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De Monumentenprijs Noord-Brabant 2009 is mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Brabant

J U R Y R A P P O R T
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Coverfoto:
Reclame voor Wyers Oude Jenever
op de Spoordonkse watermolen

’s-Hertogenbosch, oktober 2009

Geachte lezer,
Bij de uitreiking van de Monumentenprijs Noord-Brabant 2008 in Raamsdonk werd het thema voor
de Monumentenprijs 2009 aangekondigd: h i s t o r i s c h e b o r d e n e n o p s c h r i f t e n a a n d e s t r a at .
Het bestuur van de Stichting Monumentenprijs Noord-Brabant wil de jury voor het jaar 2009 hartelijk
danken voor de grote – vrijwillige – inzet die zij heeft betoond. Dankzij deze inzet hebben wij ook
dit jaar weer op een verantwoorde wijze een juiste keuze kunnen maken.
Het provinciaal bestuur van Noord-Brabant danken wij voor de financiële ondersteuning, die ons ook
dit jaar weer in staat heeft gesteld een Monumentenprijs Noord-Brabant te organiseren en uit te reiken.
Hopelijk geeft het juryrapport U de inspiratie om nog oplettender door de Brabantse dorpen en steden
te reizen en zelf ook vergeten schatten aan oude muurreclames te ontdekken.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Stichting Monumentenprijs Noord-Brabant
dr. F.A. Petter, voorzitter
J. L.M. Groothuis, secretaris
B.C.M. van der Kaaij, penningmeester
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Spoordonk

Inleiding
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Sterker nog, organisaties als Bond Heemschut danken hun bestaan mede aan het verzet, zo’n honderd jaar geleden, tegen
storende reclame-uitingen die het straatbeeld deden verrommelen en zo een directe bedreiging vormden voor het aangezicht
van stad of dorp. Daarbij werd reclame als onhistorisch gezien, omdat zij in de ogen van velen schreeuwerigere en groteskere
vormen had aangenomen dan ooit te voren.
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De marktkoopman die zijn meloenen prijst, de barbier met op zijn uithangbord een grote schaar geschilderd. Reclame is niets
nieuws, al eeuwenlang brengen handelaren met meer of minder succes hun waren onder de aandacht van beoogde klanten.
Als iets reclame typeert, dan is het wel de intentie om op te vallen. Het is dan ook onjuist te stellen dat de erfgoedsector pas recent
belangstelling is gaan tonen voor buitenreclame. Het tegendeel is waar; juist monumentminnenden hebben zich steeds als geen
ander gevoelig getoond voor reclame in de openbare ruimte. Hun waardering ervoor was – en is – echter doorgaans negatief.
Haper t
voormalig tramstation en café

Inderdaad vond er aan het einde van de negentiende eeuw op het gebied van publiciteit een zekere schaalvergroting plaats.
Vooral de oplopende productie van luxegoederen vormde een stimulans om de consumptie ervan te bevorderen. Daarbij waren
het niet langer meer enkel de handelaren die zich tot het publiek richtten, ook producenten begonnen dat te doen om zo een sterk
merk op de markt te zetten en de tussenhandel te dwingen hun producten af te nemen.
Met enige ironie kan worden vastgesteld dat juist voor de buitenreclame waartegen de Heemschutters zich in de eerste helft
van de twintigste eeuw zo verzetten de laatste jaren de waardering sterk is gegroeid. Het besef dat reclame een belangrijke rol
speelt in het economische en maatschappelijke leven neemt toe en daarmee het besef dat zij dus een integraal deel uitmaakt van
ons gemeenschappelijk verleden. Daarbij komen ‘historische’ reclameschilderingen of uithangborden ons tegenwoordig niet
meer als schreeuwerig of lelijk over. Zo is er nu oog voor het vakmanschap van sommige reclameschilders uit de eerste helft
van de twintigste eeuw, die de ‘fresco’s van de middenstand’ vervaardigden. Het is nu eigenlijk moeilijk voorstelbaar waarover
sommigen zich honderd jaar geleden druk maakten.Wellicht komt dit omdat we inmiddels op gebied van reclame heel wat meer
gewend zijn?

