen komen nog veel voor; hieraan
danken diverse huizen hun naam. Verschillende manieristische gevels zijn van

Woudrichem, Hoogstraat

(Hoogstraat 14-16) uit 1606 – met
nieuwe topgevels uit 1956 – en Hoogstraat 9 uit 1615. Verwante manieristische gevels, met uitgekraagde korfbogen
boven de vensters maar zonder uitgekraagd muurwerk boven deze Bogen,
hebben /n den Vergulden Helm
(Hoogstraat 4) uit 1601, Hoogstraat 5
uit 1608 en D e Arend (Hoogstraat 7)
uit dezelfde tijd. D e Veste (Hoogstraat
27) is een breed 17de-eeuws pand, waarvan het rechter deel nog vensters met
korfbogen heeft. Het linkerdeel is in de
18de eeuw veranderd.
Het aantal 18de-eeuwse gevels is geringer. Kerkstraat 25-27 is een breed
herenhuis met schilddak uit 1775. Het
bijbehorende gepleisterde koetshuis
Vissersdijk 6 is in oorsprong ook
18de-eeuws. Hoogstraat 40 is een
18de-eeuws huis met schilddak en classicistische lijstgevel met geblokte pilasters.
Kerkstraat 22 bezit een, later
gepleisterde, lijstgevel uit de 18de eeuw.
Kerkstraat 30 is een blokvormig
herenhuis uit het begin van de 19de
eeuw, met twee zadeldaken die aan de
voorzijde een dakschild hebben. Uit
dezelfde tijd dateert Hoogstraat 36,
een pand met schilddak en gebosseerde
voorgevel met pilasters. Het huis Hoogstraat 38 stamt uit 1834 en heeft een
empire-deuromlijsting en schuifvensters.
De s t a d s p o m p (Hoogstraat ong.)
is een vierkante hardstenen pomp uit
omstreeks 1800.
Vestingwerken. De middeleeuwse
omwalling werd in 1573 verwoest. Van
de vijf poorten bleef alleen de Waterof Gevangenpoort [7] behouden, een
rechthoekig, drielaags bouwwerk met
zadeldak tussen topgevels. Het onderste
deel van de poort dateert uit de 14de of
15de eeuw. Dat geldt ook voor de veelhoekige arkeltoren op de noordoosthoek.
Een dergelijke arkeltoren beyond zich
ook op de andere hoek. Laat-middeleeuws zijn ook de drie spitsboognissen
boven de doorgang; hierin zullen oorspronkelijk beelden hebben gestaan. De
huidige kap en balklagen zijn laat-16deeeuws en horen bij de herbouw na 1573.
De poort onderging in de 18de eeuw een

WOUW

Woudrichem, Water- of Gevangenpoort
ingrijpende opknapbeurt en wijzigingen,
onder meer omdat de bestemming veranderde. De kleine getraliede vensters op
de bovenste verdieping tonen de plaats
van het vroegere cachot.
De door Adriaan Anthonisz. van Alkmaar ontworpen vestingwerken werden
in 1583-'87 aangelegd binnen de verwoeste en afgebroken middeleeuwse
ommuring zodat het to verdedigen
gebied werd verkleind. De omgrachte
vesting kreeg de vorm van een onregelmatig vierkant met bastions op de hoeken en bij de Waterpoort. Aileen aan de
rivierzijde voorzag men de aarden hoofdwal van een bakstenen front. In het begin
van de 17de eeuw voegde men aan de
zuidzijde een ravelijn toe en bouwde men
in de hoofdwal de Koepoort, een doorgang bestaande uit twee bakstenen keermuren voorzien van schotbalksponningen. Aan de oostzijde ontstond in het
begin van de 18de eeuw een zelfde situatie met de aanleg van een ravelijn en de
op gelijke wijze gebouwde Loevesteinse poort. De westbeer in de vestinggracht dateert uit het begin van de 17de
eeuw, in 1936 werd er een monnik op
geplaatst. De beer aan de zuidoostzijde is
vroeg-18de-eeuws. In de 19de eeuw werden de werken verbeterd en uitgebreid
met een inundatiesluis (1815) nabij de
zuidoostbeer en enkele bomvrije ruimten
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WOUW
(gemeente Roosendaal)

in 1944 zware schade opliep bij het
opblazen van de toren door Duitse troepen. Ook alle kappen en stenen gewelven
zijn vernieuwd. Het koor en het transept
hebben een bekleding met Gobertangeen Ledesteen; de topgevel van de zuiderdwarsarm en de steunbeerbekroning zijn
tijdens de restauratie aangebracht. Het
nieuwe schip verrees in gotische stijl naar
ontwerp van A. Siebers. Het beeldhouwwerk van kraagstenen en kapitelen is van
de hand van P. Gregoire. De toren werd
in enigszins eenvoudiger vorm herbouwd
dan de oorspronkelijke toren, die uit
omstreeks 1480 dateerde, maar kreeg wel
hetzelfde silhouet.
De oorspronkelijke inventaris ging in
1944 nagenoeg geheel verloren. Wat resteert zijn een St.-Sebastiaansbeeld (eerste kwart 16de eeuw) en een aantal beelden van de 17de-eeuwse koorbanken;
negentien beelden staan thans op consoles in het koor - ze stellen heilige of zalig
verklaarde cistercienzers voor; twaalf
vrouwenfiguren, die deugden verbeelden, staan verspreid door de kerk. In de
westgevel van de kerk is een gebrandschilderd raam aangebracht dat J. Nicolas in 1937 vervaardigde voor de Wereldtentoonstelling in Parijs.
Hetvoorm.klooster annex
school van de zusters van
Roosendael (Kloosterstraat 11-13)
heeft een U-vormige plattegrond. De uit
1850 daterende vleugel evenwijdig aan
de straat kreeg in 1873 een verdieping;

Tiendakkerdorp dat omstreeks 1100 is
ontstaan, in de nabijheid van het kasteel
Wouw, dat ongetwijfeld tot de ontwikkeling van het dorp heeft bijgedragen. Dit
kasteel was aanvankelijk de hoofdresidentie van de heren van Bergen op
Zoom, voordat zij de Markiezenhof in
die stall bouwden. Na de verovering van
het kasteel door prins Maurits in 1606
raakte het in verval; de laatste restanten
ervan zijn in het begin van de 20ste eeuw
gesloopt. Het centrum van Wouw is het
rechthoekige marktplein, dat aan de
zuidzijde wordt afgesloten door het
voormalige raadhuis.
DeR.K. St.-Lambertuskerk
(Torenstraat 1) is een driebeukige kruisbasiliek met een koor en transept uit het
begin van de 16de eeuw. Het schip en de
toren herrezen in 1945-'51 nadat de kerk

Wouw, R.K. St.-Lambertuskerk, interieur

(omstreeks 1867) in de hoofdwal nabij
het zuidoostelijk bastion. De hoge bakstenen s te llingm o le n [8] op dat bastion is in 1991 geplaatst.
Oudendijk. Dit gehucht ten westen
van Woudrichem bestaat uit een kleine
lintbebouwing. Het voorm. schoolgebouw (Oudendijk 64-66) dateert uit
1879 en is gebouwd op een H-vormige
plattegrond.
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van Wouw, staat de R. K. Gertrudis
van Nijvelkerk (Herelsestraat 100),
gebouwd in 1864 naar ontwerp van J. van
Mansfeld. Van deze kerk met basilicale
opzet werd het priesterkoor in 1924 vervangen door een dwarsgeplaatste uitbreiding in expressionistische stijl naar ontwerp van Dom. Bellot.
Moerstraten. In dit kerkdorp,
gelegen ten noordwesten van Wouw,
staat de R . K. kerk H. Theresia
van het kind Jesus (Moerstraatseweg 85), een eenbeukige kruiskerk met
toren, gebouwd in 1926 naar ontwerp
van J. van Groenendael.

WOUWSE PLANTAGE
(gemeente Roosendaal)

Wouw, Markt met pomp

haaks hierop staan een kapel uit 1875 en
een meisjesschool uit 1917.
Woonhuizen. Het tweebeukige
dwarse huis Bergstraat 45 dateert uit
de 16de of 17de eeuw en heeft twee
zadeldaken tussen tuitgevels. De hardstenen deuromlijsting dateert uit 1727 en
het bovenlicht uit 1740. Rechts van het
voorterrein staat een koetshuis en het
geheel is omgeven door een landschappelijke tuinaanleg. Het pand diende een
tijd als pastorie van de Lambertuskerk.
Het eenlaagshuis B e rgs e s t ra a t 28
bezit een gepleisterde gevel uit de eerste
helft van de 19de eeuw, maar heeft een
oudere kern. Ook Bergsestraat 30
verbergt een oudere kern achter een
gevel uit het laatste kwart van de 19de
eeuw. Bergsestraat 47 is een herenhuis uit omstreeks 1910. De Markt kent
een vrij gesloten 19de-eeuwse gevelwand
aan de oostzijde, terwijl de westzijde na
oorlogsschade in 1944 werd vernieuwd.
D e Zwaan (Markt 27) is een 19deeeuws eclectisch herenhuis. De aangrenzende poort, bekroond met een zwaan en
twee siervazen, biedt toegang tot het
achtergelegen binnenterrein, waar de
brouwerij 'De Ster' lag. Twee andere
herenhuizen met eclectische vormgeving
zijn Markt 22, uit de tweede helft van
de 19de eeuw, en Markt 21, uit het
laatste kwart van 19de eeuw. De villa
E i k en h of (Roosendaalsestraat 64)

dateert uit 1905 en heeft een geveltop in
neorenaissance-trant en een veelhoekige
erker.
Pompen. Op de niet geplaveide
Markt staan twee natuurstenen pompen
uit 1768, gemaakt door F. Somers. De
ene wordt bekroond door een vaas in
Lodewijk XV-stijl, de andere draagt het
wapen van Carel Theodoor van PaltzBeieren, markies van Bergen op Zoom.
Windmolen `De Arend' (Akkerstraat 13) is een ronde bakstenen beltkorenmolen uit 1825, gerestaureerd 1991.
De smederij Markt 2 is een 19deeeuws eenlaagspand met voor de deur
een hoefstal of travalje, waarschijnlijk
eveneens uit de 19de eeuw.
Heerle. In dit straatdorp, ten westen

Dorp, ontstaan omstreeks 1870 bij het
bos De Wouwse Plantage dat reeds in de
late middeleeuwen bestond.
Woonhuizen. HethuisPlantagebaan 221 , de pastorie van de R.K.
Gertrudiskerk, dateert uit 1877 en heeft
een gepleisterde gevel met eclectische
vormen. Het woonhuis annex stalhouderij Plantagebaan 192 dateert uit het
laatste kwart van de 19de eeuw.
Het landgoed Wouwse Plantage
(Plantage Centrum 1), gelegen ten zuiden van het dorp, wordt al in 1504 vermeld als de `Oude Plantage' of 'Huijbergse Plantage'. De heren van Bergen
op Zoom breidden de Plantage uit in
1541, 1640 en 1750. In 1759 kreeg de
Wouwse Plantage, Landhuis
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Plantage een nieuwe geometrische aanleg naar ontwerp van Henri Adan. De
huidige structuur van de Wouwse Plantage, dat hoofdzakelijk bestaat uit bospartijen (productiebos en jachtgebied),
ontstond nadat de Antwerpenaar P.J. de
Caters in 1839 grote stukken bos en
woeste grond had aangekocht. Het buitenhuis, genaamd Het Kasteel (Plantage Centrum 1) verrees in 1845 als een
herenhuis met aan de voorzijde een grotendeels ingebouwde vierkante toren. In
1895-'96 werd het huis in neorenaissance-stijl verbouwd, gepleisterd en
onder meer uitgebreid met een achtkante
toren tegen de achtergevel.
De overige gebouwen – dienstwoningen en diverse bedrijfs- en bijgeb o u w e n – dateren uit de laatste drie
decennia van de 19de eeuw en vormen
een samenhangend geheel met het buitenhuis. Ze zijn voornamelijk opgetrokken in baksteen en tonen een curieuze,
voor Nederland zeldzame, rustieke
bouwornamentiek met onder meer
quasi-vakwerk, in patroon gemetselde
drainagebuizen en in het metselwerk
opgenomen knoestige boomstammetjes.
De boswachterswoning Prinsenhor
(Plantage Centrum 3) dateert uit 1871 en
het Uachthuis' (Plantage Centrum 10) –
in oorsprong gebouwd als herberg – uit
omstreeks 1875. De voorm. houtzagerij
(Plantage Centrum 11) stamt ongeveer
uit 1895; bij de zagerij staat een smederij.
`De Driehuizen' (Plantage Centrum 5, 6
en 7) is een complex van drie tweelaags
dienstwoningen. Verder zijn er nog de
boerderijen Plantage Centrum 2 – met
dwars voorhuis, schuur en voorm. bakkerij – en Plantage Centrum 4, een langgevelboerderij met twee schuren en een
voorm. wassem.
De voorm. steenfabriek (Plantagebaan 229), gelegen ten zuiden van het
dorp, heeft een ringoven uit 1903 met in
midden van het schilddak een hoge
fabriekspijp. Verder is er nog een loods
uit 1909. De uit 1904 daterende directievilla is gesloopt.

ZEELAND
(gemeente Landerd)

Dorp ontstaan in de middeleeuwen op
een stroomrug aan de noordrand van de

Peel. Het behoorde tot het Land van
Ravenstein.
DeR.K. kerk St.-Jacobus de
M e e r d e r e (Kerkstraat 5 3), een driebeukige neogotische kerk met dakruiter
en oosttoren, verrees in 1871-'72 naar
ontwerp van C. van Dijk. De toren heeft
vier geledingen en een zeskantige spits.
De kerk verving een middeleeuwse voorganger, waarvan de fundamenten in het
plaveisel op het voorplein zijn aangegeven. In 1914 werd de kerk naar plannen
van J. van Groenendael uitgebreid met
een laag transept. Het kerkinterieur
heeft gewelven met sierranden van sjabloonschilderwerk langs de ribben. Tot
de inventaris behoren diverse gepolychromeerde heiligenbeelden en twee
neogotische biechtstoelen. De kerkhofkapel met gepolychromeerde calvariegroep uit 1914 is mogelijk ook een ontwerp van J. van Groenendael. Het bij de
kerk staande H. Hartbeeld geflankeerd
door een boerenfamilie (omstreeks 1920)
is van J.P. Maas & Zn. De grote, sober
neoclassicistische pastorie (Kerkstraat
51) stamt uit omstreeks 1880.
Hetparochiehuis St.-Corne1 i u s (Kerkstraat 54) is een traditioneel

baksteengebouw met expressionistische
details uit omstreeks 1925.
Herberg d'n Brouwer (Kerkstraat 64) is een fors dorpscafe met bakstenen veranda uit omstreeks 1920.
Windmolens. Het dorp heeft twee
ronde bakstenen beltkorenmolens: 0 u d e

Zeeland, Windmolen Kerkstraat 122
Molenstraat 2 uit 1832 en Kerkstraat 12 2– met bijbehorende stenen

schuur – uit 1883. Ten zuiden van het
dorp, in het gehucht Oventje, staat de
achtkante stellingkorenmolen St.-Victor (Verbindingsweg 2). Deze molen
stond oorspronkelijk in de Zaanstreek,
daarna in Mariaheide en werd uiteindelijk hier geplaatst om een in 1925 door
storm verwoeste molen te vervangen. In
1957 maakte de stelling plaats voor een
rond de voet opgetrokken pakhuis.

ZEVENBERGEN

Kleine stad ontstaan in de 13 de eeuw in
het gebied van de graaf van Holland. In
de 14de eeuw kreeg ze stedelijke rechten.
In 1421 had Zevenbergen te lijden van
de St.-Elisabethsvloed. Philips van
Bourgondie veroverde het stadje in 1427
en liet vervolgens de stadsmuur afbreken.
Dankzij de ligging aan de Roode Vaart,
de verbinding tussen de Mark en het
Hollands Diep, kwamen handel en
scheepvaart tot ontplooiing, vooral
sedert de 16de eeuw. De Haven vormt
vanouds de centrale as van het stadje. In
1854 kreeg het aansluiting op de spoorlijn Rotterdam-Antwerpen. De omgeving van de Markt is zwaar getroffen in
de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog
breidde Zevenbergen zich vooral naar
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het noorden en westen uit. De Haven is
in 1970-'71 gedempt.
De Herv. kerk (Markt 4) is een
pseudo-basilicale kerk met transeptachtige dwarskapellen – de noordelijke met
zijkapel een recht gesloten koor en aan
de noordzijde daarvan een vierkante
toren van drie geledingen. Het koor en
de toren dateren uit het begin van de
14de eeuw. Het oorspronkelijk basilicale
schip en de beide dwarskapellen verrezen
kort voor 1400. De door steunberen gelede westgevel van het schip is voorzien
van een roosvenster. In de 15de eeuw
bouwde men aan de noordzijde van het
schip een kapel, waarschijnlijk voor het
schuttersgilde van St.-Joris. Omstreeks
1500 moet de kerk door brand zijn geteisterd. In de jaren veertig van de 16de
eeuw vond een ingrijpende verbouwing
plaats. De muren van het koor en de
dwarskapellen werden verhoogd, evenals
de muren van de zijbeuken, waarin
nieuwe, grotere vensters kwamen. De
vensters van de lichtbeuk raakten verborgen achter de nieuwe kappen van de zijbeuken, waardoor het schip een pseudobasilicale vorm kreeg.
De toren kreeg in 1766 een nieuwe
bekroning naar ontwerp van Philip
Willem Schonck. In 1944 werd de toren
opgeblazen, waarbij ook aanzienlijke
delen van koor en schip werden beschadigd. Tijdens de restauratie in 1949-'53
heeft men het 19de-eeuwse pleisterwerk
verwijderd en de 16de-eeuwse toestand
gereconstrueerd; sporen van de 14deeeuwse toestand zijn in het muurwerk
zichtbaar gelaten. De houten kappen en
tongewelven werden hersteld en aangevuld in de 16de-eeuwse vorm; zij waren
na 1944 nog aanwezig in de zuiderzijbeuk, de zuiderdwarskapel en in een

gedeelte van het middenschip. De kapitelen van de zuilen van het schip zijn
voorzien van een smalle krans van bladmotieven, gekopieerd naar fragmenten
van het oorspronkelijke werk. De toren
is in 1960-'61 in de oude vorm herbouwd, met inbegrip van de 18deeeuwse bekroning. In de toren hangt een
luidklok uit 1401, gegoten door Peter
van Dorne.
In het koor bevindt zich een zwart-marmeren grafmonument voor Jean de
Ligne, heer van Zevenbergen (gesneuveld bij Heiligerlee in 1568), gemaakt
door Lambrecht de Lambillon uit
Namen. Het in de loop van de eeuwen
nogal beschadigde monument is in 1954
hersteld, waarbij de wapens zijn gepolychromeerd. Verder bevat de kerk een tot
bank vertimmerd renaissance-doophek
(17de eeuw), een preekstoel vervaardigd
door Jacobus van Steen (1785), een
psalmbord (18de eeuw) en enkele, meest
17de-eeuwse grafzerken.
DeR.K. St.-Bartholomeuskerk (Markt 19) is een driebeukige
pseudo-basilicale kruiskerk met zijbeuken voorzien van steekkappen, met
ondiepe kapellen rondom de viering en
met een recht gesloten koor. De kerk
verrees in 1928-'29 naar ontwerp van J.
Stuyt. De toren liep in 1944 oorlogsschade op en is omstreeks 1950 in gewijzigde vorm herbouwd naar plannen van
J. Bunnik.
Woonhuizen. Het vroeg-17deeeuwse diepe eenlaagspand Molenstraat 12 heeft een trapgevel met toppilaster. Boven de vernieuwde winkelpui
bevinden zich gereconstrueerde kruisvensters met uitkragende korfbogen en
metselmozaiek in de boogtrommel. S ta
tionstraat 1 heeft een vergelijkbare

vroeg-l7de-eeuwse trapgevel, maar dan
veel eenvoudiger uitgevoerd en later
gepleisterd. Uit de eerste helft van de
17de eeuw dateren order Molenstraat
36, met trapgevel, en Molenstraat
40-42. Het diepe pand Noordhaven
46 is voorzien van een gepleisterde
17de-eeuwse klokgevel. Van omstreeks
1800 dateert het huis Zuidhaven 17
met gepleisterde tuitgevel; de achterliggende langsdeelschuur is uit dezelfde
tijd. Villa Waterloo (Prins Hendrikstraat 4-8) is een gepleisterd blokvormig
eclectisch pand met mansardedak,
gebouwd omstreeks 1875 als directievilla. Het koetshuis stamt uit dezelfde
tijd. Van 1905 tot 1925 was de villa in
gebruik als klooster en vanaf 1925 tot
recent als raadhuis. Het eenlaagspand
Prins Hendrikstraat 10 uit omstreeks 1875 heeft kasteelachtige elementen, zoals een veelhoekige hoektoren
voorzien van schietgaten. Langs de Stationsstraat staan gepleisterde eclectische
herenhuizen, zoals Stationsstraat 10
(circa 1860), 16 (circa 1875) en 4-6
(circa 1880).
De windmolen (Lage Wipstraat 66)
is een ronde bakstenen stellingkorenmolen uit 1841 met getoogde inrijpoort.
Het station (Stationslaan 1) is een
gebouw uit 1854, waarvan het middendeel in 1885 een verdieping kreeg. Het
vertoont gelijkenis met het station van
Oudenbosch aan dezelfde lijn.
Bedrijfsgebouwen. De Zevenbergse S to o tin/ erfa b riek 'De
Toekomst' (Hazeldonkse Zandweg 19)
dateert uit 1903. De productiehal met
houten schoorwerk en ijzeren trekspanten wordt aan het oog onttrokken door
een rijke bakstenen Bevel met gepleisterde velden. De grote procesgebouwen
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van de Zevenbergse Suikerfabriek
(Blokstraat ong.) dateren uit 1915-'16 en
zijn voorzien van een staalskelet met vakwerkliggers en spanten.
HetBloemendaalsche Veerhuis (Bloemendaalse Zeedijk 39), gele-

gen ten oosten van Zevenbergen voorbij
Zevenbergschen Hoek, dateert uit 1612
en heeft ontlastingsbogen met natuurstenen blokjes boven de vensters en een
zadeldak tussen bakstenen topgevels.
Boerderij en. In de omgeving van
Zevenbergen liggen boerderijen met een
vrijstaand woonhuis. De boerderij D e
V 1 t (Bloemendaalse Zeedijk 2) heeft
een woonhuis met jaartalankers '1640' en
een schuur uit 1907. Interessant is boerderij De Langeweg 22 bij het gelijknamige gehucht. De familie Snoeys gaf
in 1908 – na een bezoek aan Noorwegen
– de Zevenbergse gemeentearchitect AJ.
van der Meer opdracht de l9de-eeuwse
boerderij in Noorse stijl te vergroten,
waarbij een verdieping met bekapping en
houten overstekken werd toegevoegd.
Standdaarbuiten. Dit voorstraatdorp ten zuidwesten van Zevenbergen,
ontstond in het tweede kwart van de
16de eeuw. De Herv. kerk (Havenstraat 7) is een neoclassicistische zaalkerk
uit 1808, verwant aan de Herv. kerk van
Moerdijk. De pastorie (Havenstraat 5)
dateert uit 1870. De R.K. kerk St.Jan de Doper (Markt 25) staat ter
plaatse van de eerste, uit 1548 daterende
dorpskerk. De huidige centraliserende
kruiskerk werd in 1924-'25 gebouwd
naar ontwerp van J. Oomen in laatneogotische trant.
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Dorp ontstaan op enkele zandopduikingen temidden van moerassig gebied. De
eerste schriftelijke vermelding dateert uit
1157. In de omgeving vonden turfafgravingen plaats, vooral vanaf het midden
van de 16de eeuw tot aan het einde van
de 17de eeuw. De ligging aan de belangrijke verbindingsweg Breda-Antwerpen
had een toename van niet-agrarische
bebouwing tot gevolg. Oorspronkelijk
heette het dorp Groot-Zundert, ter
onderscheiding van het nabijgelegen
dorp Klein-Zundert.
DeR.K. St.-Trudokerk