Bergen op Zoom
detail reclame “Miss Blanche”

Niet langer een bedreiging, wordt historische buitenreclame, of wat er nog van rest, tegenwoordig zelf bedreigd. Hun reclamefunctie hebben ze meestal verloren – historische reclame is zelden nog reclame – en daarmee ook hun commerciële waarde.
De tegeltableaus, schilderingen en uithangborden van weleer zijn als medium voor publiciteit al lang achterhaald en vervangen
door andere vormen. De laatste halve eeuw is veel verdwenen en wat nog rest is vaak zodanig verweerd dat er op het eerste
gezicht niet meer van rest dan wat verveloze planken of een lelijke vlek op een muur.
Een organisatie die zich richt op het behoud en herstel van historische gevelreclames is de Stichting Tekens aan de Wand. Deze
stichting adviseert eigenaren, overheden en initiatiefnemers bij het reconstrueren en conserveren van oude gevelreclames en
verschaft hen informatie inzake subsidies. Door bekendheid te geven aan historische reclameuitingen wil zij een draagvlak creëren
voor het behoud van bijzondere buitenreclames en tonen dat deze sporen zijn van een vervlogen tijdsbeeld.
Roosendaal
voormalig postkantoor

Tilburg
reclame voor kinderwagens
(niet aangemeld)

Bevindingen van de jury
T H E M A M O N U M E N T E N P R I J S N O O R D - B R A B A N T 2 0 0 9
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De volgende objecten zijn aangemeld:
Bergen op Zoom

Reclameschildering Parallelweg 14,
“Miss Blanche / VIRGINIA CIGARETTES”

Esbeek

Tegeltableau gevel houtvesterwoning van landgoed De Utrecht

Gemer t

Wapenbord op voormalige marechausseekazerne

Haaren

Reclamebord op villa Kerkeind 12,
“M V/D OEVER & ZEN BOOMKWRIJ / OUDSTE ADRES IN N.-BR.”

Haper t

Opschrift voormalig tramstation,
“TRAMSTATION HAPERT. CAFE . DE . ZWAAN . EN . STALLING”

Heeswijk

Gerestaureerde paardenstalling hoefsmid

Heeswijk

Gerestaureerde gevelsteen Abdij van Berne

Helmond

Winkel-woonhuis Kerkstraat 48, “VLEESCHHOUWERIJ”

‘s-Her togenbosch

Uithangbord Achter het stadhuis,
“L.J. VAN STOKKUM / AUTOMOBIELEN / TE HUUR”

Heusden

Werkplaatsmeester / restaurateur René van Boxtel

Lieshout

Oude ANWB-wegwijzer op de Heuvel

Oirschot

Opschrift voormalig diepvriesgebouw,
“CO-OP DIEPVRIES / OIRSCHOT”

Oirschot

Reclameschildering aan Markt, “HOTEL PRINCEE”

Ossendrecht

Interieur en exterieur Café Zaal en Slijterij De Vrede

Ravenstein

Gedenksteen stadsbrand 1606

Roosendaal

Gevelstenen voormalig kantoor RK Boerenbond

Roosendaal

Smeedwerk voormalig postkantoor aan Markt, “POST EN TELEGRAAF”

Spoordonk

Reclameschildering op watermolen, “WYERS OUDE JENEVER”

Tilburg

Winkel-woonhuis Boomstraat, “HANDEL IN KAAS EN VISCH”

Uden

Boek over bijzondere gevelstenen in de gemeente Uden

Het t h e m a va n d e M o n u m e nte nprijs Noord-B rabant 2009 luidt als volgt:
Borden en opschriften. Reclames aan de straat. Historische geschilderde opschriften,
uithang-borden, reclameborden of andere objecten, die bij of aan de straat worden geplaatst
om de aandacht van de voorbijgangers te richten op de verkoop van goederen en diensten.
Daarbij vragen we speciaal de aandacht voor opschriften die in de afgelopen jaren zijn
behouden of gereconstrueerd.

Stichting Monumentenprijs
Noord-Brabant

Zoals gebruikelijk zijn in het voorjaar diverse organisaties aangeschreven met de uitnodiging om
interessante objecten aan te melden. Hieraan is gehoor gegeven door heemkundekringen, particulieren en gemeenten. In het totaal zijn er 20 aanmeldingen. De jury heeft de ingediende documentatie
bij ieder object grondig bestudeerd en is, wanneer nodig, ter plaatste poolshoogte komen nemen.
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De Stichting Monumentenprijs Noord-Brabant heeft voor dit jaar een thema gekozen dat aansluit
bij de landelijk groeiende belangstelling voor historische buitenreclames welke nog in stads- of dorpsgezicht gevonden kunnen worden. Met de prijs wenst de stichting in de provincie Noord-Brabant
de aandacht voor deze vorm van erfgoed te vergroten en zo een breder draagvlak voor het behoud
ervan te creëren.

WERKWIJZE VAN DE JURY
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Tilburg

De kwaliteit van de achttien overgebleven aanmeldingen is door de jury streng beoordeeld. Steeds
is gekeken naar de conditie waarin het object verkeert; is het gerestaureerd of bestaan daar concrete
plannen toe? Verder is steeds gelet op de zichtbaarheid van de aangemelde objecten vanaf de straat.
Tijdens haar rondreis trof de jury overigens op diverse plaatsen interessante objecten aan die niet
waren aangemeld, zoals een oude letterreclame voor kinderwagens in Tilburg en een voormalige
apotheek nabij de Markt van Roosendaal, waarvan allerlei details in de gevel nog de vroegere functie
van het gebouw verraden. De rijkdom van historische buitenreclames in Noord-Brabant is veel groter
dan het geringe aantal aanmeldingen doet vermoeden.

“HANDEL IN KAAS EN VISCH”

T YPERING VAN DE AANGEMELDE OBJEC TEN

Zoals gezegd zijn de aanmeldingen zeer divers van aard. Bij nader inzien kunnen er wel enkele
thematische groepen onderscheiden worden. Bij twee aanmeldingen betreft het winkelpanden
waarop het oude opschrift nog aangeeft welke levensmiddelen er vroeger verkocht werden
(Helmond en Tilburg). In geen van beide winkels wordt de oorspronkelijke negotie nog gedreven,
maar ze hebben wel nog steeds een commerciële functie.
In twee gevallen gaat het om reclameschilderingen waarin genotsmiddelen worden aangeprezen
(Bergen op Zoom en Spoordonk). Deze schilderingen maken reclame voor merken en niet voor
winkels en staan los van de eigenlijke functie van de gebouwen waarop ze zijn geschilderd. Ze zijn
een voorbeeld van hoe in het verleden lege, maar zichtbare stukken muur voor publiciteit werden
verhuurd.

Twee aanmeldingen kunnen in verband worden gebracht met het coöperatieve verleden van
het Brabantse platteland. De gevelstenen in het voormalige kantoor van de RK Boerenbond te
Roosendaal herinneren letterlijk aan het belang dat aan samenwerking werd gehecht, ze voeren
de tekst: “EEN VOOR ALLEN / ALLEN VOOR EEN”.
Het coöperatieve diepvriesgebouw in Oirschot herinnert
aan de tijd dat overal op het Brabantse platteland dergelijke
gebouwen werden opgericht voor het invriezen van voorraden voor eigen gebruik.
Heeswijk

Oirschot

oude paardenstalling van hoefsmid

voormalig diepvriesgebouw
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De jury heeft de indruk gekregen dat het voor dit jaar vastgestelde thema breed is geïnterpreteerd.
Hoewel het aantal inzendingen niet bijzonder groot is, zijn de inzendingen zeer divers van aard en
bevatten ze objecten die buiten iedere categorie lijken te vallen zoals de paardenstalling in Heeswijk
en de wegwijzer in Lieshout. De jury heeft alleen de inzendingen die te zeer afweken van de opgestelde beschrijving op voorhand afgewezen. Dit betekent dat de aangemelde restaurateur en het
aangemelde boek niet voor de prijs in aanmerking kwamen, zonder dat de jury daarmee afbreuk
wenst te doen aan hun merites.
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’s-Her togenbosch
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ENKELE PROJECTEN NADER TOEGELICHT

uithangbord “Van Stokkum”
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Bergen op Zoom
reclameschildering “Miss Blanche”

Het landgoed De Utrecht werd in 1899 op heidegrond
aangelegd op initiatief van de – gelijknamige – verzekeringsmaatschappij De Utrecht. Een tegeltableau op de
voorgevel van de houtvesterwoning herinnert hieraan.
De woning is in de bossen gelegen iets ten zuiden van
Esbeek, maar is goed zichtbaar vanaf de provinciale weg.
Haaren
reclameplaat “M. V/D OEVER”

Niet minder groot is de verscheidenheid aan middelen die zijn ingezet om reclame te maken, van
schilderwerk (Bergen op Zoom, Hapert, Oirschot (tweemaal), Spoordonk), een tegeltableau (Esbeek),
glazen platen (Haaren, Helmond), uithangborden (Gemert, ’s-Hertogenbosch) tot smeedwerk
(Roosendaal postkantoor).
Verder heeft de jury geconstateerd dat vooral het typografische aspect bij alle inzendingen een grote
rol speelt. Bij vrijwel alle ingezonden reclame-uitingen worden letters getoond, vaak zelfs uitsluitend
(Hapert, ’s-Hertogenbosch, Oirschot (tweemaal), Spoordonk, Tilburg).