(Molenstraat 7) is een in 1925-'27
gebouwde, niet georienteerde, driebeukige kruisbasiliek. De kerk heeft een
opengewerkte toren, een ronde vieringskoepel voorzien van lantaarn met kegeldak en een halfrond gesloten koor met
kooromgang. Het ontwerp van J. Stuyt
kan Belden als een overgang van de
neogotiek naar het expressionisme, wat
in het interieur goed zichtbaar is. Het
schip heeft scheibogen die troggewelven
dragen.
De interessante kerkinventaris is afkomstig uit de gesloopte, laat-gotische voorgangster; een deel daarvan werd oorspronkelijk gemaakt voor de omstreeks
1795 opgeheven St.-Michielsabdij te
Antwerpen. Hans van Mildert vervaardigde in 1622 het barokke hoofdaltaar,
naar schetsen van P.P. Rubens. Omdat
het niet in de huidige opstelling paste,
zijn onderdelen ervan verspreid in de
kerk opgesteld, zoals Brie albasten heiligenbeelden, de expositietroon, de tabernakelkast en het retabel met een groot
schilderij uit 1809 van Q. van Amelsfoort. Verder bevat de kerk een marmeren zijaltaar (omstreeks 1655) met een
schilderij door Ph. Fruytier, een marmeren altaar (omstreeks 1675) gemaakt
door Artus Quellinus de Jongere met een
schilderij door Johannes Quellinus, twee
eikenhouten biechtstoelen met gebeeldhouwde engelen (omstreeks 1675) en
twee biechtstoelen en een rijk bewerkte
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preekstoel uit het atelier van PeetersDievoort (omstreeks 1840).
De pastorie (Molenstraat 9) is een herenhuis uit omstreeks 1775 met empireschuiframen en -deuromlijsting. Een van
de voorkamers bevat omstreeks 1777
door D. Verrijk beschilderde behangsels
met landschappen, riviergezichten en
bloemen.
De Herv. kerk (Vincent van Goghplein 1) is een eenvoudig zaalgebouw
met vierkante dakruiter, gebouwd in
1805 naar ontwerp van H. Huijsers. Het
interieur heeft een gestuct koofplafond
en bevat een tochtportaal en een eenvoudige preekstoel uit de bouwtijd.
ITO& de kerk staat het bronzen beeld
van Vincent en Theo van
Gogh, een werk van O. Zadkin uit

1963. Het is opgericht ter herinnering
aan de schilder Vincent van Gogh, die in
1853 werd geboren te Zundert, waar zijn
varier toen dominee was.
Huize St.-Anna (Molenstraat 13)
is een kloostercomplex bestaande uit een
vroeg- l9de-eeuws blokvormig herenhuis, waaraan in het laatste kwart van de
19de eeuw kloostervleugels zijn toegevoegd.
Het raadhuis (Markt 1) werd
gebouwd in 1965-'66. Het voorste,
representatieve gedeelte is een kopie van
Zundert, Pastorie R.K St.-Trudokerk,
interieur met beschilderd behang
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Zundert, Buitenplaats Wallstein

gesitueerde, grotendeels houten schuur
heeft stijlen die als pilasters zijn uitgevoerd. Beide gebouwen hebben aan de
voorzijde onder de dakrand een houten
boogfries.
Dicht bij het huis staan de herberg 'In
den Anker' (Rucphenseweg 35) uit 1653
– een langgevelboerderij met woon- en
herberggedeelte – en de langgevelboerderij 'De kleine Anker' (Rucphenseweg
34), oorspronkelijk uit 1670, maar in
1913 verbouwd.
Wallsteyn (Achtmaalseweg 158), ten
westen van Zundert, is een vroeg-19deeeuwse buitenplaats in het centrum van
het gelijknamige landgoed. Het neoclassicistische landhuis met fronton en
omgaand schilddak dateert uit 1810. Bij
een verbouwing omstreeks 1910 werd
een dienstvleugel toegevoegd en werden
de vertrekken ingericht in verschillende
neostijlen. Zo kreeg de hal met open
trappenhuis Lodewijk XIV-decoraties en
werd de zitkamer afgewerkt in neoempire-stijl.
Bij het huis staan verschillende bijgebouwen. De in vakwerk opgetrokken oranjerie met driezijdig gesloten kopgevels en
een rieten schilddak dateert uit de eerste
helft van de 19de eeuw. Uit dezelfde tijd
stamt het in het vakwerk uitgevoerde,
veelhoekige tuinhuis met rieten schilddak. Het koetshuis met ingezwenkt
schilddak dateert uit 1872, evenals de
washuisjes. In 1910 bouwde men de
(voormalige) portierswoning en de
monumentale middenlangsdeelboerderij
`Anna Hoeve' (Achtmaalsweg 158b).
Naast de boerderij staat een langsdeel-

het door P. Huijsers ontworpen raadhuis
uit 1830-'39, dat wegens bouwvalligheid
moest worden gesloopt. Het is een rechthoekig neoclassicistisch gebouw met
schilddak en achtkantig koepeltorentje.
De voorgevel heeft een fronton op kolossale halfzuilen.
De Akkermolen (Akkermolenweg
13) is een oorspronkelijk 17de-eeuwse,
open standerdkorenmolen, ingrijpend
hersteld in 1961 en 1972.
De Moeren (Rucphenseweg 37), ten
westen van Zundert, is een buitenplaats
die het middelpunt vormt van een groot
gelijknamig landgoed. Het empire-landhuis dateert uit 1818 en heeft een achtkante dakruiter met koepeldakje. In de as
van het huis is een zichtlaan aangelegd.
In de singel, die de rechthoekige tuin
omgeeft, ligt een `wandeling' in landschapsstijl. Tegenover het huis staat een
houten koetshuis. De aan de Moersebaan

Zundert, Herberg In den Anker
(Buitenplaats De Moeren)

schuur uit dezelfde tijd. De buitenplaats
heeft een landschappelijke tuinaanleg
binnen een formele lanenstructuur.
Boerderij en. In de omgeving van
Zundert ligt een aantal interessante
boerderijen. Moersebaan 2 is een
langgevelboerderij. De waarschijnlijk
18de-eeuwse houten schuur heeft een
(dichtgemaakte) boogstelling gevormd
door wit geschilderde stijlen met daartussen geplaatste rondbogen. Hu is
Vredeoord (Moersebaan 8-10) is een
laat-l8de- of vroeg-19de-eeuwse langgevelboerderij; op het dak staat een klokkentorentje.
DeAngorahoeve (Roosendaalsebaan 19-21), ten westen van Zundert, is
een laat-18de-eeuwse langgevelboerderij
met op het dak een klokkentorentje. In
begin van de 20ste eeuw werd de boerderij verbouwd tot twee woningen; een
daarvan werd bewoond door de dichteres
H. Roland Holst. Dichtbij liet de schilder R. Roland Holst in 1918-'19 een
atelierwoning (Roosendaalsebaan 15)
bouwen naar ontwerp van T.M. StaalKropholler.
Achtmaal. In dit dorp ten westen
van Zundert staat de R. K. St.-Corneliuskerk (Pastoor de Bakkerstraat 6),
een driebeukige zaalkerk uit 1862-'63
naar ontwerp van P. Soffers met in de
voorgevel een beeld van de patroonheilige. In 1966 is de kerk uitgebreid.
Wernhout. In dit dorp ten zuidwesten van Zundert staat de R. K. S t. Lambertuskerk (Wernhoutseweg
151), een centraliserende kerk uit 1926'27 naar plannen van J. van Groenendael.
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VERKLARING VAN ENIGE TERMEN

a a n z e t s t e e n eerste Steen aan weerszijden van een gemetselde boog, doorgaans uitgevoerd in natuursteen.
a b s i s nisvormige sluiting van schip,
koor, zijbeuk of kapel op halfcirkelvormige of veelhoekige plattegrond.
acanthus distelachtige plant waarvan
de krullende bladen als voorbeeld dienden voor een versierend element, met
name in de kapitelen van corinthische
zuilen.
acroterie zie palmet.
a e d i c u 1 a klassiek versieringsmotief,
opgebouwd uit pilasters, hoofdgestel en
fronton, in geveltoppen of als vensteromlijsting.
afwolven afschuinen van het uiteinde
van een zadeldak; het aldus ontstane dakschild boven de dan afgeknotte topgevel
heet wolfeind.
a k k e r d o r p agrarisch dorpstype op
oude zandgronden, met essen of akkers,
waarbij de boerderijen rond een driehoekige openbare ruimte, de brink of `plaatse'
gegroepeerd zijn.
alliantiewapen huwelijkswapen,
waarin het wapen van de man en van de
vrouw verenigd zijn onder het helmteken
van de man.
alternerend stelsel afwisseling
van zware en lichte pijlers of van pijlers
en zuilen.
a r a b e s k naturalistisch gestileerde
plantenrank, vaak ontspruitend uit een
vaas en toegepast ter decoratie van een
pilaster.
arcade rij zuilen of pilaren verbonden
door boven.
a r c h i t r a a f onderste dragende deel
van een hoofdgestel, meestal direct rustend op kapitelen.
arkeltorentje uitkragend hoektorentje met spitse bekroning.
a t t i e k verhoging boven de kroonlijst,
vormgegeven als borstwering voor het
dak of als lage bovenste verdieping met
kleine vensters.

baandorp nederzetting met een door
een wegverbreding gevormd marktplein.
b a a r d versierd stuk hout aan de
molenkap.
baluster vaasvormige spijl in leuning,
hekwerk of balustrade.
balustrade opengewerkte borstwering bestaande uit een reeks vaak rijk
bewerkte spijlen.
b a n d w e r k vlak, als het ware uitgezaagd, bandvormig versieringsmotief
verwerkt aan geveltoppen of in beslagwerk (zie ook rolwerk).
bank ophoging achter de borstwering
van een bastion voor opstelling van
geschut.
basement voetstuk van een zuil,
kolom of pilaster.
b a s i 1 i e k kerk waarvan de middenbeuk ver boven de zijbeuken uitrijst; de
middenbeuk ontvangt licht door boven
de scheibogen aangebrachte vensters.
bastion bolwerk, vijfhoekige uitbouw
van een vestingmuur of -wal.
beklampen het aanbrengen van een
bekleding van metselwerk tegen een muur.
bel-etage hoofdverdieping van een
aanzienlijk huis, meestal boven een souterrain.
b e r c e a u looftunnel, verkregen door
het boogvormig over een pad leiden van
haag- of vruchtbomen.
beslagwerk een van siermetalen
verankering van juwelen afgeleide decoratie, vaak ook met aanduidingen van
spijkergaten.
b e u k zie zijbeuk.
b i e m a verhoging in het midden van
de synagoge waarop de lezenaar met de
Torarol staat.
b i n n e n h a a r d laag woon- en eetvertrek of keuken met stookplaats tussen
voorhuis en achterhuis.
B-kazemat zware kazemat in gewapend-beton voor flankerend vuur door
een zware mitrailleur
blokbepleistering pleisterwerk

voorzien van getrokken schijnvoegen in
een bepaald verband, natuursteen suggererend.
blokpilaster weinig uitspringende,
van een basement, schacht en kapiteel
voorziene muurpijler, waarbij de schacht
uit blokken bestaat.
bolkozijn kozijn met twee naast
elkaar geplaatste vensters.
boogfries horizontale reeks uitgekraagde boogjes op kraagstenen; een
variant is het `klimmende' boogfries, dat
met schuin boven elkaar geplaatste boogjes de hellende lijnen van de geveltop volgt.
boogveld vulling van een blinde boog.
Behalve met beeldhouwwerk kan het ook
verfraaid zijn met bakstenen vlechtwerken en mozdek. Ook timpaan genoemd.
b o r d e s verhoogd platform bereikbaar
via een aantal treden, dan wel een platform ter onderbreking van de trap.
borstwering tot borsthoogte opgetrokken muur ter afzetting van balkon,
terras of galerij.
b o s s a g e muurvlakken waarbij de
stukken relief krijgen door een verhoging, in de vorm van een kussen of diamantkop.
bouwhuis bedrijfsgebouw behorend
tot een adellijk huis of buitenplaats, dikwijls aan weerszijden van het voorplein,
geplaatst haaks op de voorgevel van het
hoofdgebouw.
bovenlicht raam direct boven een
voordeur.
Brabantse wand secundaire
scheidingswand bestaande uit een houten
stijl- en regelwerk waartegen aan weerszijden schuin latten gespijkerd zijn, die
op dezelfde wijze als een plafond van riet
werden voorzien en bepleisterd.
b r a n d m u u r scheidingsmuur, doorgemetseld tot aan of buiten het dak, ter
voorkoming van het overslaan van brand.
b u i t e n h u i s buitenverblijf buiten de
stad, veelal de kern uitmakend van een
buitenplaats.
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buitenplaats landhuis met bijgebouwen en toebehoren in een formele
aanleg of in een landschapspark, waarin
huis en park een ondeelbaar geheel vormen.
bundelpijler pijler bedoeld om
bogen uit verschillende richting to
ondersteunen; bestaat uit een kern bezet
met halfzuilen, colonnetten en schalken.
cannelure verticale groef in de
schacht van zuil of pilaster.
carton p i e r r e stijf papier, hard als
steen, waaruit beelden worden gevormd.
c a r t o u c h e vlak met inscriptie binnen
een versierende omlijsting.
cassette verdiept rechthoekig vlak,
ter indeling van een plafond.
castellum Romeinse versterkte
legerplaats of vesting van de Romeinen
met een vast garnizoen.
c e n o t a a f grafmonument voor een
overledene wiens stoffelijke overschot
zich elders bevindt.
centraalbouw symmetrisch bouwwerk op grond van een cirkel, veelhoek
of Grieks kruis.
c o 1 o n e t (kolonnet) kleine kolom of
zuil.
composiete orde combinatie van
ionische en corinthische orde.
consistorie ruimte in of bij een protestantse kerk; vergaderplaats van de kerkenraad.
console kraagsteen of houten kraagstuk ter ondersteuning van een balk, een
lijst of een uitstekend deel van een
gebouw; vaak voorzien van een profiel.
cordonlijst uitspringende horizontale lijst langs de gevel, ter accentuering
van de verdiepingen.
corinthische orde slanke orde,
waarvan het kapiteel versierd is met de
omgekrulde bladeren van de acanthus.
courtine recht of licht gebogen deel
van de wal of muur, gelegen tussen twee
rondelen of bastions.
crypte (krocht), ruimte onder een
verhoogd koor, plaats voor relieken van
een bijzonder vereerde heilige.
d a k e r k e r zie Vlaamse gevel.
dakkap el klein in het hellend dakvlak
aangebracht uitspringend venster met
eigen dakdekking.
d a k m o e t bouwspoor dat aangeeft waar
ooit een dak tegen een muur eindigde.

dakruiter siertorentje op nok van
een zadeldak of viering van een kerk,
meestal in de vorm van een klokkentorentje.
d a k s c h i l d vlak van zadel- of schilddak.
dekbalkjuk juk waarbij de
juk(dek)balk op de jukbenen ligt.
dessus-de-porte (deurstuk) versiering boven een deur in de vorm van
een schilderij (vaak een grisaille), stucwerk of een gesneden paneel.
diamantkop vlakke piramidevormig
bewerkte steen, vaak in het midden van
beslagwerk.
d i e p huis huis met zijn nokrichting
haaks op de straat en de ingang aan de
korte zijde.
dijkdorp nederzetting met lintbebouwing langs een waterkerende zee- of
rivierdijk.
donjon hoofdtoren, tevens laatste
toevluchtsoord van een middeleeuwse
burcht.
donk natuurlijke zandopduiking in
moerassig gebied.
d o o p h e k afsluitend hek van de rechthoekige ruimte rondom de preekstoel
waarbinnen in protestantse kerken de
doop wordt toegediend (dooptuin).
dorische orde forse, wat gedrongen orde, met een onversierd kapiteel
en oorspronkelijk in de Griekse oudheid met gecanneleerde zuil zonder voetstuk.
dorpel horizontale deel van een houten of stenen deur- of vensterkozijn. Men
onderscheidt boven-, tussen- en onderdorpels (zie ook kale.
d r i e p a s een in drie boogjes verdeelde
boog als gotisch versieringsmotief;
evenzo vierpas.
d w a r s huis (langshuis) huis met zijn
nokrichting evenwijdig aan de straat en
de ingang aan de Lange zijde.
d w a r s a r m (transeptarm) ter weerszijden van het middenschip gelegen deel
van het dwarsschip.
dwarsschip (transept) langwerpige
ruimte die het middenschip loodrecht
kruist en daarmee in open verbinding
staat.
dwerggalerij lage booggang
onder langs het dak van een hoog
gebouw bestaande uit een reeks van
rondbogen op korte vrijstaande deelzuiltjes.

351

empire-venster zeslichtsvenster
met verdikte middenstijl.
e n t a b l e m e n t zie hoofdgestel.
e n v e 1 o p p e doorlopende beschermingswal rondom een vesting, meestal
voorzien van een gedekte weg.
e p i t a a f grafschrift, veelal in gebeeldhouwde omlijsting, boven het graf aangebracht tegen muur of pijler.
e r k e r kleine ronde, veelhoekige of
vierkante uitbouw aan een gevel, veelal
beginnend boven de begane grond;
bedoeld voor meer licht en beter uitzicht
naar buiten.
ezelsrug rij onder een hoek staande
bakstenen ter afdekking van een muur of
geveltop.
façade voorgevel, voornaamste buitengevel.
festoen loof- of bloemslinger van
gehouwen of gesneden bladen, vruchten
en bloemen, als versiering boven vensters en ingangen, in frontons en tegen
pilasters, ook onder vensterdorpels.
fiaal (fioel) zie pinakel.
flamboyant benaming voor een late
ontwikkeling in de gotiek, gebaseerd op
vlamvormige onderverdelingen van de
vensters.
fliering (jukplaat) horizontaal gelegen
langsbalk ter ondersteunig van de sporen.
fort naar alle zijden verdedigbaar,
gesloten vestingwerk, waarvan de verdediging zelfstandig kan worden uitgevoerd.
fries bandvormig gedeelte van het
hoofdstel, tussen architraaf en kroonlijst;
versierd met metopen en trigliefen of
met doorlopend relief; in ruimere zin:
versierde horizontale band, bijvoorbeeld
ter afsluiting van een muurvlak.
fronton lage driehoekige, boogvormige of segmentboogvormige versiering
boven deuren, ramen of gevels. Het
omsloten boogveld heet timpaan.
g a 1 e r i j overdekte gang waarvan een
zijde een open arcade vormt; kleine
decoratieve galerijen aan buitengevels
heten dwerggalerijen.
gebint zie juk.
gebonden stelsel bouwwijze van
een kerkgebouw gebaseerd op de maten
van een travee van het middenschip.
gekoppelde vensters vensters, die
slechts door een smalle muurdam, stijl of
houten tussenlid aan elkaar zijn verbonden.
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gemene muur gemeenschappelijke
muur, waarin de balken van beide aangrenzende woonhuizen opliggen.
gerfkamer zie sacristie.
gesinterde steen steen waar tijdens het bakproces aan een zijde een
begin van smelting is ontstaan en daar
gladder en donkerder van kleur is. Vaak
gebruikt in middeleeuws siermetselwerk.
g e t e l d geld decoratie in de vorm
van een verticaal hangend snoer met
doorboorde munten.
g e w e 1 f stenen overkluizing van een
ruimte; ook wel in hout uitgevoerd.
gewelfschotel ronde houten schijf
op de kruising van de ribben van een
houten gewelf.
G-kazemat gewapend-beton kazemat met gietstalen koepel voor een zware
mitrailleur.
gootklos horizontale houten of stenen, in de muur ingemetselde ondersteuning van de Boot.
gordelboog brede ribben-versterking tussen twee gewelfvlakken of delen
van een tongewelf.
g o r d i n g licht gekantelde langsbalk
tussen topgevels of jukken waarop direct
dakbeschot aangebracht kan worden in
de schuinte van het dak.
g o r s buitendijks aangeslibd land, dat
bij gewone vloed niet meer onderloopt.
graten zie kruisgewelf.
grieks kruis kruis met vier armen
van gelijke lengte.
grisaille (grauwtje of witje) schilderij
in wit en grijs, ter imitatie van een
gebeeldhouwd marmeren relief.
g r o t e s k e ornament van rankwerk
bestaande uit bloemen en dierfiguren,
oorspronkelijk Romeins, in de 16de
eeuw herontdekt en ten tijde van renais.
sance en mamensme opnieuw verwerkt.
guirlande zie festoen.

twee klauwstukken en bekroond door
een fronton.
hangkamer zie insteek.
h a r n a s het geheel van stijlen en tracering in een gotisch venster.
h e r m e naar onderen taps toelopende
pijler of pilaster waarvan het bovenste
deel de vorm heeft van het bovenlichaam
van een menselijke figuur.
hoekgevelboerderij boerderij
waarbij aan de voorzijde tegen het woongedeelte een smallere aanbouw is gezet
en er een binnenhoek ontstaat tussen
voorgevel en aanbouw.
hoekrisaliet vooruitspringende
partij op de hoek van een gebouw.
hogel knop- of bladvormige versiering
aan luchtbogen, pinakels en wimbergen.
hoofdgestel (entablement) klassiek
horizontaal lijstwerk bestaande uit
architraaf, fries en kroonlijst.
hoofdschip zie middenschip
hoornwerk buiten de vesting gelegen verdedigingswerk met twee halve
bastions.

haanhout (hanebalk) horizontale
verbindingsbalk tussen twee tegenover
elkaar staande sporen.
hallenhuis gebouw met vrijstaande
gebintconstructie die het huis in drie
beuken verdeelt.
hallenkerk kerk bestaande uit schepen van gelijke hoogte waardoor het
middenschip geen direct licht ontvangt.
halsgevel gevel waarvan het middendeel hoger is opgetrokken tot een
rechthoekige top, meestal gevat tussen

impost dekplaat van pijler of kapiteel
tussen deze en de boog, of plaat bij boogaanzet.
insteek tussenvloer in het achterste
gedeelte van een hoog stadswoonhuis
met daaronder de binnenhaard. De
kamer boven de insteek wordt wel hangkamer genoemd.
ionische orde sierlijke orde, vaak
met cannelures en een kapiteel met krul
aan weerszijden.
j u k (gebint, spant) dragende houtconstructie, bestaande uit een dekbalk, twee
verticale of schuingeplaatste stijlen (jukbenen) en daartussen schoren (korbelen).
Bij verticaal geplaatste stijlen spreekt
men van gebint.
juvenaat school voor aspiranten van
een kloosterorde.
k a 1 f horizontale tussendorpel van een
kruiskozijn, schuifvenster of dwarsregel
tussen een deur en haar bovenlicht.
k a n t e e 1 tandvormige muurbekroning.
kapiteel decoratieve verbreding
boven op zuil of pilaster ter vergroting
van het draagvlak.
kapittelkerk (collegiale kerk) kerk
waaraan een kapittel, een college van
kanunniken of koorheren, verbonden is.

k a p i t t e l z a a l (kapittelhuis) plaats
waar een kapittel in vergadering bijeenkomt.
k a r i a t i d e dragende zuil in de vorm
van een gebeeldhouwde vrouwenfiguur.
karschop wagenhuis.
kathedraal hoofdkerk van een bisdom met bisschopszetel (kathedra).
kazemat bomvrije ruimte waarin het
geschut staat opgesteld.
keel open achterzijde van een rondeel,
bastion of ravelijn.
kinderbalken (kinderbinten) kleinere balken van een samengestelde balklaag die op regelmatige afstand haaks op
de moerbalken zijn gelegd en de vloer
dragen (zie ook moerbalk).
klauwstuk in- en uitgezwenkt zij- of
vleugelstuk aan weerszijden van een topgevel of dakkapel.
klezoor een kwart metselsteen,
gebruikt aan het begin van een metsellaag opdat de stootvoegen van opeenvolgende lagen niet boven elkaar komen to
liggen.
klinknagelpui winkelpui gedragen
door buiskolommen van geklonken kwadrantprofielen.
klokgevel gevel waarvan de top
gevormd wordt door een ingezwenkte
afdekking in de vorm van een klok.
k l o o s t e r g a n g (kruisgang) galerij
rondom een vierkante binnenplaats aansluitend aan een kloosterkerk.
kloostermop groot formaat middeleeuwse baksteen.
kloostervenster venster met twee
openingen boven elkaar; boven met glas
en onder met een luik gesloten.
kolom vrijstaande verticale ondersteuning voor horizontale Jiggers.
kolonnet kleine kolom of zuil.
kolossale orde pilasters of halfzuilen die tegen de voile hoogte van de
gevel of tenminste over meerdere verdiepingen omhoog gaan.
koofplafond plafond met rondom
een koof, een gebogen gedeelte dat de
overgang vormt naar de dragende
muren.
koor aan de oostzijde gelegen kerkgedeelte waar zich het (hoofd)altaar
bevindt. Het kan recht, rond of veelhoekig gesloten zijn en is soms voorzien van
een kooromgang met straalkapellen.
k o o r h e k houten hek ter afscheiding
van koor en schip (zie ook oksaal).
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kop-romp boerderij boerderij
waarbij het woongedeelte in zijn geheel
smaller is dan het bedrijfsgedeelte.
korbeel kromme of rechte schoor
tussen een verticaal en een horizontaal
onderdeel van een houtconstructie.
korbeelstel houtconstructie
bestaande uit een muurstijl, een korbeel
en een sleutelstuk, die samen een onvervormbare driehoek vormen; toegepast
ter versterking van de draagkracht van
een balk en ter versteviging van de stabiliteit van een gebouw.
korfboog boog lijkend op een halve
liggende ellips.
kortgevelboerderij (elders langhuisboerderij genoemd) boerderij waarbij woongedeelte en bedrijfsgedeelte in
elkaars verlengde onder een dak liggen.
kozijn omlijsting van een ingang of
lichtopening bestaande uit een onderdorpel, bovendorpel en twee stijlen,
waarin een deur, raam of luik is bevestigd.
k r a a g s t e e n in een muur gemetselde,
uitstekende steen die dient om een balk
of een boog te ondersteunen.
kransakkerdorp een in een krans
rondom een akkercomplex gelegen
groep gehuchten die samen een
parochiekerk onderhouden.
kroonlijst bovenste licht uitstekende horizontale beeindiging van een
hoofdgestel.
k r u i s b l o e m bekroning van een spits
in de vorm van gestileerde bladeren en
knoppen.
kruisgewelf stelsel van elkaar loodrecht kruisende rondbogige of spitsbogige gewelven; de snijlijnen van een
kruisgewelf heten graten. Wanneer de
snijlijnen op tevoren over de traveeen
gemetselde diagonale en loodrechte
Bogen (ribben) rusten spreken we van
een kruisribgewelf. Bij een net-, een sterof een waaiergewelf zijn niet-dragende,
decoratieve ribben toegevoegd.
k r u i s k e r k kerk met een transept.
kruisvenster venster in vieren verdeeld door middenstijl en tussendorpel
(kale, boven met glas, onder met luiken
gesloten.
krukhuisboerderij boerderij met
een L-vormige nok, ontstaan doordat het
woongedeelte aan een zijde dwars op het
bedrijfsgedeelte is uitgebouwd.
kwabornament siermotief met

slappe vorm dat lijkt op uitgerold deeg;
geintroduceerd door de zilversmid Paulus van Vianen (circa 1572-1613).
l a m b r i s e r i n g wandbetimmering,
meestal bestaande uit panelen aangebracht tegen het onderste gedeelte van
wand of interieur.
lancetboog langgerekte spitsboog.
langgevelboerderij eerst driebeukige, later tweebeukige boerderij
waarbij zowel de woonhuisdeur als de
voornaamste bedrijfstoegangen in de
lange zijgevel zijn geplaatst.
lantaarn bekronend torentje of toren
met grote (beglaasde) openingen boven
koepels of schipkruisingen.
1 a t e i langgerekte balk van natuursteen,
hout of ijzer boven een deur of venster;
heeft een dragende functie.
lessenaarsdak dak over een bouwonderdeel, in een richting afhellend.
lichtbeuk vensterwand aan de
bovenzijde van het middenschip van een
basiliek.
lijstgevel Bevel beeindigd door een
over de gehele breedte doorgaande
kroonlijst.
liseen vlakke, verticale relief band als
wandgeleding in een muurvlak.
loggia nisvormige, inpandig gelegen,
overdekte ruimte op de verdieping, voorzien van balustrade.
l u c h t b o o g stenen boog, die de zijdelingse gewelfdruk van de buitenmuur van
het middenschip over het zijschip heen
op de steunbeer overbrengt.
maaiveld bovenkant van een terrein
dat een bouwwerk omgeeft.
maaswerk zie tracering.
makelaar decoratieve verticale
bekroning van een houten geveltop.
m a n s a r d e d a k gebroken dak waarbij
de dakschilden geknikt zijn en elkaar aan
de bovenzijde onder een stompe hoek in
de horizontale nok snijden.
marmoriet aan de achterzijde
beschilderd glas dat daardoor op marmer
lijkt. Vaak gebruikt als opschrift boven
een winkelpui.
mascaron groteske of fantastische
mensen- of dierenkop op balkkoppen,
boog- en sluitstenen enzovoort.
medaillon ronde of ovale gevelversiering, doorgaans voorzien van portretkop.
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m e t a a r h u i s klein gebouw op een
Israelitische begraafplaats, bestemd voor
alle handelingen die aan een begrafenis
voorafgaan.
metope vierkante platte steen, voorzien van relief, onderdeel van een fries.
mezekouw overbouwde uitmetseling
bij verdedigingswerk, met gaten in de
vloer, waar tijdens belegeringen kokende
pek uitgegoten kon worden.
m e z z a n i n o lage 'halve' verdieping,
voorzien van een reeks kleine vensters,
meestal direct onder het dak (vergelijk
attiek).
middenrisaliet vooruitspringend
gedeelte in het midden van een gevelfront.
middenschip (middenbeuk, langsschip), hoofdschip van basiliek of hallenkerk.
mikwa ritueel bad nabij de synagoge.
moerbalken (moerbinten) zware
balken van een samengestelde balklaag,
ter ondersteuning van de haaks daarop
gelegde kinderbalken die de vloer dragen
(zie ook kinderbalken).
m o e t zie dakmoet.
m o n t a n t stenen stijl in een kerkvensten
m o t t e verdedigbare vluchtheuvel
opgeworpen in vlak land.
muizentand bakstenen lijst
bestaande uit een laag koppen die onder
een hoek uitsteken waardoor een reeks
spitse tanden ontstaat.
muraalboog uitgekraagde boog in
een muur, ter ondersteuning van een
gewelf of een muurverzwaring.
m u u r a n k e r ijzeren constructiedeel
om muren aan balken te verankeren,
waardoor uitwijken van de muur wordt
voorkomen.
m u u r d a m muurgedeelte tussen twee
openingen, waarvan de hoogte groter is
dan de breedte.
muurstijl in of tegen een muur
geplaatste verticale houten stijl die een
balk ondersteunt (zie korbeelstel).
narthex voorhal van een kerkgebouw.
neerhuis zie bouwhuis.
negge zie dagkant.
n e u t stenen of houten onderstuk
waarop een deurstijl rust.
nok horizontale snijlijn van twee vlakken.
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obelisk aan de Egyptische of klassieke oudheid ontleend versieringsmotief, veelal ter bekroning van een gevel.
Qua functie een opvolger van de pinakel.
oeil-de-boeuf (oculus, osseoog),
klein venster van ronde, ovale of achthoekige vorm, doorgaans ter verlichting
van achtergelegen zolder of trap.
oeverwaldorp nederzetting ontstaan op een zanderige kleiwal evenwijdig aan de stroomrichting van de rivier.
ojiefvorm decoratief profiel met
boven een holle en onder een bolle
gewenkte vorm.
oksaal (doksaal) houten of stenen
bouwsel ter afscheiding van koor en
schip.
ontlastingsboog boog boven venster- of deuropening om bovenliggend
metselwerk te dragen en de druk daarvan
af te leiden naar de muurdammen.
opkamer kamer die enkele treden
hoger ligt dan andere vertrekken van
dezelfde bouwlaag; dikwijls ingericht
boven een half in de grond gebouwde
kelder.
oranjerie zelfstandig gebouw of
serre waarin sinaasappelboompjes en
andere zuidelijke gewassen 's winters
worden ondergebracht; vaak client een
van de bouwhuizen bij een kasteel of buitenhuis tot oranjerie.
o r d e een in de klassieke bouwkunst
door volgorde en verhoudingen vastliggende samenstelling van bouwonderdelen.
osendrop (soye) druipstrook tussen
twee huizen; voert het van de daken afstromend water af.

basement, schacht en kapiteel voorziene
vierkante muurpijler ter ondersteuning
van hoofdgestel of boog.
pinakel in de gotiek gebruikelijke
kleine spitse, torenvormige bekroning,
bezet met hogels en bekroond door een
kruisbloem. Tevens ter verzwaring van
de steunbeer in verband met het opvangen van de zijwaartse druk (zie luchtboog).
p i r o n bekroning van de uiteinden van
de nok van een dak; gemaakt van lood,
zink of aardewerk.
pleisterwerk afdeklaag van metselwerk, bestaande uit een laag mortel,
waardoor een glad oppervlak ontstaat.
p l i n t onderste deel van een zuilbasement; ook stootlijst onder langs een
gevel of wand.
Polonceauspant ijzeren kapspant
opgebouwd uit twee onderspannen driehoekige liggers, verbonden door een
trekstaaf; soms ook in hout uitgevoerd.
portaal uitgebouwde hoofdingang.
p o r t i c u s aan een zijde gesloten zuilengang, waarboven een dak met hoofdgestel en fronton.
p o r t i e k naar de straatzijde geopend
overdekt portaal, leidend naar de
ingangsdeur.
p o s t a m e n t (piedestal) voetstuk
onder zuil of pilaster.
potdekselen enigszins overlappend
aanbrengen van planken om inwatering
te voorkomen.
p o t e r n e afsluitbare gemetselde bomvrije doorgang in de wal of muur van een
vesting.
pronkrisaliet rijk gedecoreerd
licht uitspringend gevelgedeelte waarin
doorgaans de ingangspartij is opgenomen.
pseudo-basiliek kerk waarvan de
middenbeuk weliswaar hoger is dan de
zijbeuken, maar toch geen vensterzone
bezet.
p u i gevelgedeelte behorend bij de
begane grond van een huffs.
puntgevel gevel waarvan het bovendeel driehoekig is, overeenkomstig het
erbij aansluitende zadeldak.
p u t t o naakt jongensfiguurtje, meestal
gevleugeld.

palmet palmbladvormig versieringsmotief uit de oudheid en tevens gebruikt
in het classicisme en het neoclassicisme;
vaak geplaatst op hoeken van daken.
pandhof (kloosterhoe tuin die door
de Brie of vier armen van een kloostergang wordt omgeven.
paviljoen vrijstaand tuinhuis en/of
klein aanbouwtje aan groter gebouw.
penant zie muurdam.
Philibertspant houten boogspant
samengesteld uit korte planken.
p i 1 a a r (pijler) vrijstaande drager van
een gedeelte van een bouwwerk; heeft
een vierkante, recht- of veelhoekige
doorsnede.
pilaster weinig uitspringende, van

raam gedeelte van het venster waarin
het glas is gevat.
randhoevendorp nederzetting

waarbij de akkers op het zand liggen en
de weilanden op de (rivier)klei
ravelijn laag voorwerk gelegen tussen bastions en voor een stuk courtine en
dienend om deze te dekken.
r e d o u t e eenvoudig veldwerk met aarden wal ter afsluiting van de toegang tot
een bepaald gebied.
refugiehuis vluchthuis binnen de
stad van een buiten de muren gevestigd
klooster.
r e t a b e 1 achterbouw van het altaar,
rustend op of hangend boven de altaartafel.
ribben zie kruisgewelf.
risaliet een over de gehele hoogte
van een gebouw licht uitspringend gevelgedeelte.
r o c a i 11 e asymmetrisch schelpachtig
ornament.
roedenvenster (schuievenster met
onderverdeling van roeden waarin de
ruiten worden aangebracht.
roedenverdeling verdeling van
een raam door verticale en horizontale
geprofileerde spijlen, waarin de glasruiten zijn aangebracht.
rollaag reeks stenen op hun kant, vaak
ter afdekking van een muur of topgevel.
r o 1 w e r k een plastisch motief vergelijkbaar met uit leer gesneden en omgekrulde vormen (zie ook bandwerk).
r o n d b o o g boog in de vorm van een
halve cirkel.
r o n d e e 1 half- of driekwartronde
torenachtige uitbouw van een stadsmuur.
rooilijn scheiding tussen openbare
en particuliere grond, die bij het optrekken van bouwwerken niet overschreden
mag worden.
r o z e t cirkel- of bladvormig versieringsmotief.
rugpositief (rugwerk) een der
onderdelen (werken') van een groot
kerkorgel, namelijk het deel dat los voor
het hoofdwerk is geplaatst, achter de rug
van de organist.
r u i t d a k torenspits met aan vier zijden
puntgevels, gedekt door een overhoeks
geplaatst tentdak, waardoor vier ruitvormige dakvlakken ontstaan.
r u s t i c a muurwerk van grote steenblokken, aan de buitenzijde ruw gelaten
en gemetseld met diepliggende voegen.
sacramentshuis in het kerkkoor
aangebrachte nis- of torenvormige bewaar-
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plaats voor de geconsacreerde hosties.
s a c r i s t i e kleine nevenruimte aan een
kerk bij het koor, ter bewaring van gewaden en voorwerpen voor de eredienst.
samengestelde balklaag balklaag bestaande uit moer- en kinderbalken.
schacht opgaand gedeelte van zuil of
pilaster tussen basement en kapiteel.
schalk tegen muur of pilaar staande
dunne, veelal ronde drager van boog of
ribbe van een gewelf.
scheiboog boog van een arcade tussen twee beuken van een kerk of ander
gebouw.
schilddak dakvorm bestaande uit
twee driehoekige aan de smalle en twee
trapeziumvormige dakvlakken aan de
lange zijde die elkaar in de horizontale
nok snijden.
schip vrijwel altijd aan de westzijde
gelegen gestrekt deel van een kerk, eenbeukig of door in de lengterichting
lopende arcaden onderverdeeld in middenschip en zijbeuken.
schoon (metsel)werk niet door
een pleisterlaag afgedekt metselwerk.
schoudergevel tuitgevel met horizontale onderbrekingen in de schuine
zijde.
schuifvenster geheel van kozijn,
raam en ruiten, waarbij het boven- en
benedendeel van het raam verticaal langs
elkaar kunnen schuiven.
schuurkerk schuilkerk ingericht in
een schuur of boerderij, of met het voorkomen van een schuur.
segmentboog boog met uitsnede
van minder dan een halve cirkel.
s e r r e met glas dichtgezette houten of
ijzeren uitbouw van een huffs.
sgrafittowerk lichte pleisterlaag
op zwarte achtergrond waarin een versiering wordt ingekrast.
s h e d b o u w fabrieksgebouw met
sheddak.
sheddak (zaagdak) opvolgende reeks
parallelle daken met dakvlakken onder
verschillende helling, waarvan de steilste
van glas voorzien zijn en gericht op het
noorden.
s i e r a n k e r rijker versierd muuranker.
skeletbouw wijze van bouwen waarbij verticale stijlen en horizontale balken
met elkaar verbonden worden en de
krachten op geconcentreerde wijze op de
onderliggende constructie afgedragen
worden.

sleutelstuk langwerpig stuk hout
dat horizontaal op een muurstijl en een
korbeel rust (zie korbeelstel); vaak aan
het uiteinde voorzien van een profiel.
slotklooster klooster waarin de
religieuzen zich uitsluitend wijden aan
contemplatie en in principe Been contact
met de buitenwereld hebben.
sluitsteen wigvormige steen als
bovenste steen in de kruin van een boog
of gewelf, doorgaans van natuursteen.
snijraam bovenlicht met gesneden
versiering.
s o u t e r r a i n benedenverdieping,
veelal gedeeltelijk beneden het maaiveld
gelegen.
s o y e zie osendrop
s p a a r b o o g boog boven ondiepe nis.
spaarnis nis in metselwerk om materiaal uit to sparen.
spant zie juk.
spatkrachten horizontale krachten
die door de druk van het boven gelegen
gewelf een zijdelings uitwijken van een
muur veroorzaken en in de Middeleeuwen door middel van steunberen en
luchtbogen en later door trekankers
opgevangen worden.
speklaag horizontale band van
natuursteen of pleisterwerk op metselwerk; ook wel in stucwerk gdmiteerd.
spijker vrijstaand (graan)pakhuis.
s p i t s b o o g boog gevormd door twee
cirkelsegmenten die elkaar aan de bovenzijde onder een scherpe hoek ontmoeten.
spoor (dakspoor) rond of rechthoekig
bezaagd hout in de schuinte van het dak,
dienende voor het dragen van de dakbedekking.
stapelbouw wijze van bouwen waarbij stenen elementen op elkaar gestapeld
worden en de krachten op gelijkmatige
wijze op de onderliggende constructie
afgedragen worden.
s t e e k k a p klein gewelf boven een
hoog venster dat het schipgewelf loodrecht kruist.
stekelvarken (S-Kazemat) licht
geconstrueerde gewapend-beton kazemat met drie of meer schietgaten voor
een lichte mitrailleur.
stele grafteken van Griekse oorsprong, in de vorm van een staande
platte steen.
sterrenbos hakhout- of productiebos doorsneden door straalsgewijze van
een middelpunt uitgaande lanen.
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steunbeer muurverzwaring ter verbetering van de stabiliteit van het
gebouw; bij kerken soms breed en hoog
opgemetseld (streefpijler) voor de
opvang van een luchtboog.
Stijl verticaal onder deel van een deurof vensterkozijn.
s t o o t v o e g staande voeg tussen stenen in metselwerk.
straalkapellen een krans van
kapellen rond de kooromgang; de kapellen zijn naar de omgang geopend.
straatdorp zie wegdorp.
streefpijler zie steunbeer.
s t r e e k d o r p lineaire nederzetting
met strokenverkaveling en lintbebouwing van huizen of boerderijen op regelmatige afstand van elkaar.
strengperssteen machinaal
gevormde steen met een zeer regelmatig
oppervlak.
stucwerk ornamentaal pleisterwerk.
stylobaat (zuilenstoel) verhoogd
gedeelte waarop een reeks van zuilen is
geplaatst.
tabernakelkast kast op het sacramentsaltaar waarin het Allerheiligste
bewaard wordt.
t a m b o e r ronde of veelhoekige onderbouw van een koepel.
tandlijst rij van blokjes ander een
kroonlijst (vergelijk muizetand).
T-boerderij (dwarshuisboerderij)
boerderij waarbij het woongedeelte
dwars op het bedrijfsgedeelte is
geplaatst.
tentdak dak waarvan de vier dakvlakken in een punt bijeenkomen en waarbij
de nok ontbreekt.
teutenhuis winterverblijf voor
rondtrekkende kooplieden, zogeheten
teuten.
theekoepel tuinhuis voor het drinken van thee en andere dranken, vooral
opgericht bij buitenplaatsen.
tiendakkerdorp zie kransakkerdorp.
timpaan zie fronton en boogveld.
tongewelf tunnelvormig gewelf, in
de richting van de lengteas van de
ruimte.
toskaanse orde orde met gladde
schacht en simpel kapiteel.
t r a c e r i n g (maaswerk) stelsel van
geprofileerde, gemetselde stenen banden
als onderverdeling en versierend element
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van vensteropeningen en muurvlakken.
transept zie dwarsschip
trapgevel gevel waarvan de schuine
zijden van de top een trapvormig beloop
hebben.
t r a v e e ruimte-, wand- of geveleenheid, afgebakend door pilaren, steunberen, pilasters of vensters.
t r e k b a 1 k horizontale balk tussen de
zijmuren van een gebouw; kan de zijwaartse druk van een kapconstructie
en/of gewelf opvangen; in ijzer uitgevoerd trekanker genoemd.
tribune boven een zijschip gelegen
galerij.
triforium loopgang gelegen in de
muurdikte tussen arcade (of tribune) en
vensters van het middenschip.
triglief versierd veld in fries, in
drieen gedeeld door twee verticale gleuven.
trijshuis kleine uitgebouwde kap
boven een hijsinrichting.
triomfbalk balk onder de triomfboog in een kerk, waarop beelden van de
Gekruisigde en Maria en Johannes zijn
geplaatst.
triomfboog de boog waarmee in
een kerk het koor is geopend op schip of
kruising.
t r o g g e w e 1 f gewelf bestaande uit een
reeks gemetselde boogvlakken, geslagen
tussen houten of ijzeren liggers.
tudorboog boogvorm waarvan de
segmenten aan de bovenzijde overgaan
in rechte, elkaar in een stompe hoek ontmoetende stukken.
tuindorp buitenwijk met dorpsgewijze bouw en woningen in kleine groepen en met tuinen eromheen.
tuitgevel puntgevel, waarbij top en
aanzet zijn voorzien van een smalle horizontale beeindiging.
tussenbalkjuk juk waarbij de jukbenen doorsteken en de jukbalk ertussen
is bevestigd.
T-venster schuifvenster met boven
de wisseldorpel een kleiner en onder een,
door een roede in tweeen verdeeld, groter raam.

veranda (waranda) open maar overdekte houten galerij voor of om een huis.
verblendsteen (blindeersteen)
hardgebakken strengperssteen met een
gladde en dichte huid.
verjonging versmalling van opgaand
muurwerk; ook naar boven afnemen van
de horizontale doorsnede bij zuilen.
v i e r i n g kruising van midden- en
dwarsschip, vaak benadrukt door een vieringtoren of dakruiter.
vierschaar plaats in het stadhuis
waar recht werd gesproken.
Vlaamse gevel grote stenen dakerker met venster en eigen dakdekking,
waarvan de voorzijde gelijkligt met het
onderliggend muurwerk.
Vlaamse schuur losstaande
schuur voor oogstberging.
vlechting wigvormig stuk metselwerk, met liggende voegen loodrecht op
de schuine zijkant van een bakstenen
geveltop; toegepast ter versteviging van
het metselwerk.
vleugelstuk zie klauwstuk
vliering op de fliering gelegde vloer
in een kapconstructie.
volume onderdeel van een gebouw;
bouwmassa.
voluut spiraalvormige versiering van
ionische kapitelen; ook decoratief onderdeel van consoles en klauwstukken.
voorstraatdorp nederzetting
bestaande uit een haaks op de dijk aangelegde voorstraat met lintbebouwing en
met parallel daaraan twee achterstraten.

uithof op het platteland gelegen
gebouwencomplex van een klooster,
bestemd voor agrarische doeleinden.
uitkragen uitsteken van een bouwdeel om een muurverzwaring of uitspringende bouwmassa te ondersteunen.

waaierzwikken waaiervormige
versiering in de zwikken van een van een
rondboog voorzien raam van een schuifvenster.
wangen zijstukken, zoals van een
schouw of een koorgestoelte.
waterlijst horizontale, enigszins uitstekende lijst langs een gevel, bedoeld
om het aflopende regenwater van de
onderliggende constructie weg te houden.
w e e r g a n g meestal uitgekraagde en
door een gekanteelde borstwering
beschermde gang op een muur.
w e g d o r p lineaire nederzetting met
aaneengesloten bebouwing van huizen of
boerderijen aan weerszijden van de weg.
w e n k b r a u w decoratieve gebogen
sierlijst aangebracht boven een venster.
w e s t w e r k massief, breed en hoog

bouwdeel met twee torens aan de westzijde van een kerk, al dan niet voorzien
van galerijen, altaarruimte, crypte en een
absis.
w i m b e r g steile driehoekige siergevel
boven portalen en vensters, vaak afgezet
met hogels en bekroond door een kruisbloem.
windschoor schuin tussen juk en
fliering geplaatst schoor ten dienste van
de langsstabiliteit van de kapconstructie.
w i n d v e e r plank aangebracht ter
bescherming van de zijrand van een rieten of pannendak; tevens gebruikt als
`omlijsting' van de geveltop.
wisseldorpelklosjes versiering
van de wisseldorpel (beweegbaar kale
van een schuifvenster.
wolfdak zadeldak dat boven aan een
of beide uiteinden is afgeschuind; de
afschuining zelf is het wolfeind.
zaagdak zie sheddak.
z a a 1 k e r k rechthoekige, niet door
reeksen zuilen of pijlers in beuken
onderverdeelde kerk.
zadeldak dakvorm bestaande uit
twee hellende vlakken die elkaar in de
horizontale nok snijden.
zeslichtsvenster schuifvenster
met boven een kleiner, door een roede in
tweeen verdeeld raam en onder een door
roeden in vieren gedeeld raam. In geval
van een verdikte middenstijl een empirevenster genoemd.
z i e n d e kap kap waarvan de constructie niet door gewelven of een plafond aan het oog is onttrokken.
z i j b e u k kerkruimte, parallel aan het
hoofdschip en daarvan gescheiden door
zuilen of pilaren.
zuil dragend element met een cirkelvormige doorsnede, doorgaans bestaand
uit basement, schacht en kapiteel.
zuilenorde zie orde.
z w i k driehoekig vlak tussen een boog
en zijn rechthoekige omlijsting.
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In dit register zijn behalve de namen
van steden, dorpen, buurtschappen en
gehuchten in Noord-Brabant ook de
namen van andere Nederlandse plaatsen
vermeld die in de tekst voorkomen. De
vet gedrukte nummers verwijzen naar de
bladzijden waarop de Brabantse kernen
uitgebreid aan bod komen. De overige
paginanummers hebben betrekking op
vermeldingen elders in de tekst. Tevens
zijn opgenomen de namen van forten,
kastelen, buitenplaatsen en landhuizen.

Aalst 326
Aarle 47, 91, 92
Aarle-Rixtel 21, 24, 35, 46, 58-60
Acht 153
Achtmaal 48, 344
Adama, landhuis 157
Agatha, villa 171
Aldendriel, kasteel 255
Alem (Gld.) 55
Alkmaar 20, 21
Almen 313
Almkerk 32, 60-61
Alphen 46, 47, 61
Altena, fort 331
Altena, kasteel 60
Altena, Land van 18, 51, 169, 258
Amelie, villa 325
Amersfoort 172, 312
Amiens 21, 202
Amsterdam 27, 50, 156, 195, 198, 266,
275
Andel 61-62
Anna, huize 171
Anna, redoute 335
Anna, villa 307
Anneville (Ulvenhout) 29, 45, 314
Arnhem 115
Assendelft 91, 258
Asten 37, 47, 62-63, 74, 266
Asten, kasteel 63
Baardwijk zie Waalwijk
Baarle-Nassau/Baarle-Hertog 35, 63-64
Baarschot 135
Babilonienbroek, slotje 64
Babylonienbroek 32, 64-65
Baest, landgoed De 254
Bakel 56, 65, 289
Bakkershil, fort 54, 331
Baselaar, bastion 212, 229
Batadorp 48, 92
Bavel 65
Bedaf 184
Beek en Donk 28, 47, 65-67
Beek, villa De 181
Beekveld, kasteel 90
Beekvliet, huis 294

Beemd, villa De 27, 193
Beers 30, 67
Beerse Overlaat 55, 67, 132, 173, 279, 289
Bekaf, bastion 175, 177
Bekenstein, kasteel 271
Berg 244
Bergeijk 30, 47, 67-69, 248, 283, 331
Bergen (L.) 321
Bergen op Zoom 12, 13, 14, 16, 17, 20,
21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36,
37, 46, 53, 69-88, 179, 182, 284
Bergen op Zoom, heerlijkheid/
markiezaat 48
Berghem 88-89
Berkel-Enschot 26, 27, 42, 89-90
Berkenheuvel, villa 137
Berlicum 30, 41, 90-91, 129
Berndorp 239
Berne 36, 184
Besoyen, zie ook Waalwijk 21, 27
Best 29, 45, 46, 47, 48, 69, 91-92
Beugen 261
Beveren, Huis 270
Biesbosch 50, 51, 160
Biest-Houtakker 236
Bijsterveld, kasteel 264
Binderen 189, 190
Bladel 202, 47, 92-93, 182, 238
Blanca, villa 171
Blauwvoet, villa De 293

Blauwe Kamer, villa De 120
Blauwe Sluis, fort 154
Blauwenhoek, blokhuis 154
Bleskensgraaf 254
Bleyenburg, huis 324
Boekel 31, 56, 93
Boerdonk 154
Bokhoven 93-94, 200
Bokhoven, kasteel 94
Bokt 153
Bollen, Huis met de 260
Boomen 245
Borkel 314
Borkel-Schaft 316
Borsselen, slotje 270
Boschweg 292
Bosschenhoofd 94

358

TOPOGRAFISCH REGISTER

Boterwijk 264
Bouvigne, kasteel 21, 45, 122
Bovensluis, fort 53
Boxmeer 17, 21, 22, 23, 31, 37, 38, 47,
95-97, 128, 183, 260, 284, 291
Boxmeer, kasteel 96
Boxtel 20, 23, 24, 26, 31, 34, 42, 45, 46,
47, 56, 97-100, 164, 244
Brakestein, Huis 270
Breda 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23,
26, 27, 29, 31, 35, 36, 39, 45, 46, 49,
50, 53, 54, 69, 100-123, 267, 268,
284, 301, 313
Breda, Baronie van 48
Breda, kasteel 21, 37, 49, 103-105
Breugel zie Son en Breugel
Brink, huize De 326
Broek, Het 254
Broekhoven (Tilburg) 105
Bronckhorst, kasteel 319
Bronlaak, huize 271
Bruininkhuizen, kasteel 158
Budel 26, 29, 30, 35, 37, 47, 123-124,
125, 249, 297
Budel-Dorplein 48, 56, 124-125
Budel-Schoot 123, 124
Buitenrust, villa 181
Buitenzorg, huis 270
Bunnik (U.) 196
Bunthorst, huis De 271
Burgh, huize De 148
Burgst, villa De 120
Bustelberg, villa 120

De Ruyter, fort 53
Delft 125
Demen 133
Den Dungen 26, 129-130, 271
Den Hout 130
Dennenburg 20, 94, 132
Deurne 29, 32, 37, 40, 47, 55, 130-132,
189, 245, 321
Deurne, (Groot) Kasteel 130-131
Deurne, Klein Kasteel 131
Deursen 22, 30, 132-133
Deursen-Dennenburg 55, 132-133
Deuteren 200
Deuteren, bastion 212
Deventer 74
Dieden 20, 133-134
Diessen 134-135
Diest 203
Dinteloord 52, 135
Dinther 41
Dinther zie ook Heeswijk
Dommelen 30, 314, 315
Dommelhof, villa 148
Dommelrode, kasteel 296
Dongen 47, 136-137, 178
Dongense Vaart 137
Dordrecht 20, 122, 156, 160, 282
Dorst 270
Drimmelen 30, 138
Drunen 29, 42, 52, 138
Drunen, kasteel van 258
Duizel 20, 46, 139
Dungen zie Den Dungen
Dussen 139
Dussen, kasteel 139-140

Capelle 52, 125
Casa Cara, villa 307
Casteren 239
Chaam 20, 125-126
Chalet Royal 224
Citadel ('s-Hertogenbosch) 212
Constance, villa 273
Cranendonck, baronie 249
Cranendonck, kasteel/landhuis 297
Crevecoeur, fort 197, 229
Cromvoirt 325-326
Croy, kasteel 21, 45, 59-60
Cuijk 12, 26, 31, 37, 45, 46, 55, 67, 97,
126-128, 171, 183, 240, 260
Cuijk, Land van 13, 261, 311
Daesdonck, kasteel 159
Dassenberg, landgoed 300
De Heen 51, 128
De Hel, fort zie Hel
De Moer 248
De Rips 56
De Roovere, fort 53

Eckart, kasteel 152
Eerde 318
Eerschot 295
Eersel 13, 20, 28, 35, 42, 46, 47, 139,
140-141, 320
Eethen 51, 142
Eikenhof, villa 340
Eikenlust, huis 66
Eind 47
Eindhoven 13, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 152153, 165, 308, 323
Eindhoven, kasteel 142
Einighausen (bij Sittard) 249
Elsa, villa 325
Elsendorp 56
Elsheim, villa 148
Elshout 138
Elzendael, huize 96
Elzent, villa Den 148, 152
Empel 12, 153-154, 200

Empel-Slot 153
l'Enfer, fort 335 zie ook Hel
Engelen 154, 200
Erp 23, 41,154
Esbeek 155
Esch 155
Escharen 177-178
Esdonk 168
Etten 20, 23, 25, 31, 50,155-158
Etten-Leur 31, 155-158
Eymerick, kasteel 186
Feuillade, huis La 176
Fijnaart 158-159
Friesland, bastion 335
Frisselstein, voormalig kasteel 316
Gageldonk, kasteel 110, 122
Galder 159
Gassel 159
Gastel 249
Geertruidenberg 13, 16, 19, 20, 23, 40,
42, 50, 54, 160-164, 250
Geertruidenberg, Positie van 53
Geesteren 313
Geffen 65, 164-165, 273, 289
Gelderland, bastion 335
Geldrop 25, 46, 47, 165-167
Geldrop, kasteel 165
Gemert 17, 23, 24, 25, 26, 30, 45, 46, 47,
56, 167-169, 182
Gemert, kasteel 21,167
Gemonde 41, 169
Genderen 169
Gennep 46
Gerra, huize 179
Gerwen 260
Gestel 142, 146, 148
Gewande 154
Giersbergen 37, 42, 138
Giessen, fort 54, 169
Giessen-Rijswijk 169-170
Gilze 46, 47, 49, 65, 170
Gilze en Rijen, gemeente 170, 257, 284
Ginneken 15, 49, 103, 110, 111, 114,
120, 121
Goirke 302, 305
Goirle 26, 32, 40, 46, 47, 170-171, 236
Gooren, huize De 148
Gorinchem 54, 336
Gorp 236
Gorp en Roovert, landgoed 236
Graft (NH) 334
Gran Ville, villa 148
Grave 13, 16, 17, 21, 22, 34, 36, 37, 46,
53, 54, 55, 56, 126, 159, 171-178, 319
Grave, kasteel 21, 172, 175
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's-Gravenhage 108, 310, 315, 337
's-Gravenmoer 30, 178
Grazen 301
's-Grevelduin-Capelle 125
Griendtsveen 189
Groenendaal, huis 236
Groeningen 321
Groningen, bastion 335
Groote Slink-Bunthorst, landgoed 56
Groote Slink, villa De 271
Grote Slink (Oploo) 29
Grote (Zuidhollandse) Waard 14, 51,
160, 178, 238, 242, 329
Haagveld 122
Haanwijk, jachtslot 295
Haaren 29, 31, 129, 155, 178-179, 195,
294
Haarendael 179
Haarlem 115
Haarsteeg 322
Haesi Ager, huis 294
Haghe, villa 119
Haghehoeck, villa 120
Halder 294
Halsteren 179-182
Halsteren, kasteel 179, 181
Handel 30, 182
Hanekamp, villa 93
Hank 51, 140
Hapert 182-183
Haps 32, 183
Haren 253
Hasselt (Tilburg) 302, 304
Hedel 39, 46
Hedikhuizen 93, 183
Hedikhuizen, fort 183
Heen zie De Heen
Heerenbeek, landgoed 264
Heerle 49, 340
Heesbeen 20, 183-184
Heesch 258-259
Heeswijk 41
Heeswijk-Dinther 36, 184-186
Heeswijk, kasteel 24, 45, 185-187
Heeze 28, 41, 186-189
Heeze kasteel 22, 29, 45, 186-188
Heeze-Leende, gemeente 186, 243, 249,
300
Heihoef 153
Heikant 42
Heikant (Tilburg) 302, 304
Heike 302, 304, 305
Heiligerlee 342
Hel, fort De 47, 53, 335 zie ook l'Enfer
Helenaveen 55, 189
Helmond 13, 16, 18, 24, 26, 27, 30, 31,

32, 39, 45, 46, 48, 55, 56, 189-195,
264, 267, 300
Helmond, kasteel 189, 190, 192
Helvoirt 21, 30, 195-196
Hemelrijk, huis 294
Hengelo 68
Henkenshage, kasteel 24, 45, 296
Henny, villa 315
Henricus, fort 300
Heran, huize
Herlaer, kasteel Nieuw 294
Herlaer, kasteel Dud 293
Herpen 55, 196-197
Herpen, kasteel 279
's-Hertogenbosch 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 34, 35, 37, 39, 43, 45, 46, 50, 54,
55, 90, 93, 153, 154, 197-228, 237,
263, 268, 289, 293, 297, 323
Het Broek 254
Heusden (bij Asten) 30, 63
Heusden 13, 16, 17, 21, 23, 36, 37, 38,
45, 50, 54, 138, 162, 183, 229-234,
258, 321
Heusden, kasteel 229, 232
Heusden en Altena, Land van 19, 43
Heusden, Land van 51, 258
Heuvel, De (Tilburg) 302, 305, 310
Hezelaar 244
Hilvarenbeek 13, 15, 20, 134, 155, 208,
234-236, 256
Hint, het 140
Hintham 237
Hoekse Waard 13
Hoeven 31, 52, 237, 276
Holland, bastion 335
Holthees 255, 321
Hondsberg (Oisterwijk) 30
Hondsberg, huis 29, 266
Hondsdonk 29, 49, 314
Hoog-Heukelom 42
Hoog Oord, villa 290
Hooge Mierde 20, 238
Hooge Zwaluwe 22, 51, 238
Hoogeind 190
Hoogeloon 42, 238-239
Hoogerheide zie Woensdrecht
Hooghuis, huis 266
Hoogvliet (ZH) 334
Hooidonk 257
Horn, Land van 186, 243
Hout zie Den Hout
Huijbergen 41, 239
Huijbergse Plantage zie Wouwse
Plantage
Huis met de Bollen 260
Huisseling 55, 282

Hulsdonk 284
Hulsel 242
Hulten 284
Illusio, villa 224
Isabella, fort 197, 325
Kaathoven 91
Kaatsheuvel 239-240
Kalsdonk 284
Karelstein, villa 193, 254
Karmel, huize 179
Kasteel, buitenhuis Het 341
Kasteeltje, villa 't 163
Kasteren 244
Katwijk (bij Cuijk) 12, 30, 39, 45, 126,
240-241

Keersop 40
Keldonk 154
Kempen, huis De 326
Kerkenhoek 289
Kerkhof 189
Kessel 55, 250
Kladde 300
Klep, villa (Breda) 27, 119
Klondike, huis 317
Klundert 16, 18, 21, 50, 52, 53, 241-242
Knegsel 320
Korvel (Tilburg) 302, 305, 310
Kruisland 300
Laak, villa De 27, 148
Laanzicht, buitenplaats 302
Lage Mierde 20, 155, 242
Lage Zwaluwe 46, 51, 242-243
Lage Zandschel 322
Land van, zie Altena, Cuijk, Heusden,
Horn, Ravenstein
Landhorst 56
Langdonk 284
Lange Akker, villa De (Berkel-Enschot)
27, 89
Langenboom 255
Ledeacker 293
Leefdael, villa 66
Leende 20, 186, 243, 249
Leenderstrijp 243-244
Leur 21, 25
Leeuwenburg, huis 325
Leeuwenhof, villa 325
Leeuwenstein, huis 323
Leiden 71
Lennisheuvel 100
Lepelstraat 179, 181
Leur 23, 26, 48, 155-158
Liempde 29, 37, 41, 244
Lierop 244-245, 297
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Lieshout 31, 245
Liessel 245-246
Limburg, slotje 269
Linden 240-241
Lindenborg, villa 120
Lith 26, 55, 135, 147, 246-247, 250, 261
Lithoijen 26, 30, 247, 272
Loevestein 336
Lohengrin, chalet 59
Lommel 233, 248
Loo (bij Eindhoven) 153
Loo (bij Bergeijk) 69
Loon 37, 41, 326-327
Loon op Zand 52, 239, 247-248
Loon op Zand, kasteel 247-248
Looneind 61
Loosbroek 259
Louise, villa 127, 317
Luchtenburg 29, 49, 314
Luyksgestel 20, 30, 248-249

Mierlo-Hout 190
Milheeze 254
Mill 29, 47, 56, 254-255, 293
Mispelbocht, villa 242
Moer, De 248
Moerdijk 19, 39, 45, 46, 51, 256
Moeren, De 50, 344
Moergestel 35, 42, 256
Moermont, fort 182
Moerstraten 49, 340
Molenhoek 289
Molenschot 257
Mortel 168
Munnikenhof, Linie van de 301

Maarheeze 29, 249
Maashees 321
Maaskantje 129, 130
Maastricht 18, 46, 74
Macharen 253
Made 52, 138, 238, 242, 250, 301
Makken, kasteel 255, 321
Maliskamp 290
Maren 250
Maren-Kessel 29, 250
Mariaheide 41, 42, 318, 341
Mariahof, villa 132
Mariahout 245
Mariahove, villa 287
Marie Louise, villa 188
Marienberg, villa 294
Marienhof, huize 196, 307
Markiezenhof 15, 20, 36, 37, 49, 70, 8083, 117
Markt (Eersel) 140
Mastbosch 50
Mattenburgh (Woensdrecht) 29, 336
Maurick, kasteel 29, 45, 324
Meertensheim, villa 119
Meerveldhoven 318
Meerwijk, kasteel 154
Meeuwen 51, 250-251
Meeuwen, kasteel 251
Megen 17, 22, 30, 36, 55, 251-253
Megen, kasteel 251
Meilust, villa 86
Middelbeers 20, 253-254, 320
Middelburg 50, 109
Middelrode 90, 91
Mierlo 24, 254
Mierlo, kasteel 254

Nederweert 189
Nederwetten 257
Neer-Andel 61
Neerkant 29, 245-246
Neerlangel 20, 134, 280
Neerloon 20, 55, 197
Nemelaer, kasteel 179
Netersel 93
Nieuw Herlaer, kasteel 35, 45, 294
Nieuw-Vossemeer 25, 257-258
Nieuwendijk 51, 331
Nieuwenhof, kasteel 256
Nieuwkuijk 29, 258
Nijmegen 45, 46, 71
Nijnsel 296
Nispen 284, 289
Nistelrode 164, 258-259
Nobelaer, kasteel 158
Noordfort 88
Noordhoek 27, 242
Notel 264
Nuenen 23, 37, 42, 132, 257, 259-260
Nuland 29, 165
Nuneville, huis 260
Odiliapeel 56, 312
Oeffelt 29, 260-261
Oerle 318
Oijen, kasteel 261
Oijen 261
Oirschot 13, 15, 19, 20, 26, 30, 31, 34,
35, 41, 42, 47, 253, 261-264, 267, 298
Oirschot, kasteel 298
Oisterwijk 13, 23, 26, 29, 31, 42, 46, 47,
256, 265-266
Ommel 30, 266-267
Onsenoort, kasteel 258
Oosteind 270
Oostelbeers 267
Oosterhout 20, 21, 37, 40, 42, 47, 103,
110, 130, 208, 267-270
Oosterhout, kasteel 267

Op-Andel 61
Oploo 29, 32, 56, 270-272
Opwetten 260
Oranje, bastion 212
Oranjebond van Orde, landgoed 155
Orthen 13, 197, 200, 202
Orthen, fort 197, 229
Oss 13, 24, 27, 29, 30, 31, 39, 40, 42, 47,
55, 88, 164, 251, 272-273
Ossendrecht 273-274
Oud-Drimmelen 138
Oud-Empel 153,154
Oud Gastel 52, 274
Oud Herlaer, kasteel 293
Oud-Heusden 138
Oud Sparrendael, huis 325
Oude Loo, villa 181
Oude Plantage zie Wouwse Plantage
Oudenbosch 12, 13, 24, 31, 37, 48, 274277, 342
Oudendijk 339
Oudhof, huis 282
d'Oultremont, kasteel 258
Oventje 341
Overhage, huis 128
Overijssel, bastion 335
Overlangel 38, 196
Overloon 29, 254, 321
Padua, Huize 31, 93
Pannehoef 190
Panningen (L) 263
Papenvoort, villa 260
Parkzicht, villa 193
Pavillon, huis Le 277
Pettelaarse schans 229
Pfaff, villa 100
Philipsdorp 142, 149
Philoxenia, villa 166
Polder, villa 168
Princenhage 49, 103, 109, 111, 114, 120,
121, 284
Princenoord, villa 119
Prinsen, fort 53,182
Prinsenbosch 50
Putte 277
Raamsdonk 25, 52, 160, 277-278, 278,
329
Raamsdonksveer 278-279
Ravenhof, kasteel (B.) 277
Ravensdonck, huize 24, 148
Ravenstein 13, 17, 20, 23, 26, 34, 36, 38,
39, 55, 93, 132, 133, 196, 279-282
Ravenstein, kasteel 279, 281
Ravenstein, Land van 184, 251, 282, 291,
311, 341
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Reek 23, 37, 282
Renswoude (U.) 238
Reusel 47, 282-283
Riel (Eindhoven) 41, 153
Riel (Chaam/Alphen) 283
Riethoven 283
Rijckevoort 26, 32, 284
Rijen 278, 284
Rijsbergen 284
Rijswijk 51
Rijswijk, slotje 169
Ringelenburg, kasteel 282
Rips zie De Rips
Robijnhof, villa 315
Rode 295
Roermond 25,165
Roosendaal 13, 27, 29, 30, 42, 46, 48,
284-289, 339, 340
Roosendaal, Huis to 289
Roovere, fort De 182 zie ook Gorp
Rosmalen 32, 65, 289-291
Rotterdam 46, 50, 74, 124, 272
Roucouleur, villa 26, 323, 325
Rozenburg, villa 292
Rucphen 290-291, 299
Ruigenhil 52, 332
Rustenburg, buitenplaats 302
Ruwenberg, kasteel 45, 294
Ruyter, fort De 53, 159
Sabina Henrica, fort 53, 159
Salve Viator, huize 119
Sambeek 38, 291
Schaft 314
Schaijk 38, 291
Schijndel 20, 23, 47, 292
Seldensate 91
Seppe 94
Sint Agatha (bij Cuijk) 128
Sint-Anna-bosch 50
Sint Anthonie, bastion 212
Sint Anthonie, fort 197
Sint Anthonis 20, 270, 292-293, 329
Sint Hubert 293
Sint Jozef, villa 63
Sint-Jozefpeel 93
Sint-Michielsgestel 23, 28, 30, 31, 35,
36, 42, 90, 129, 293-295, 313
Sint-Oedenrode 13, 24, 42, 45, 133,
295-296

Sint Willibrord 299
Sittard-Einighausen 249
Soerendonk 249, 297
Soeterbeek 132
Someren 47, 297, 244
Someren-Eind 297
Someren-Heide 42

Son en Breugel 297
Sonnevanck, villa 255, 329
Sophia's Burg, huis 324
Sparrenburg, huis 290
Spinolaschans 53, 301
Spoordonk 29, 30, 298
Sprang 15, 52, 298-299, 322
Sprang-Capelle 18
Sprundel 299
Stampersgat 274
Standdaarbuiten 343
Stapelen, kasteel 24, 34, 45, 97, 99-100
Steenbergen 12, 13, 16, 17, 24, 52, 53,
128, 135, 182, 257, 299-300
Steensel 141
Steenwijk, landgoed 325
Sterksel 300
Sterksel, Huize 300
Steurgat, fort 54, 331
Stevensbeek 29, 56, 272
Stiphout 300-301
Strabrecht 41,189
Straten 41, 264
Stratum 83, 142, 146
Striene 12
Strijbeek 301, 314
Strijdhoef, huis De 313
Strijen, kasteel 103, 269
Strijp 142, 146, 148, 151
Suykerberch, kroonwerk 242
Teeffelen 247
Terheijden 48, 51, 52, 53, 301
Terraveen 312
Teteringen 49, 103, 302
Tilburg 18, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
40, 42, 45, 46, 47, 89, 149, 170, 302311, 312, 323
Tilly, villa 27,193
Tilmanshof 26
Tongelaar, kasteel De 159
Tongelre 41, 142, 146, 150
Treeswijk, buitenplaats 326
Twijnmeer, huis 169
Uden 22, 47, 56, 254, 290, 311-312
Udenhout 24, 41, 312
Uitwijk 51, 313
Ulvenhout 29, 49, 313-314
Ulvenhoutse Bosch 50
Uppel 60-61
Uppelsche Dijk, fort aan de 54, 331
Usselo (0.) 329
Utrecht, bastion (Ravenstein) 282,
335
Utrecht, landgoed De 26, 155
Utrecht, stall 35, 39, 46, 197, 202, 203

Valkenberg, buitenplaats De 49, 170
Valkenswaard 25, 40, 47, 314-316
Valkrust, villa 120
Varkenshoek 289
Veebeek, huize/kasteel 91
Veen 20, 62, 316
Veere 21
Veghel 26, 41, 42, 47, 154, 316-318
Veldersbos, landgoed 29, 244
Veldhoven (bij Tilburg) 302
Veldhoven 25, 41, 318-319
Velp 20, 22, 31, 319
Venhorst 56, 93
Venlo 45, 46, 55, 56, 124, 136, 171
Vessem 20, 320
Veste, huize De 139
Vianen (bij Cuijk) 128
Vierlingsbeek 29, 320-321
Vinkel 29, 165
Vinkeloord, huis 290
Vinkenberg 256
Vleut 91
Vlierden 321
Vlijmen 52, 321-322
Vluchtheuvel, villa De 86
Volkel 42, 312
Voorburg, Huize 45, 323, 324
Vorstenbosch 259
Vorstenburg, kasteel 311
Vrededael, villa 66
Vredendaal, huize 90
Vredenoord, villa 137
Vrederust, villa 120
Vreeburg, huis 290
Vrijhoeve 299
Vrijhoeve-Capelle 52, 322
Vrilkhoven 244
Vrouwenhof 289
Vught 13, 25, 26, 28, 29, 31, 45, 48, 319,
323-326

Vught, bastion 212, 224
Vught, stelling van 325
Vuren, fort 336
Waalre 20, 41, 283, 326-327
Waalre, kasteel 326
Waalwijk 13, 21, 28, 31, 46, 47, 125, 298,
322, 327-329
Waard, Grote/Zuidhollandse zie Grote Wagenberg 301-302
Walik 283
Wallsteyn, buitenplaats 50, 344
Wamberg, landgoed 90
Wanroij 56, 329
Wargershuize, huis 45, 325
Waspik 278, 329-331
Waspik-Zuid 331
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Waterloo, villa 342
Weebosch 28, 69
Weert 46, 54
Weilust, villa 49, 120
Welberg 300
Weltevreden, huis 325
Werkendam 139, 331
Wernhout 344
Westelbeers 253
Westerbeek 56, 271
Westerblokker (NH) 258
Westerhoven 331-332
Wieger, De 131
Wijk en Aalburg 51, 332
Wilbertoord, huis 56, 255
Wilhelmina, villa 120
Wilhelminahoeve 56
Willem Maria, fort 212
Willemstad 16, 21, 23, 37, 50, 52, 53, 54,
159, 332-335
Willemstad, Stelling van 53
Winkel (NH) 180
Wintelre 320
Withof, huis De 302
Woensdrecht 29, 50, 239, 277
Woensdrecht-Hoogerheide 335
Woensel 142, 144, 145, 151, 220
Wolfslaar, landhuis 29, 45, 120
Woudrichem 21, 50, 53, 60, 169, 313,
336-339
Wouw 49, 339-340
Wouw, kasteel 49, 339
Wouwse Plantage 50, 340-341
Wouwse Plantage, landgoed 340

Zuilen 122
Zundert 50, 122, 284, 343-344
Zundertse Moeren 48
Zutphen 232
Zuydfort 88
Zwaluwe, zie Hooge - en Lage Zwijnsbergen, kasteel 195, 196

Zaandijk 168
Zaltbommel 209
Zandoerle 319
Zeeland (NB) 32, 341
Zeeland, bastion 335
Zeelst 25, 318
Zegenwerp, landgoed 295
Zeilberg 130
Zes Gehuchten 166-167, 186
Zevenbergen 13, 52, 158, 256, 277, 332,
341-343
Zevenbergschenhoek 50, 238, 343
Zijtaart 317-318
Zionsburg, huis 325
Zonnehof, villa 120
Zonnestraal, villa 127
Zonzeelse polder 50
Zorgwijk 88
Zoudtland, villa 120
Zuiderbosch, huis 237
Zuidewijn, Huis 322
Zuidhollandse Waard zie Grote -
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In dit register zijn tevens de namen
opgenomen van stichtingen, verenigingen,
maatschappijen en andere groeperingen
die als opdrachtgevers of uitvoerenden in
de tekst worden genoemd.

Aa, A. van der 109
AaBe 309
Aalst, W.Th. van 88, 100, 127, 132, 179,
237, 242, 272, 291, 294, 295, 296,
306, 318, 322
Aarts, J. 261
Abbe, familie Van 151, 152
Abbe, H.J. van 147, 148, 283
Abeelen, J.H. van den 138, 304, 306
Adam, Henri 50
d'Adama, Reynier Pybes 157
Adan, Henri 341
Aerden, J.G.T. 325
Aernsbergen, A.H.PJ. 127
Aeswijn, Judith van 74
Aghterberg, H.A. 166
Agio 46,139
Agt, firma Gebr. A. en M. van 166
Alberdingk Thijm 145
Allsteede, Jan Hendrik 214
Alm, waterschap 331
Altena, heren van 13
Alva 16
Ambrost, J. 313
Amelsfoort, Q. van 343
Ameroyen, Jan van 296
Amstel van Mijnden, Maria Johanna van
251
Amstel, Jan van 292
Andel, Lambertus van 169
Andriessen, M. 78, 229, 323
Andriesz, Abraham 102
Antheunis, F. 84
Anthonisz van Alkmaar, Adriaan 70, 242,
332, 336, 339
Anthony, J.B. 207
Antonelli, A. 276
Antverpia, levensverzekeringsmaatschappij
287
Antwerpen, bisdom 158
Arkel, Reinier van 211
Arndt, meester (Aert van Tricht) 206
Arnt (van Zwolle), meester 68, 182
Aronsohn, A. 224
Asperslagh, L. 284
Asselbergs 71, 75, 86, 88

Asselbergs-Van Heijst & Co, Beiersche
Bierbrouwerij 87
Asseldonk, A. van 282
Asseler, Th. 184, 286, 319
Assendelft, Gerrit en Dirk van 108
Assum, familie Van den 137
Assum, F. van den 137
Assumptionisten, paters 100
Asten, heren van 63
augustijnen 144
augustinessen 22, 112, 117, 132, 296
Aumale, Carel Duco graaf van 74
Auvergne, markies Francois Egon de la
Tour prins van 81
Auweninge, Margriet van 205
Averbode, norbertijnerabdij 12
Baalen, J. van 224
Backer, Ludovicus de 262
Backx, J. 304
Baden, Cimburga van 107
Baijens, F. 209
Balen, Jacobus van 205
Balgooy, firma 182
Bam, Maria van 179
Barenburg, S.G. 308, 309
Barette 310, 316
Basart, H. 78
Bastiaansen 299
Bata 47, 92
Batz, J.H.H. 208, 304
Baumler, L. 312
Bazel, K.P.C. de 27, 116, 148, 149, 224
BBA (Brabantse Buurtspoorwegen en
Autodiensten) 46
Beckers, H. 233, 307
Bedaux, J. 28, 87, 179, 225, 236, 253, 307
Beek en Donk, heren van 67
Beek, M.H.J. van 128, 140, 146, 209,
211, 255, 267, 294, 320
Beer, A.G. de 89, 176, 304, 305, 306
Beer, EC. de 133, 227, 306, 308
Beers, F. van 130
Beers, Peter van 107
Begemann, E.H. 47, 193, 228, 260
Beieren, Jacoba van 338
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Beijk, H. 233
BeKa Wollenstoffenfabriek 306, 309
Bekkers, H. 320
Bekkers, P.J. 144, 282, 290
Bekkers, mgr W.M. 295
Beks, J. 253
Beld, C.B.M. van de 120
Beld, C.W. van den 306
Bellot OSB, Dom. P. 27, 112, 144, 146,
242, 259, 269, 286, 292, 328, 340
Beltman, A. 39, 151, 195
Beltman, Bouwontwerpgroep 191
Beltman jr, G. 68
benedictijnen 269
benedictinessen 112
Bennaars, C. 286
Bennaers, W. 276
Berben, J. 237, 291
Berenger, J.176
Berenstijn, C.P. van 323
Beretta, Francois 113
Berg, geslacht Van den 96
Bergen op Zoom, heren/markiezen van
14, 15, 48, 49, 50, 70, 73, 83, 339, 340
Bergen, Adriaan van 121
Bergh, Van den 272
Bergh, A.S. van den 273
Bergh, graaf Albert van den 95
Bergh, graaf Oswald van den 95, 96
Bergh, J.G. van den 256
Bergh, Maria Elisabeth II van den 81, 95
Bergh, S. van den 164
Bergh Krabbendam, firma Van den 309
Bergh, firma gebr. Van den 273
Berghoef-Klarenbeek 119
Bergmans 309
Bergoss 273
Berlage, H.P. 26, 135, 288, 315
Berne, abdij 184, 239
Bernini 276
Bertou, M. 304
Besouw, Van 171
Best, F. van 315
Betonbouw, NV Internationale
Gewapend 39 zie ook Stulemeijer &
Co, NV Industriele Maatschappij
Bets, Judocus 74
Beule, A.L. de 229, 265
Beule van Heecke, R. de 284
Beunen, F. 129
Bever, C.H. de 61, 145, 146, 149, 171,
227, 240, 304, 321
Bever, L. de 147
Beveren-Goudswaert, familie Van 163
Beyaert, K. 183
Bezemer, J. en CJ. 194
Biest, Gabriel van 117

Biggelaar, H. van den 306, 307
Bijenkorf 149
Bijhouwer, J.T.P. 30, 289
Bijl, Derick 279
Bijnen, J. 272
Bilderbeek 212
Bilsen, EP. 119, 120
Bilsen, J.121
Bilsen, P. 120
birgitinessen 22, 290, 311
Blaeu, Johan 230, 233
Blansjaar, C. 158
Bleys, A.C. 184
Block, A.A.M. de 148
Bloemaert, Abraham 145
Blokland, baron Van 252
Blom, P. 191, 192
Blommendael, Johan van 135
Bochaert, J.N. 182
Bock, geslacht 96
Bock, AJ. de 114
Bock de Meere, Jan 95
Bock, De 152
Bockholts, P. 167
Boelen, C. 66
Boelre, Willem van 203
Boer, P. van den 91
Boerenleenbank, CoOperatieve Centrale
27, 150
Boeyinga, B. 76, 182
Bogaerde, W. baron van den 184,186
Bogaers, familie 310
Bogaerts, familie 325
Bogaerts, P. 307
Bogers, A. 315
Boghout, F. van 148
Bokhoven, heren van 93
Bokhoven, A. van 209, 282
Bokhoven, M. van 67, 93, 98, 126, 241,
294, 318, 330
Bolsius, familie 292
Bolsius, A.M. 292
Bolsius, J. 63, 166, 207
Bolswert, Schelto Adamsz a 188
Bom, J.A.L. 81
Bonsel, H.C. 153, 238
Bonstetten, S.D. baron van 294
Booij, C. 81
Boosten, H.Th.A. 150
Boosten, J. 276
Borch-van der Heim, Henriette van der
314
Borchmans, Jan 262
Borghart 154
Bornheim, abdij bij Antwerpen 276
Borret, mgr 282
Bosch, Jeroen 15, 211

Bosch, J. van den 165
Bosch van Drakenstein, jhr P.J. 229
Bosma, EJ. 289
Bots, familie 193
Bots, J.A. 194
Boubert-Pergamont, Jean de 108
Bourgondie, hertogen van 14
Bourgondie, Maria van 15
Bouvy, firma Ant. N. 97
Bouwman, W.FJ.H. 171, 307
Bouwman, WJ.H. 329
Bouwvereniging, Tilburgse 308
Boxmeer, heren van 96
Boxtel, heren van 244
Brabant, Staten van 14, 15, 16
Brabant, hertog van 12, 13, 218
Brabant, hertog Godfried van 197
Brabant, hertog Hendrik I van 12, 13,
142, 197
Brabant, Hendrik III van 50
Brabant, hertog Jan II 327
Brabant, hertog Jan III 14
Brabant, Johanna, hertogin van 14
Brabant, Maria van 261
Brandes, C. 229
Brandon, J.H. 214
Brands, J. 330
Brandverzekering voor het Koninkrijk,
Maatschappij 226
Bray, Jan de 312
Brecht, Godert van 123
Breda, heren van 14, 15, 48, 49, 69, 100,
107
Breda-Schoten, heren van 12
Bredero, firma (Utrecht) 39
Bredero-systeem 225
Brederode, K.H. van 100, 266, 325
Brem, Cornelis 208
Bresser, atelier 92
Bressers, cafe 308
Breugel de Oudere, Pieter 15
Brimeu, Charles de, graaf van Megen 82,
251, 252
Brinkhuis, H.177
Brodgen, A. en Edith 282
Broeck, J.A. van den 133
broeders, zie ook fraters
broeders van Liefde 153
broeders OLV Onbevlekt Ontvangen
239, 317
Broeders Penitent van de Heilige vader
Franciscus 93
Broeders (fabrikant) 137
Broek & Bakema, architectenbureau Van
den 307
Broekert, A.I.J. de 151
Brouwer, A. 167, 304
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Brouwer, Daniel de 93
Brouwer, H. 145
Brouwers, familie 310
Bruggenaar 156
Brugghen van Croy, jhr Carel Theodoor
van der 193
Bruijn, AJ. de 286, 287, 288
Bruijne, familie De 196
Bruning, A. 282
Bruning (& Zn), J. 148, 151
Brunswijk-Wolfenbatel, Lodewijk Ernst
hertog van 215
Brussel, P. van 254
Bruyn, Leopold de 123
Buijnsters, T 310
Buijssen, J.F. 58, 63, 96, 129, 154, 292,
293, 297, 312, 330
Bunnik, J.116, 284, 342
Bunnik, W.J. 64, 126, 170, 239
Burcht, F. van der 229, 320
Burgerhuys, Michael 196
Burgerhuys, Johannes 257
Burgerwoningen, NV Osse 273
Buskens, F. 193
Buytenen, J.C. van 155, 182
Calvijn 18
Campen, Jacob van 22, 238
Caners 280
Canneman, E.A. 73, 81, 82, 83
Canneman-Philipse, E. 83
Canters, A. 113, 114, 276
Cantre, J. 184
Capronnier, J.B. 205, 209, 272
Carati, Pieter 162
Carolus Borromeus, zusters van Liefde
van 96
Carolus Borromeus, Franse zusters van 124
Caron, EMJ. 120
Carp, J.A. 30, 193, 194
Carrier, Ambrosius 113
Carrier, Guillaume 113, 121, 162, 163
Casseres, J.M. de 142
Cassiopinus, Dominicus 162
Caters, baron P.J. de 50, 341
Caters, C.P. de 50
cellebroeders 69
cellezusters 69
Cels, E.A J. 74, 75
Chabot, L. 120
Challengie, Jean de 215
Chalon, Rene van 104
Champigneulle, Ch. 301
Chene, A.A.CJ. de 307
Choisy, J.L.C. 147
Christelijke Kunst (Stratum), atelier voor
83

cistercienzerinnen 189
cistercienzers 12, 237, 339, 258, 274
Claarenbeek, A.A.C.T. van 281
Claesz, Reinier 180
clarissen (karmelietessen) 209, 251, 306
Clemens, B. 283
Clement 318
Cleve Ravenstein, Philips van 196
Clijsen, P. 75
Cock, familie 129
Coehoorn, Menno baron van 53, 70,
102, 176, 198, 229, 264, 301
Coelman, Egidius (Gielis) 203
Coenen, L. 297
Coeverden, Peter van 211
Collema, Johan van 112
Colette, J. 74, 75, 136
Conrad, W.E 304
Cool, W 114
Coolen, Anton 132, 151, 246, 326
Coolen, T.H. 257
Coopius, Stephanus 162
Corbey, E. 146, 257
Cornelissen-Geerts, Th. 146
Cornelisz, Maarten 101
Corstens, J. van 168
Cortenbach, Iwan van 167
Coudewater, meester van 265
Cousebant-Van Wassenaer 330
Couwenberg, J. 298
Crane, Matthijs de 330
Crans, Ciprianus 74
Credietvereniging, Gelderse 308
Crilaerts, J. 90
Cuijk, heren van 126, 175, 260
Cuijk en Mierlo, heer van 150
Cuijk, Herman II van 171
Cusance, Madeleine de 95
Custers, P.J.L. 31, 66, 88, 89, 99, 123,
144, 149, 152, 153, 239, 240, 245,
247, 260, 263, 276, 292, 331
Cuypers en Stoltzenberg, atelier 58, 123,
154, 243, 265, 268, 292, 316
Cuypers, A.J.F. 110, 111
Cuypers, Ed. 152, 228, 256, 272, 305, 306
Cuypers, J.ThJ. 27, 59, 76, 98, 111, 112,
123, 129, 136 142, 148, 171, 180,
182, 210, 237, 243, 263, 270, 284,
286, 289, 300, 304, 305, 317
Cuypers, P.J.H. 2 6, 28, 109, 121, 127,
128, 129, 130 133, 145, 154, 165, 189,
237, 255, 261, 265, 267, 275, 276,
286, 300, 301, 304, 311, 316, 317,
Cuypers jr, Pierre 76, 328
Dael, Van 258
Daems van Nuenen, Jan 263
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Dagevos, B.W.F. 315
Dalem, Beatrix van 108
Dalens III, Dirk 313
Dam, firma Van 278
Damisse, Adriaen 136
Danco, M. 287
Darkennes (d'Erquennes), Jan (I, II en
III) 204, 213
Dechlin, J. 271, 312, 320
Deen, gebroeders 309
Dehoy 145
Deijk, JJ. van 332
Dekkers, E. 293
Deltrap, J. 29, 189, 246, 321
Demeny, Claude 98, 123, 262, 295
Dendermonde-Borgnival, Jan van 108
Denonvilliers, M. 240
Deprez, gebroeders 307, 309
Derix, W. 66, 209
Derkinderen, Antoon 214
Deurne, heren van 130, 131
Deurne, V. van 306
Deventer, H. van 294
Deventer, Jacob van 230, 294
Deventer, M. van 253, 280, 291
Dicbier, Cathalijn 205
Dieden, heren van 133
Dielis, J.W. 93
Dieltjes, P. 98, 129
Diepen, Amand 310
Diepenbeeke, Abraham van 95
Dieussart, Francois 74
Dijck, Anthonie van 174
Dijck, J.A. van 143
Dijk, C. van 133, 146, 184, 185, 255,
293, 341
Dijk, J. van 89
Dijk & Zn, linnenweverij 326
Dille, WA. 194
Dillen, J. van 211, 324
Dingemans, J. 88
Dingma-Van Oversteegh 313
Dinter, M. van 258
Diocletianus 12
Dirven, Jan 157
Distel, atelier De 225
Dobbe, G. 141
Dobbe-van Pelt, H.C. 89, 184, 229, 251,
321, 322
Does de Willebois, jhr Van der 229
Domenich I Montaner, L. 144
dominicanen 255
Dommer van Poldersveldt, F.C.V. 119
Donders, J. 26, 264, 304, 306, 307, 308,
309, 331
Donders, Ph. 245, 292
Donders, Peerke (Petrus) 311
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Dongen, J.A. van 112, 120
Dongen, P. van 77
Donicx, Mathijs 98
Donkers, FJ.R. 207, 252
Dony, J. 212, 223, 224, 225, 229, 258, 323
Dooren, F. van 308
Dooren, Peter van 302
Dooren de Greeff, Van (Waalwijksche
Chroomlederfabriek) 329
Doom van Drimmelen, Maria van 138
Dor, Lucien, Emile en Maurice 124
Doremalen, H. van 153
Dome, Peter van 342
Dreesen, M. 168, 191
Driel, P. van 146, 148
Driessen, firma 137
Drijffhout, Laurens 112, 238
Droge, Georg 309
Drongelen, Jan van 251
Drunen, heren van 258
Druyf, Otto van 207
thibblens, Willem 269
Dudok, WM. 27, 116, 119, 149, 308
Duijnstee, J. 210
Duitse Orde 24, 167, 168, 182
Dupuis, T. 121, 310
Diirer, Albrecht 163
Duthour Geerding, F.W. 217
Duvenvoorde, Arent van 161
Duvenvoorde, Willem van 269
Dykerhof, Dirk 73

Epen, J.H. van 246
Eras, Cornelis 304
Eras, H. 308
Erp, P.F. van 291
Erp, Jutta van 296
Frye, P. van den 112, 297
Erven, A. van 195
Esbach, G. 119
Eschauzier, EA. 119
Eser 276
Essen, L. van den 209
Essens, H. 179, 304
Esser, D. 97
Esser, P.H. 97
Estourgie, Ch. 210, 273
Etten, heren van 155
Evers & SaleRijn 119
Evers, C.M. 216, 224
Eyck, C. 144, 145. 191, 265, 267, 328
Eyck, Aldo van 68, 93
Eyck, Hanny van 93
Eyck, ridder Hendrick van 141
Eycken, J.M. 166

Ebben, J. 67
Echternach, abdij 12, 155
Eck, gebroeders Van 245
EDAH 194
Egelie, C.F. 177
Egmond, Floris van 211
Eigen Bezit 224
Eijsbouts, klokkengieterij Koninklijke
63, 74
Eindhoven Vooruit,
woningbouwvereniging 149
Eindhoven-Cranendonck, heren van 14
Elemens, P.G. 259
Elias, J. 148, 151, 152
Elias-Kuipers, C.M.A. 308
Elmers, J. 93
Flout, M.Th. 63
Elsen, pater G. van den 18, 56, 184
Elst, J. van 88, 289
Elzen, Th. van 119
Elzen, H.E van der 273
Embden, SJ. van 142, 147
Engelen & Evers, firma Van 188
Engelen, Dierik Willemsz van 136
Engelenberg, familie 233

Fabri, WA. 270
Falise, A. 215, 226, 229
Feij, Arnoldus 263, 264
Fentener van Vlissingen, H.L. 193
Fentener van Vlissingen, P. 195
Fierens, G. 277
Floris, Cornelis 108
FlorschUtz, Th. 276
Fokker, J.P. 194
Francart, Jacques 21
franciscanen 22, 179, 251, 252
franciscanessen 26, 112, 136, 157, 174,
209, 247, 253, 263, 264, 274, 276,
282, 286, 311, 317, 318
Franciscus, Broeders Penitent van de
Heilige vader 93
Frankefort, H. 321
Frankefurt, L. 223
Franken 63
Franssen, C. 25, 37, 62, 65, 67, 69, 89,
98, 123, 126, 129, 130, 164, 169, 182,
183, 191, 196, 239, 241, 245, 246, 247,
249, 267, 282, 283, 311, 312, 326, 329
Franssen, EA. 123, 326
Franssen, J.E. 75, 93, 123, 130, 284, 285,
297, 312
fraters, zie ook broeders
fraters OLV Moeder van Barmhartigheid
Tilburg 127
fraters missionarissen van het Heilig
Hart Tilburg 130
fraters van Tilburg 127, 191, 210, 272,
294, 306

Frederik Hendrik 16-17, 197, 204, 323
Frederiks, J.H. 112, 113
Fremau, Ed. 171, 304, 308
Fremy, Johan 282
Friesheim, Johan Theodoor van 231, 232
Frijlinck, C.M. 246
Fritsen, klokkengieters 58, 304
Froenhusen, Joris van 108
Fruytier, Ph. 343
Futere, Leon de 102
Gaast, K. van der 151, 310
Galen, Jan van 101
Galen, Willem van 108
Gans, Johan 221
Gantel, waterschap 331
Gaudi, A. 144
Geelen, J.144, 331
Geenen, G.C. 131, 147, 148, 153, 243, 318
Geerkens, P.J. 92
Geetere, Georges de 210, 305
Geffen, CJ. van 66
Geld, H. van der 31, 65, 67, 91, 99, 126,
129, 138, 168, 171, 195, 196, 206,
223, 225, 246, 247, 265, 268, 272,
280, 289, 305, 315, 316 317, 325
Geld, Adriaan van der 210
Gelderse Credietvereniging 26, 308
Gelre, graaf/hertog van 12, 165
Gelre, hertog Arnoud van 174
Gelre, hertog Reinald III van 261
Gemeentewerken, 's-Hertogenbosch
Dienst 224, 228
Gemert, Martinus van 167
Gemert, heren van 167
Gendt, F.W.J. van 71, 103

Genk, J. van 75
Genk, C.P. van 24, 75, 76, 79, 80, 85, 86,
87, 88, 136
Genk, P.J. van 24, 86, 128, 156, 157, 241,
258, 269, 274, 283, 300, 302
Genk, gebroeders Van 25
Gent, familie Van 184
Gent van Heesbeen, Sophia Amalia
Maria van 184
Georges, E.F. 310
Gerwen, jhr Marcus van 296
Gestel, A.L. van 166
Geuns, it J. van 309
Geurtjens, L. 229
Geurts, Jan 261
Geus, A. de 285
Gewapend Betonbouw, NV
Internationale 39
Gheyn, Peeter van den 78, 159
Gieles, J. 87
Gielisz, Pieter 83
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Gildenbond, RK 308
Gillis, Everhard 168
Gils, J. van 75, 76, 131, 146, 242, 256,
263, 336
Gilse, H. van 287
Gindra, J. 93
Gips, A. 121
Girard de Mielet van Coehoorn, familie
De 264, 296
Giroquel 82
Glabbeek, Van 195
Glymes, Antonius van 81
Glymes, heren van 15, 83
Glymes, Jan II van 80
Glymes, Jan III van 80, 81, 82
Glymes, Johanna van 73
Glymes van Zevenbergen, Cornelis van
219
Godfried II van Breda 12
Goekoop, A. 136, 208
Gogh, J. van 196
Gogh, Peter van 214
Gogh, Theodorus van 259, 260
Gogh, Vincent van 46, 259, 260, 343
Goltfusz, Hans 206
Goossens, gebroeders 62, 272, 304
Goossens, A. 249, 321
Goossens, G. 181
Goossens, H. 209
Goossens, W. 166
Goossens & Zn, J.196, 317
Gosschalk, I. 209
Goulmy & Baar 46, 227
Goyaerts, A. 100, 306
Goyaerts, F. 256, 306
Goyssens, Johannes 94
Graaf, A. de 165
Graaf, H.M. de 154, 210
Graafschap, Pieter 109
Gradussen, gebroeders 168, 239, 251, 252
Grambeek, J. 314, 315
Granpre Moliere, M.J. 29, 112, 119, 179,
199, 269, 286, 295
Grasso 27, 227
Grave, Jan Albert de 79
Grave, Arnoldus van 154, 251
Gregoire, P. 339
Greef, J. de 208
Greiner, 0. 75
Gremmen, H.P. 288
Grevenbroeck, Cornelis van 195
Grevenbroeck, geslacht Van 196
Griendt, gebroeders Van de 56, 189
Grips, Ch. 324
Groenen, R. 249
Groenendael, J.H.H. van 26, 59, 64, 76,
92, 99, 100, 120, 126, 137, 140, 146,

155, 195, 209, 239, 271, 276, 283,
284, 294, 299, 302, 318, 340, 341, 344
Groenendael, NJ.H. van 284, 327
Groenendael, gebr Van 26
Groot, N. de 66
Groot, G. de 315
Grootel, bouwmaatschappij P. van 149
Gruyter, De 194, 200, 226, 229, 308
Gruyters, H. 59
Gucht, Maximiliaan van der 214
Gulden Vlies, Orde van het 204
Gysenhart, Hendrick 113
Haan, A.H. 179
Haan, W.H. 305
Haar, J.B. van der 224
Haarselhorst, JJ. 310
Habsburg, Maximiliaan van 15
Haen, mr Jacob de 174
Halbertsma, H.P.N. 289, 310
Hall, EJ. van 78
Halteren, J. van 149, 210, 312, 313, 317
Ham, P. van 120
Hamale van Elderen, Anna van
Hamel, Alart du (van Hameel) 203, 205,
206
Hanique, D.J. 63
Hanrath, J.D. 149
Hanrath, J.W. 27, 113, 147, 148, 149,
155, 192, 193, 307
Hansche, J.C. 96
Hansen, W.AJ. 29, 207, 225, 232, 258
Hardeveld, J.M. van 225
Harricks, Jan 253
Hart, paters van het H. 63
Hartog, H. 272, 273
Hartogensis, mr Bernardus 209
Haspels, W.J. 210
Hasselt & De Koning, ingenieursbureau
Van 177
Hasselt, S. van 288
Havenwerken NV, Ko. Ned. Mij voor 68
HaVeP 171
Havermans, JJ. 120
Hayete, D.L. 250
Haze, Melchior 207
Heer, J. de 151
Heerma van Voss, gebr. UJ. en A. 29, 289
Hees, A. van 288
Heessels, G. 98
Heestermans, M. 224
Heeswijk, H. van 77, 78, 81, 88
Heeze, heren van 186
Hegeman, J.144
Hegener, J.PJ. 144
Heide-Maatschappij, Nederlandse 155,
271
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Heijde, J.E van der 148
Heijden & Zn, A. van der 166
Heijst, familie Van 169
Heineman, G. 280
Hekker Czn, A.J. 228
Helenaveen, NV Maatschappij 189
Helm, Cacaofabriek NV 195
Helmond, heren van 189
Helmond, Jacobus van 67
Helvoort, H. van 179
Hemert, Johan Maurits van 251
Hemony, Francois 213, 258
Hendriks, H.R. 240, 242, 273
Hengst, familie Van 97
Hepworth, Ph. 254, 312, 321
Herbach, Melchior van 21,114, 241
Herlin, J.A. en J.W.C. 114
Hermans, J.132
Hermans, A. 305
Hermsen, Th. 130, 229
Herpen, heren van 196
Herrents, Jan 84
's-Hertogenbosch, bisdom 16
Herwijnen, L. van 158
Heukelom, G.W. van 166, 228, 288, 289
Heusden, heren van 229, 321
Heussen, Beatrix van 157
Heuvel, pastoor Van der 253
Heuvel & Zn, A. van den 166
Heuvel, A. van den 166
Heuvel, C. van den 307
Heuvel, J.C. van den 304
Heuvel, W. van den 166
Heykant, J. 92, 93, 244, 245
Heymans, J.M. 174
Heyms, Aert 324
Heyms, Jan 324
Heyns, Jan 203, 324
Heys, Adrianus 108
Heyst, L. van 235, 265
Hezenmans, L.C. 98, 153, 204, 205, 206,
209, 211, 263, 272, 298, 318, 324, 325
Hezenmans, L.C., atelier 190
Hirdes, L.A. 121
Hirtum, B.P. van 125, 127, 135, 141, 155,
235
Hocque, Florentius 206
Hoeck, A. van 193
Hoek, L. van 92, 268, 315
Hoenselaar, F. 224
Hoes, WA. 146
Hoeven, Jacobus van der 214
Hoevenaar jr, H.P. 165
Hoffman, S.C. 174
Hohenzollern, geslacht Von 96
Hohenzollern, Frans Willem Von 319
Hohenzollern, Johanna Josephina Von 96
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Holbach, Francois Adam de 187
Holland, graven van 12, 13, 14, 69, 126,
139, 341
Holland, graaf Willem I 160
Holland, graaf Willem III van 298
Holthuys, Dries 133
Hoof, C.F. van 239, 248, 304, 307, 308,
313
Hoogerwou, familie Van 98
Hool, H. van 286
Hool, J.B. van 98, 109, 129, 265
Hoop, woningbouwvereniging De 194
Horn, geslacht Van 100, 165
Horn, J. ten 179, 211, 280, 304
Horne, Oda van 107
Hornix, P.A.H. 121
Horowitz, familie 277
Horsten, G.A. 87
Horsten, Q.J. 75, 86
Houben, familie 308, 310
Houben, Thomas 299
Houwinge, Gerard van 331
Hubert, J.P. 299
Hubert, William 214, 222, 295
Huijsers, Herman 114, 268, 286, 343
Huijsers, P. 111, 126, 299, 344
Huijsmans 236
Hulst, Jan Baptist van der 337
Hulten, Jan van 108
Hurks, J. 27, 64, 94, 112, 158, 274, 276,
277,286,288,291,300
Hussen, familie Van 127
Huykelom,il. van 307

jezuieten 16, 117, 197, 215, 216, 276, 319
joden 17, 18, 164
Jong, J. de 140, 146, 245, 255, 291, 312
Jongh, GJ. de 149, 151
Jonkergouw, J. 207, 292
Jonkers, H. 67, 241
Joos, Cornelis 108, 110, 113
Jordaens, Jacob 277
Julien, A. 190
Jurgens, A. 272, 273
Jurgens, familie 273
Justinus, pater 111
Juten, A.J.L. 77

Ibach, Carl Rudolf & Richard 74
Iersel, W. van 313
Immerseel, graaf Engelbert van 94
Ingwersen, A. 149
Isola-systeem 224
Israelitische Begrafenis Vereniging
Antwerpen 277
Israelitische Begrafenis Vereniging Ohabe
Zedaka Menachem Abelim 277
Israelitische Begrafenis Vereniging
Chevra Kadishe Machsike Hadass 277
d'Ivoy, Frederik Thomas 325
Jacobs, G. 169
Jacobsz, meester Cornelis 323
Jagt, W.J. van der 307
Jansen, A. 121
Jansen, E.L. 89, 247
Jansen, F. 301
Jansen, P.H. 246
Janssen, firma 307
Janssens 257
Janszoon, J.B. 88

Kaerwas, Wouter 141
Kaiser, J. 221
Kalff, J. 77, 81, 112, 227
Kalif, L.C. 147, 152
Kam, J.B. 156, 193
Kanters 176
kapucijnen 22, 111, 182, 197, 209, 306, 319
Karel V 15, 70, 81, 104, 220, 279
Karel de Stoute 15
karmelieten 22, 69, 95, 272, 331
karmelietessen 22, 96, 263 zie ook clarissen
karmelietessen, ongeschoeide
(Theresianen) 209
karthuizers 324
Kat, D. 194
Kaulen, G.W. 193
Kayser, J. 37, 97, 284, 291, 292, 294, 319
Keermans, Baptist 123
Keijser, R.J. 224
Keldermans, bouwmeesters 21, 37
Keldermans, Anthonis I 71, 81, 82, 83
Keldermans, Rombout 81, 82
Kemp, Jacob 230, 233
Kempen, A.J. van 223
Kerkhoff, EM.L. 199
Kerrickx, Willem 285, 304
Kerssemaekers, J.M.H.R. 148, 199
Kessel, J. van 169
Kessel, P.H. van 216, 217, 228
Kessel, Willem van 202
Kessels, Marietje 304, 310
Kethulle, Lodewijk de 74
Key 86
Kieft, H.P. 191
Kievits, B. 146
Kipp, W.CJ.I. 252
Kirch, J.146
Kleef, hertog van 279
Kleine, J.C. 175
Klijnen, J. 329
Kloot Meyburg, H. van der 120
Klumpers, ThJ. 129, 211
Knibbeler, J.W. 120

Knoers, P. 209
Knoops, H. 254
Knuttel, D.E.C. 80, 146, 288, 325
Kocken, CJ.M. 307
Koene, A. 276
Kok, A.A. 263
Konig, Caspar en Ludwig 109, 276
Koning, De 125
Kooken, LJ.P. 93, 142, 145, 146, 149,
150, 239, 253, 296, 298, 317, 326
Kools, G.C. 142
Koolwijk, J. van 289
Koppens, P. 280
Kops, EJ. 210, 318
Kording, J.H.J. 195, 273
Kort, atelier De 98
Korteweg, C. 136
Korteweg, E 120
Koster 326
Koudijs-Wouda 227
Kranendonk, A. van 119, 287
Krankzinnigen op het land,
Maatschappij tot verpleging van 290
Krankzinnigen in Zeeland, Ver. tot
Christelijke Verzorging van 181
Kroon, J. de 337
Krop, Hildo 195, 260
Kropholler, A.J. 28, 63, 147, 152, 155,
211, 259, 272, 298, 319, 323, 328, 329
Kruijff, E. de 285
kruisbroeders 207
kruisheren 128, 311, 312, 338
Kuijper, J.168, 210
Kuiper jr, F 224
Laan, J.A. van der 143, 146, 286, 315
Laan, (Dom) N. van der 29, 207, 210,
225,232,258,261,269
Laan, L. van der 315
Laarne, H. 288
Laarschot, L. van 182
Laer, Jacob van der 213
Laffertee, J.H. 148, 184, 211, 312
Lambeaux, J. 277
Lambertus, bisschop van Maastricht 12
Lambillon, Lambrecht de 342
Lamers & Indemans, NV 229
Lamsweerde, baron van 98
Lang & Co, M. de 236
Lange, S. de 321
Langelaar, JJ. van 24, 65, 94, 109, 119,
170, 257, 267, 300, 336
Lanschot, familie Van 224, 325
Lanschot, F. van, bankiers 227
Lateux, atelier 205
Lautermans, familie 169
Lebrun, Charles 187
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Ledeboer, A.P. 307
Leder BV, Koninklijke Verenigde 266
Leende, meester van de heiligenbeelden
van 68, 243
Leeuw, D. de 88
Leeuw, M. de 184, 205, 215, 227
Leeuw, 0. 127, 207, 226, 273, 306
Leeuwen, Wies van 29
Lely, C.W. 246
Lenaerts, firma 191
Lenaerts, J.182
Lepper, J. de 288
Leur, H.C. van der 27, 29, 138, 146, 242,
259,261,271,293
Leuven, huis van 14
Libotte, R. 252
Liempd, C. van 292
Liempt, M.A.J. van 224, 329
Lieve Vrouwe Broederschap 15, 211
Ligne, Jean de, heer van Zevenbergen 342
Ligtenberg, J.A. 137
Ligtenberg, T. 137
Lijdsman, J. 111, 117, 119
Lint, J. de 76
Lips, firma 138
Lips, pastoor 325
Lisdonk, P. van 171
Lith, C.A. van 133, 272
Lith, Dirk van 214, 321
Lodewijk Napoleon 163, 267, 284, 302
Lodewijks, P.J. 146
Lohman & Zn, firma R.A. 232
Lokeren Campagne, D. van 193
Lokhorst, J. van 175, 216
Lombarts, pastoor 152
Lommen, J.195
Loon, heren van 247
Loon, Emile van 287, 289
Loon, Maria van 107
Loon-Boschart, A. van 119
Loret, F.B. 111, 243, 282, 294, 312, 330
Lotchius & Co 194
Loudon, J. 120
Louw, ThJ. de 193
Liicker, JJ.H. 145, 188
Liicker, K. 311
Ludewig, F.A. 289
Luik, bisdom 12
Lussanet de la Sabloniere, H. de 78
Luther 16
Luxemburg, Wenceslas van 14
Luyben, J. 322
Luykx, J. 287
Luyt 151
Maarschalkerweerd, M. 144, 268
Maas & Zn, J. 65, 305, 310, 341

Maas-Leen, familie 316
Maaskant, H.A. 158, 217
Maatschappij tot verpleging van
krankzinnigen op het land 290
Maatschappij tot Nut van het Algemeen,
zie Nut
MABEG (Utrecht) 289
Machen, A.A.M. 171, 310
Maes de Loeckers, familie 163
Magis, J. 29, 165
Malie, J.H. 100
Malsen, Coenraad van 184
Mander, Carel van 129
Mansfeld, J. van 340
Marechal, J.M. 29, 229, 244, 266
Margry, AJJ. 191
Margry, E.J. 252
Margry, J. 154, 191, 236, 237, 259, 305
Marienhage (Woensel), refugie van 220
Marijnen, J.M. 115, 119, 120
Mark, J.P. van der 31, 91, 149, 154, 167,
257, 301, 320
Marot, Jacob 232
Martini, Hendrik Bernard 222
Mary zie Stuart
Masius, Gisbertus 205
Maters van Gent, Christiaen 280
Matthijsen, J.M. 193
Maurits 160, 172, 229, 334, 339
Maze, Admiraliteit op de 124
Meelis, J.H. 307, 309
Meer, AJ. van der 343
Meer, H. van der 119
Meerendonk, CJ. van 308
Meester van de Heiligenbeelden van
Leende 243
Meeuwen, familie Van 99
Meeuwen, Eugene van 222
Megen, graven van 251
Meijers, H. 154
Meijneken 171
Meijsing, J.D. 229
Mengelberg, atelier 273
Menke 66
Merode, Richard van 263
Mertensz, Marcus 84
Merwede, Dierick van 251
Metzelaar, J.F. 115
Metzelaar, W.C. 115, 191, 264
Meulen, Van der 156
Meulkens, H.C. 329
Meurs, P.H. 294
Mey O.S.B., Dom. J. van der 284
Meyvis, C. 27, 86
Micault, Eleonora 74
Mierlo, heren van 254
Mignot, familie 152
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Mignot, B. 148
Mildert, Hans van 205, 343
minderbroeders 69, 197
Minne, Pieter 22, 213, 222
missiezusters OLV van Afrika 155
missionarissen van het H. Hart van Jezus
306
Mitterreither, Johannes 94
Moer, Jaspar 93, 232
Moer, Wilhelmus 232
Mol, D. de 86
Mol, E 119
Molanus, Gisbertus 174
Molenaar, N. 276
Molkenboer, Th. 190
Mommers & Co, C. 308
montfortanen 264
Montmorency, Helene de 94
Moor, Jan 207
Mooren, M. van der 232
Moorsel, C.M. van 254, 320
Moreau, Jean 269
Morgan, Anna 74
Morgan, Charles 74
Mulder, A. 81
Muller, K. 271
Mutsaers-van Waesberghe, EM. 171
Mutsaerts, familie 310
Muyr, Adriaan de 332
Nabbe, J.M. 317
Naber, C.F.A. 313
Nahuys, Cornelis Jan Wouter 122
Napoleon 45
Nassau, zie ook Frederik Hendrik,
Maurits, Willem, Oranje
Nassau, familie Van 100, 101, 104
Nassau, graven van 162
Nassau, Adriana van 108
Nassau, Engelbrecht I van 107, 109, 121
Nassau, Engelbrecht II van 107
Nassau, graaf Hendrik III van 15,100,
104, 106, 107, 117
Nassau, Johan van 107
Nassau, Justinus van 117, 313
Nassau, prins Philips Willem van 104
Nassau, prins Willem Frederik van
(koning Willem I) 117
Nassau-Dietz 262
Nassause Domeinraad 102
NCB (Noordbrabantsche Christelijke
Boerenbond) 18, 56, 184, 253, 281, 317
Nedschroef 194
Neeskens, A. 124
Negri, Mario 150
Nering-Bogel, ijzergieterij (Deventer) 280
Nering-Bogel van Hoytema 255
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Neuburg, Philips Willem paltsgraaf van
319
Nicolai, Anna 74
Nicolas (& Zn), F. 98, 99, 123, 126, 183,
209,265
Nicolas, J. 113, 136, 268, 339
Nieukerken, J. van 120
Nijland, D. 147
Nijmegen, Elias van 214
Nijs, P. de 76, 226
Nijsten, E. 138, 224
Ninaber van Eyben 92, 145
Nobelaer, Justus de 157
Nole, Jan Colijnsz de 180
Noord-Braband, NV Mij van
Verzekering op het Leven 329
Noord-Brabantsch-Duitsche
Spoorwegmaatschappij 255
norbertijnen 12, 69, 94, 184, 189, 306 zie
ook Postel en Tongerlo
norbertinessen 100, 268
Norenburg, steenhouwers Van 37
Norenburg, Coenraad van 205, 332
Notelaer, Jan 113
Nuenen, Jan Daems van 263
Nuenen, W. van 318
Nut van het Algemeen, Maatschappij tot
146, 217, 331
Nuyssenborgh, familie 327

Osse Burgerwoningen NV 273
Otten, Alb. 194
Oudaert, Karolus 117
d'Oultremont, graven 258
Ouwerling, W.H. 132
Oyens, C.A. 193

O.D. 205, architectenbureau 147, 166
Ocrum, Johan van 117
Oeckelen (& Zn), C. van 178, 184, 327
Oever, L. van den 281
Oirschot, heren van 298
Onnen, M. 228
Ons Belang, woningbouwvereniging 224
Onvlee, C. 283
Oomen, J.136, 343
Oomen, J. en W. 75, 112, 300
Oomen, PA. 119, 120
Oor & Zn, atelier J.A. 168, 190, 249,
260, 272, 331
Oost-Friesland en Rittberg, Maria
Leopoldina van 95, 96
Oosterman, J. 207, 311
Oostzanen, Jacob Cornelisz van 58
Opstal, C. van 320
Oranje, zie ook ijzergieterij Prins van
Oranje, huffs Van 48
Oranje, Willem van 104, 107, 161, 211,
332
Oranjebond van Orde 155
Orelio, J. 325
Orie, S.L.A. 194
Orliens, David van 70
Os, P. van 80

Palts-Neuburg, keurvorst van de 279
Palts-Neuburg, graaf van MegenRavenstein, Karel Philip van de 280
Paltz-Beieren, Carel Theodoor van
(markies Bergen op Zoom) 340
Panis, C. 89, 306
Parma 70
Parras 249
Partoes, H. 222
Pas, L. van de 119, 120, 267
Pasqualini, Alessandro 21, 173, 175
Pastoor, EHJ. 224, 226
paters van de Heilige Geest 167
paters H. Hart van Jezus 144
paters van de H.H. Harten 290
Peel, NV Landbouwmaatschappij De 56
Peelen, Antonius 96
Peereboom, C. 132
Peeters, J.B. 154, 247, 330
Peeters, J.J. 312
Peeters, J.P. 209
Peeters, P. 130, 223
Peeters-Dievoort, atelier H. 74, 111,
292, 343
Peetoom, A. 230, 233
Pelgrom, Dirck 205
Pels-Rijcken, familie 122
Pelt, H.C. van 321
Perey, E. 169, 190, 191
Persoons, Claes Jeremiasz 213
Pessers, A. 308
Peteghem, Pieter van 304
Peters, G.B. 304
Petit & Fritsen, klokkengieters 59
Petit, klokkengieters 58, 238, 304
Petit, Alexius 207, 268
Petit, Everardus 132
Petit, Henricus 132, 207
Petit, Petrus 207, 268
Petit, L. (steenhouwer) 298, 304, 309,
310
Peutz, EPJ. 119
Philips de Goede 14, 204, 341
Philips II, koning van Spanje 16, 81
Philips firma 39, 47, 147, 149, 151, 152
Philips, A.F. 148, 151
Philips, F 150
Philips, G.L.F. 150
Philips, Natuurkundig Laboratorium 166
Philipse, familie 127

Picus v/h J. Bruning & Zn 151
Pieck, Anton 240, 290
Pieck, Bertha 184
Pirotte, O.E. 297
Piters, dr E. 307
Ploeg, weverij De 30, 68, 69
Plomp, N. 111
Plooij, B.W. 272
PNEM 200, 226, 227
Poelman 114
Poirters SJ, Adriaen 265
Pol, R. van der 94
Polanen, geslacht Van 100
Polanen, Jan II van 103, 107
Polanen, Jan III van 107
Polanen, Johanna van 107, 109
Pollen, HJ.A. 236
Pollet, J.P. 307
Pompe, Walter 113, 114, 128, 174, 235,
252, 263, 289, 316
Pompen, J. 300
Ponti, Gio 150
Pontzen 124
Poorten, Gijsbert van der 211
Poortman, H. 29, 188
Poppel, J.A. van 258
Poppel, A. van 308
Post, Pieter 22, 186
Postel, norbertijnerabdij 12, 69, 190,
248, 297
Pothoven, architectenbureau Van 251
Pouderoyen, C. 175
predikheren 197
Preij, Emmanuel 195
Pretorius, Andreas August graaf van 108
priesterbroederschap St. Pius X 260
Prince, steenhouwers De 37
Prins van Oranje, ijzergieterij De 97,
233,260
Prinzen, familie 168
Prinzen, W.193
Prosper Cuypers van Velthoven, A.C.E
314
Psychiatrische Inrichting, Rijks 172,175
Psychiatrische Inrichting Vrederust 181
PTT 200
Puijenbroek, R. van 171
Puijenbroek, H. van 171, 236, 309
Putten, J.W. van der 131, 191, 193, 195
Quellinus, Artus 94
Quellinus jr, Artus 343
Quellinus, Erasmus 210, 343
Quist, W.G. 151, 215
Raaijmakers, C. 276
Raat-systeem prefab beton 271/272
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Raedecker, J.147
Ramaer, W. 193
Rampart, F. 76, 87
Ranitz, De 71
Ranst, Hendrik van 100
Ranswijk, Anthonie van 222
Rappard, E.C.B. Ridder van 58
Rats, AJ.M. 29, 208, 272, 298
Ravenstein, heren van 281
Ravensway, Emerentia van 74
Raveschot, Jan van 294
Ravesteyn, S. van 200, 228, 288, 289
Raymakers, familie 193, 195
Raymakers (& Co), J. 193, 194
Rebel, J.171
Redele, E. 148
redemptoristen 208, 286, 311
redemptoristinnen 291, 319
Regouin, familie 127
Regouin, M.B. 127
Regouin, P.P.LJ. 127
Reich, 0. 246
Remer, J.114
Renders, J.P.G. 249
Renesse, Frederik van 108
Renier, N.187
Reus, J. de 29, 165, 250, 272
Reymerswaal, Adriaan van 73
Riel, J.H. van 119
Riele, W. to 26, 94, 146, 169, 170, 188,
191, 227, 274, 299, 318
Rietveld, G.Th. 27, 68, 119
Rijckevorsel, familie 325
Rijckevorsel van Kessel, A.T. baron van
222
Rijks Psychiatrische Inrichting 172,175
Rijksgebouwendienst 328
Rijkswaterstaat 200
Rijsterborch, L. 258
Rijswijk, firma Van 111
Rijswijk, geslacht Van 169
Rijt, Willem van der 74
Rijt, J. van de 297
Rittberg, Maria Leopoldina van OostFriesland en 95, 96
Riviere, De la 163
RKSP (Rooms Katholieke Staats Partij)
19
Robustelly, G. 190
Roelvink, gebroeders 56
Roelvink, A. 271
Roelvink, J.B. 271
Roffelsen, C. 28, 65, 100, 130, 131, 132,
188, 194, 258, 297, 312
Roffelsen, J. 28, 252, 297
Rogier, Nerincx en Richter 87
Rogier, C.J. 76, 286

Roijakkers, Th. 193, 195
Roland Holst, H. 344
Roland Holst, R. 344
Roman, Jacob 104, 109, 214, 215
Rooijakkers, J. 131, 132
Roosenberg, D. 151, 152, 153
Roosendaalse en Steenbergse Vliet,
Hoogheemraadschap 129
Roovers, P. 175
Rooy, A.M. van 123
Rosmalen, Klaas van 260
Rosseels, Lieven 29, 88, 120, 122, 314
Rossem, P. van 253
Rossmanith, E. 92
Rossum, Maarten van 323
Rothuizen, F.G.C. 182
Rotselaer, Mechteld van 107
Rouppe van der Voort, familie 224, 229
Rouvers, C.P. 240
Rouville de Meux 119
Roy, B.I. de 79
Roy, Andries de 332
Ruckert, it J.H.E. 302
Rubens, Peter Paul 188, 343
Rueb, G. 122
Ruisch, Johan 220
Ruprecht, Conrad 95
Rutten, A.I. 263
Ruttens Bierbrouwerij de Zwarte Ruiter
226
Rater, W. 136
Ruys, Mien 30, 68
Saly, E. 97, 310
Sampsons, Joris 58
Sanders, Har 191
Sangster, H. 137, 158, 279
Santuez, G. 88
Sasse van Ysselt, jhr L.EJJ. van 96
Sassen, B.A. 68
Schaap Hzn, S. 271
Schaap, W.EC. 289
Schadewijk, D. van 280
Scheffer, L. 151
Scheffer, R. 80
Schellekens, C. 137
Schijndel, A.H. van
(Stoomschoenenfabriek) 329
Schmitz, atelier A.M. 205
Schonck, Ph. W 23, 113, 156, 157, 161,
162, 335, 342
Schooneberg, L.W. 266
Schoonwater, J. 316
Schoot, A. van der 310
Schoot, W. van der 149
Schoot, ijzerhandel Van der 308
Schotel, J.121
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Schulte, E. 246
Schumaker, J. 212
Schutkens van Liemd, meester Hans
Cornelis 98
Schutz, F. 165, 176, 317
Schysler, Georg 206
Scorel, Jan van 107
Seegeren, EA. 121
Seelig 110
Seghers, Daniel 174
Senders 131
Sengers, P. 254
Senserff, Walter 74
Serruier, mej. F.W. 281
Servais 277
Seters, C. 278
Siebers, A. 76, 313, 339
Siebers & Van Daal 119
Sinkel, B.H.A. 152
Sint Jozef, woningbouwvereniging 63
Sithoef, Johannes 112
Sjollema, J. 242
Slager, familie 226
Slegers, T. 217
Slikker 151
Slingeland, familie Van 122
Slinger, A. 83
Sloet 294
Slootmakers SJ, A. 319
Sluimer, D.L. 151
Sluis, S.J.P. van der 245
Smedecken, G.F. 117
Smeele, Th. 240
Smeets, F. 331
Smelt, H.G. 166
Smeth, familie De 130
Smit, C. 149
Smits, orgelbouwers 23
Smits, gebroeders 67
Smits, familie 317
Smits & Co (schoenen) 137
Smits & Co, Piet (ijzer) 309
Smits, A.MJJ. 120
Smits, A.P. 241, 282
Smits, EC. 58, 67, 98, 129, 133, 141, 168,
174, 196, 197, 245, 247, 253, 263, 280,
282, 289, 291, 292, 295, 297, 304, 305,
311
Smits, H. 127, 128
Smits, J. 261
Smits, L. 127
Smits, P.M. 127
Smits van Oyen, familie 152
Smits van Oyen, N.C.M. 148
Smits van Waesberghe, familie 120
Smitz, familie 152
Snickers, P.M. 179, 186
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Snoeys, familie 343
Snouckaert van Schauburg, Albert 186
Societeit Nieuwe Koninklijke Harmonie
308
Societeit Souvenir des Montagnards 308
Soffers, P. 24, 137, 157, 277, 301, 302, 344
Somers, F 340
Spaarbank, Vereeniging Tilburgse 308
Spaendonck, A. van 119
Spanje, koning van 17
Sparenburg, J. 80
Specht, Johan 74, 114
Spinola 70, 301
Spoorwater, Evert 71, 73
Spoorwegmaatschappij, NoordBrabantsch-Duitsche 255
Spoorwegmaatschappij, Nederlandsche
Zuid-Ooster 290
Sprangh, Adriaen van 165
Springer, L.A. 29, 122, 192, 193, 271,
289, 296, 307
St. Aloysius, congregatie van 210
St. Bernhard, abdij (Antwerpen) 237, 274
St. Henricus, blindeninstituut 172
St. Joseph, RK Werkliedenvereeniging 149
St. Joseph, woningbouw voor grote
gezinnen 224
St. Geertrui (Leuven), refugie van 220
Staal, J.F. 155
Staal-Kropholler, T.M. 344
Staals, P. 314
Staatsspoorwegen 309
Stael, A.176
Stalins 257
Stationsweg, Maatschappij De 223
Steen, Jacobus van 342
Steenbergen, N. 76
Stekelenburg, GJ.L. van 281
Stepraedt, Reinier van 251
Sterren, Adriaan van der 213
Steur, J.A. van der 74
Stevens 247
Steylaert, Adriaan 207
Stijmans, P. 318
Stiphout, K. van 216
Stolk, David van 72
Stoltzenberg, zie Cuypers en
Stoltzenberg
Storff de Belville, Paul 176
Stork & Co 68
Stornebrink, P.Th. 184, 185, 224, 227,
240, 291
Straaten, Van 236
Stracke, F. 110, 276
Strijen, heren van 13
Strik, J. 29, 93, 284, 297, 298, 312, 320,
321

Stroucken, J.188
Striimphler, J.S. 208
Stuart, Mary (echtgen. Willem III) 105,
214
Stulemeyer & Co, NV J.E 39, 119, 224
Sturm, C. 286
Sturm, F.B. 286, 288
Stuyt, J. 26, 28, 69, 89, 111, 112, 130,
142, 146, 150, 207, 210, 227, 263,
260, 300, 314, 315, 317, 318, 342, 343
Sutorius & Co, RA. 195
Suyling (& Zn), K.C. 217, 223, 227
Swaay, G.J. van 274, 275, 276
Swagemakers 89
Swane, familie 326
Swane, M.A. 326
Swart, Pieter de 215
Swarze, H. 232
Sweerts de Landas, baron 264
Sweerts de Landas, M.C. 295
Swieten, Johan van 135
Swinkels, J.F. 245
Swinkels, W. 193
Swinkels 291
Symonsz, Frans 206
TABROS (Techn Adviesbureau
Roosenburg Op ten Noord &
Scheffer) 151
Tadema, P.J. 322
Taen Err Toung, Th 171, 315
Tanin, firma 137
TBC-controle, gemeentelijk bureau voor
29
Teeffelen, Van 226
Teewisse, H. 194
Temme, J. 116, 119, 121
Teolin 121
Tepe, A. 95
Termote, A. 77, 95, 146, 152, 229
Tersteeg, D.F. 30, 147, 152, 194
Teurlincx & Meyers, meubelfabriek 264
Tex, EJ.A. den 90
Textielmuseum 308
Theofaan, blindeninstituut 173
Thiel, familie Van 66, 193
Thiel, A.P.L. van 193
Thiel, G. van 66
Thiel, J. van 193
Thiel, RE G. van 66
Thiel, P. van 66
Thiel, W. van 66
Thissen, J. 67, 69, 169, 183, 245
Thuis Best, woningbouwvereniging 149
Thulden, Theodoor van 214
Tielraden, H. van 31, 304, 305, 307
Tiets, J.175

Tilburg, heren van 302
Tilburgsche Melkinrichting,
Coo"peratieve 309
Tilburgse Spaarbank, Vereeniging 308
Timmermans, Johannes Cornelis 118
Toekomst, stoomtimmerfabriek De 342
Tornado 158
Tongeren, Aart van 162
Tongerlo, norbertijnerabdij 12, 162, 215,
254, 285, 287, 311
Tonino, J.100, 300
Tooten van Ginderen, P. 139
Tooten, P.B.A. 236
Torck van Heesbeen, Willem 184
Tour, prins van Auvergne markies
Francois Egon de la 81
Tourneij, atelier H. 97
Tramwegmaatschappij 'De Meijerij' 283
Trappeniers, A. 314
trappisten 26, 89
trappistinnen 89, 90
Trautwijn, A. 78
Troopin & Co, V.159
Tulder, HJ. van 24, 25, 58, 89, 138, 145,
146, 167, 190, 191, 244, 253, 254,
258, 272, 300, 304, 305, 307, 314,
318, 320, 321, 324, 331
Tulder, A. en C. van 307
Turing von Ferrier, John 264
Tuyll van Serooskerken, baron Van 189
Tuyll van Serooskerken, Jeronimus van 73
Tuyll van Serooskerken, Jan Diederik
baron van 187
Tuyll van Serooskerken, Reinoud
Diederik baron van 188
Uden, Gerardus van 211
Uden, heren van 311
Uiterwaal, J. 317
Uppenkamp-De Rooij, familie 310
ursulinen 58, 306, 323
Utrecht, bisdom 12
Utrecht, levensverzekeringsmaatschappij
De 27, 149, 155
Vaart, Van der 286
Valk, G.H.F. 265
Valk, H.W. 28, 58, 66, 95, 110, 141, 159,
184, 188, 210, 224, 225, 227, 242,
243, 247, 256, 257, 263, 265, 293,
306, 320, 324, 326, 328
Valk, H.W. en G.H.E 61
Valk, J. van der 26, 171, 210, 290, 305,
306, 307, 308
Valkenburg, Walraven van 279
Veggel, A. van 24, 58, 154, 191, 208, 312,
313
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Veghel, Jacob van 222
Veken, C.J.M. van der 218
Velde, bouwpastoor Van de 91
Velden, H.P. van der 68
Velden, P. van der 315
Veldhoven, mr A.A. van 326
Velp, A. van 280
Ven, J.A. van der 120, 206, 297
Ven, J.T. van der 325
Ven, T. van de 240
Veneman, atelier 206
Veneman, L. 204, 210, 272
Venlo, Jan van 260
Verbruggen, Erven A. 284
Verbunt, familie 307
Verbunt, Henri 309
Verdonk, P. 315
Verduijn, familie 88
Vereeniging tot Verbetering der
Volkshuisvesting 149
Vereniging Christelijke Verzorging van
Krankzinnigen in Zeeland 181
Vergouwen, M. 286, 287, 288
Vergroesen, J. 79
Verhave 151
Verhees, Hendrik 98, 123, 154
Verhellouw 214, 216
Verheul Dzn, J. 270
Verheyen, J. 250
Verhoekx, M.H. 154
Verhoeven, A. 155
Verhoeven, Petrus 133, 174, 182, 280, 330
Verlegh, A. 119
VerLoren van Themaat 154
Vermeijs, C. 191
Vermeulen, Adriaan 88
Vermeulen, J. 320
Verrijk, D. 343
Verschuijl, E. 148
Verschuuren, A. 137
Vervegaard 254
Vervest, F. 141, 155
Vervest, H. 283
Verwoerd, E 116, 121, 122
Verzekering op het Leven "NoordBraband", NV Mij van 329
Veth, Jan 162
Vieille-Montagne, Societe anonyme de
zinc de la 37
Vierling, Nicolaas 108, 268
Vijvere, A. van den 153
Vilain 269
Vincentiusvereniging 166
Vincidor da Bologna, Tomaso 21, 104
Vindevogel, bronsgieterij (Gent) 229
Vingboons 23, 264
Vischer, P. 280

Vitek, Antonin 92
Vladeracken, Karel van 179
Vlijmen, heren van 321
Vlisco 195
Vlist, F. van der 209
Vogel, H.P. 110
Vogelpoel, WJ. van 196
Volksbelang, woningbouwvereniging 194
Volkshuisvesting, Vereeniging tot
Verbetering der 149
Vollebregt & Zn, JJ. 92, 154, 162, 169,
207,239,293,298
Vollenhove & Smulders, NV Oliehandel
Van 308
Volten, A. 75
Voorst tot Voorst, M.A.EJ. baron van 215
Vorselaars 29, 309
Vorstermans, G. 63
Vorstermans, H. 139
Vrensen, C. 209
Vriendt, F. de 75, 184, 275, 276
Vriendt, J.F. de 272
Vriendt, L. de 152
Vries, J. de 155
Vries, G.L. de 63, 194
Vries, L. de 249
Vries, Vredeman de 21
Vries-Robbe, firma De 152
Vrijman, J.A. 153, 211
Vroom & Dreesmann 120, 226
Waalre, heren van 326
Wadenoyen, M.A. van 97, 127
Wael, Cornelis de 203
Wael, W. van 76
Waghevens, Gheorgius 79
Walcker 272
Waldburg-Zeil, Maria Catharina Von 319
Wappers, G. 265
Warmond, Van 207
Warners, EA. 89
Wasservas, Maria 288
Waterleidingmaatschappij NoordwestBrabant 300
Waterschappen Alm, Gantel, Zeven
Bannen 331
Waterstaat, Ministerie van 25
Weber, C. 25, 69, 91, 165, 240, 245, 247,
256, 260, 279, 311, 315, 318, 323, 326
Weel, P. van 287
Weerder 114
Wege, Jan van der 215
Wegewaert, H. 133
Weingartner, B.J.C. 297
Weiss, Max 265, 330
Welsing, W.G. 194, 226, 227, 308
Wenckebach, L.O. 151
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Wendholt, familie 233
Werkens, Jan 95
Werkliedenvereeniging St. Joseph, RI( 149
Werten, J. 159, 178, 184
Wesselman van Helmond, jhr A.P. 193
Wesselman, C.E 192
Westenhout, J. van 117
Westreenen, familie Van 187
Wiegersma, H. 130, 131, 145
Wiegersma, P. 205, 245
Wielders, J. 80, 308
Wijnberg, blindeninstituut De 172, 173,
175
Wijnen 131
Wijngaart, Adriaan van de 111
Wijngaerden, jonker Hendrik van 117
Wilbrink, J. 126
Wilde, J. de 73, 81
Wildschut, D. 144
Wilhelmieten 239
Willebrants, J. 90
Willem zie ook Oranje, Holland, Nassau
Willem III (koning/stadhouder) 105,
121, 122, 135, 172, 214, 337
Willem I (koning) 111, 320
Willem II (koning) 24, 177, 302, 306
Willem III-fonds, koning 189
Willem II NV227
Willems, Pieter 68
Willigen, Johan van 132, 280
Willink, Christine M. 271
Windhausen, A. 260
Windhausen, gebroeders 195
Wintelrode, N. 93
Wintermans, Henri 46, 140
Wintershoven, J.B. van 29, 188
Wirte, A. 120
Wit, NV De 166
Wit, P. de 194
Wit, J.H.F. de 318
Witmetaalfabriek (Leiden) 229
Wittenhorst, familie Van 327
Wittouck, P. 71, 87
Wolters, EJ. 146, 148, 260
Woningbouw voor grote gezinnen St.
Joseph 224, 308
Woningbouwvereniging Eigen Bezit 224
Woningbouwvereniging Thuis Best 149
Woningbouwvereniging Eindhoven
Vooruit 149
Woningbouwvereniging Volksbelang 194
Woningbouwvereniging Ons Belang 224
Woningbouwvereniging De Hoop 194
Wou, Gerard van 232, 268
Wright, Frank Lloyd 27, 89
Wiilms, E. 331
Wynhoven, WJ. 272
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Xavery, J.B. 95, 232, 254
Xavier Smits, dr C.E 282
Yaiant den Schilder 106
Yerna, Lambert 187
Zadkin, 0. 343
Zeeland, Vereniging tot Christelijke
Verzorging van Krankzinnigen in 181
Zeelstman, Jan 238
Zeemans, Jacobus 156
Zelbacht, Margriet van 118
Zerezo de Tajado, E.EJ. de 236
Zeven Bannen, waterschap 331
Zijl, L. 328
Zijnen de Gier, M. 90
Zinc de la Vieille-Montagne, Societe
anonyme de 37
Zoesius, bisschop 215
Zorreth, Frederik Gerard 120
Zoutman, J.A. 162
zusters van de Societeit van Jezus, Maria
en Jozef 260
zusters van de Choorstraat (dochters van
Maria en Joseph) 210
zusters van Liefde 26, 63, 175, 292, 301,
306, 307
zusters van Liefde van St. Carolus
Borromeus 96, 261
zusters van Orthenpoort 210
zusters van Schijndel 240
zusters OLV Visitatie 307
zusters penitenten uit Haaren 282
zusters van Roosendaal 339
Zutter, P.J. de 211
Zuylen, Van 196
Zwanenberg, A. en N. 272, 273
Zwanenbroederschap 211
Zwanikken, J. 272, 273
Zwart, Jan die 296
Zwijsen, mgr J. 24, 179, 306, 307
Zwolle, meester Arnt van 68
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VERANTWOORDING VAN DE AFBEELDINGEN

Foto's
Alle foto's zijn vervaardigd door de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
(R.D.M.Z.), met uitzondering van die
gemaakt door:
Flying Focus, Castricum: p. 30, 49, 103,
173, 186, 187 b, 190, 200, 231 bo, 246 o,
279, 333 bo.
Paul van Galen Producties, Vught: p. 38,
45, 55, 166, 170, 177 o, 234, 256b, 317 ton.

Plattegronden en
opmetingstekeningen
B. Stamkot, cart. Buro MAP, Amsterdam:
achterschutblad, p. 8-9, 25, 70, 101, 143,
160, 172 o, 201, 230, 303, 333 o, 3360.
R.G. Bosch van Drakestein, Utrecht:
p. 60 (naar opmeting R.D.M.Z.), 81 (naar
opmeting R.D.M.Z.), 99, 123, 140, 185,
192, 268 m (naar Th. van Straalen,
R.D.M.Z. e.a.), 269.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Zeist (B.HJ.N. Kooij): p. 72 (o.a. naar
E.A. Canneman en J. de Wilde 1957 en
Gemeente Bergen op Zoom 1988), 77
(naar J.P. van Bruggen e.a. 1955), 98
(plattegrond over de vensters naar DJ.K.
Zweers 1994 incl. bouwhist. gegevens en
periodisering), 107 (naar Kalf 1912 en
gegevens Bureau Kamphuis, M. Burger
en Gemeente Breda, G. van den Eynde),
174 (naar o.a. Bureau voor Architectuur
te Amersfoort 1980), 234 (naar J.A. Reus
te Oss 1960 en H. van de Wal R.D.M.Z.
1964), 280 mi (naar Bureau L.F.A.M.
Sturm e.a. 1944), 286 bo (naar Bureau
L.F.A.M. Sturm 1959), 304 (o.a. naar
Diocesaan Bouwbureau Den Bosch
1985), 332 (naar P. Bolten en C. de Rooy
1952 en Sturm Architekten 1991).

Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Zeist (T Brouwer): p. 145 (naar C.H. de
Bever 1942 en De Bever architecten 1975),
177 (naar Rijksgebouwendienst 1944),
265, 275 (naar Bureau C.G. Geenen e.a.
1971).

Rijks Prentenkabinet, Amsterdam: p. 213
rb (Pieter Saenredam).

Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Zeist (Tetar van Elven): p. 104 (ca. 1895).

Universiteitsbibliotheek Leiden, Collectie
Bodel Nijenhuis: p. 198.

Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Zeist (W.J. Berghuis): p. 262 (1962 en
naar H. Strijbos 1995).

Van Goghmuseum, Amsterdam: p. 259.

Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Zeist (Th. van Straalen): p. 161.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Zeist (A.A.M. Warfemius): p. 203.
Instituut voor Bouwhistorische Informatie en Documentatie (I.B.I.D.) en Bouwhistorische & Archeologische Dienst
's-Hertogenbosch (R. Glaudemans): p. 214.
Monumenten Advies Bureau, Grave:
p.281.
Algemeen Rijksarchief, 2e afdeling, Archief
Rijksgebouwendienst, 's-Gravenhage:
p. 115.
Ir. L. Wevers, Utrecht: p. 116 (1996).

Historische topografische
afbeeldingen
Beltman Architecten & Ingenieurs,
Enschede (reproductie R.D.M.Z.): p. 39.
Coil. Gemeentearchief Bergen op Zoom:
p. 71, 731.bo.
Noord-Brabants Museum, 's-Hertogenbosch: p. 17, 54.

Stadsarchief 's-Hertogenbosch: p. 47
(stamboek nr. 993), 199 (Prov. Genootschap).

W. Bakker & H. Rusch, Ons eigen land:
Eenvoudige atlas van Nederland, Zeist
1961 (35ste druk), p. 48.
J. Blaeu, Tonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden, Amsterdam 1649:
p. 172 o, 241.
Th.E. van Goor, Beschrijving van stadt
en lande van Breda, 's-Gravenhage 1744:
p. 105.
J. Kuyper, Atlas van Nederland en de
Overzeesche Bezittingen, Leeuwarden
1866 (reproductie Universiteitsbibliotheek
Universiteit van Amsterdam): voorschutblad.
J.G.M. Sanders e.a. (red.), Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde
Nederlanden, Hertogenbosch/Hilversum 1996: p. 16.
Townplaning Review 1935: p. 144.
A. Vos e.a. (red.), 's-Hertogenbosch:
De geschiedenis van een Brabantse stad
1629-1990, 's-Hertogenbosch 1996, 47:
p. 35.
J. Wagenaar, Tegenwoordige Staat der
Vereenigde Nederlanden, Holland,
Amsterdam 1742-1750: p. 14.
J. Wagenaar, Tegenwoordige Staat der
Vereenigde Nederlanden, Generaliteitslanden enz. Amsterdam 1751: p. 51, 102.
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Het tweede deel in de serie `Monumenten
in Nederland' is gewijd aan de provincie
Noord-Brabant. De steden 's-Hertogenbosch,
Breda en Bergen op Zoom krijgen in deze
uitgave vanwege hun grote hoeveelheid
historisch erfgoed uiteraard veel aandacht.
Maar ook de meer dan 250 andere historische
steden, dorpen en gehuchten komen aan bod.
De verschillende regio's waarvan zij deel
uitmaken worden behandeld, zoals de Meierij,
Maaskant en Peel, het Kempenland,
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de laatste bestaande uit het Markiezaat van
Bergen op Zoom en de Baronie van Breda.

`Monumenten in Nederland - Noord-Brabant' geeft
een bondig overzicht van alle cultuurhistorisch
waardevolle monumenten in de provincie
Noord-Brabant. Begeleid door ruim 500 afbeeldingen
komen bekende, maar ook minder voor de hand
liggende hoogtepunten uit de rijke historie van de
provincie aan de orde. Van de Sint-Jan tot
kasteel Croy. Van de Peellinie in het oosten tot de
leerlooierijen in de Langstraat en de voorstraatdorpen
in het westen van de provincie.

Als eerste deel in de serie verscheen de
provincie Utrecht.
Na Noord-Brabant zal uitkomen Overijssel.
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Gelderland
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Noord-Holland
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Zuid-Holland
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