Esbeek
Houtvesterwoning van Landgoed
De Utrecht met tegeltableau in voorgevel

Goed zichtbaar is ook, voor wie vanaf Oisterwijk Haaren binnenrijdt, het reclamebord van de boomkwekerij M. van de Oever uit 1924. Het gaat hier om een zwarte glazen plaat die tegen de muur is
geschroefd, met daarop in vergulde duidelijke letters: M V/D OEVER & ZEN BOOMKWRIJ / OUDSTE
ADRES IN N.-BR. De tekst wordt links en rechts door twee gestileerde boompjes
geflankeerd. De plaat is recent gerestaureerd en door de eigenaar van de villa, die nog steeds een
boomkwekerij bestiert, opnieuw opgehangen. Daarmee doet het bord eigenlijk nog steeds als
reclame dienst. Aan de andere kant van de villa, maar slecht zichtbaar vanaf de weg, hangt een
soortgelijke plaat die nog gerestaureerd moet worden – de letters zijn hier hun verguldsel grotendeels
kwijtgeraakt.
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De gemeente Bergen op Zoom en de Stichting Tekens aan de
Wand hebben samengewerkt om een restauratie van een
oude reclameschildering aan de Parallelweg, nabij het station, te
realiseren. Een deskundig restaurator heeft de elegante buitenreclame van “Miss Blanche VIRGINIA CIGARETTES” schoongemaakt en waarnodig bijgeschilderd, daarbij gebruik makend
van de originele, maar verstorven kleuren. De schildering die
een mondaine, rokende vrouw toont is vanaf de straat goed
zichtbaar. Het project kwam mede tot stand met steun van de
provincie, in het kader van ‘Schatten van Brabant’, waaruit onder
meer de productie van een korte documentaire is bekostigd.

Tenslotte kunnen drie aanmeldingen worden gerelateerd aan het thema ‘verkeer’. Zowel de wegwijzer op
de Heuvel van Lieshout als het uithangbord van de automobielenverhuur van Van Stokkum in ’s-Hertogenbosch
zijn relicten uit de tijd dat de auto net begon aan zijn
opmars in de maatschappij. Het tramstation van Hapert
komt uit dezelfde tijd, toen Brabant nog bedekt was
met een fijnmazig net van tramwegen die inmiddels allemaal zijn verdwenen.

Haper t
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voormalig tramstation

Nabij de Sint-Lambertuskerk aan de Kerkstraat in Helmond
staat een winkel-woonhuis met een gecompliceerde bouwgeschiedenis die terug gaat tot aan de zestiende eeuw. Als een
gaaf bewaard gebleven deel van de binnenstad bezit het pand
bijzondere waarde. In de gevel van 1890 is in 1904 een etalage
gebouwd in art-nouveautrant.
Deze etalage, die als geheel hoog gewaardeerd mag worden,
bevat bovendien een zwarte glazen plaat met in Jugendstilletters het opschrift “VLEESCHHOUWERIJ”.
Helmond
art-nouveau winkelpui

In de binnenstad van ’s-Hertogenbosch, achter het stadhuis en boven het steegje Lombardje hangt
een weinig pretentieus uithangbordje met de tekst: “L.J. VAN STOKKUM / AUTOMOBIELEN /
TE HUUR”. Aangezien het verhuurbedrijf van Van Stokkum reeds lang verdwenen is, leidde het
bordje lange tijd een kommervol bestaan, al bleef het wonder boven wonder bewaard. Inmiddels
is het door de gemeente geadopteerd en geheel in zijn oude glorie hersteld.
Erg onopvallend ook is het voormalige diepvriesgebouw bij Oirschot. Wie niet beter weet zal niet
snel zien dat het oorspronkelijk geen garage was, de functie die het tegenwoordig heeft. Het witte
opschrift “CO-OP DIEPVRIES / OIRSCHOT” moet ooit zeer opvallend zijn geweest, maar is
tegenwoordig sterk vervaagd.

voormalig kantoor van de RK Boerenbond

Rondom de ingang van het voormalige kantoor van de
RK Boerenbond te Roosendaal zijn bij de bouw gevelstenen geplaatst om de doelstelling van de organisatie te
promoten. Boven de deur is een ingekleurd reliëf aangebracht met de voorstelling van een ploeg. In een cartouche valt te lezen “KANTOOR R.K. BOERENBOND”.
Links en rechts van de deur zijn stenen aangebracht met, respectievelijk, de inscriptie “EEN VOOR
ALLEN” en “ALLEN VOOR EEN”.
Goed leesbaar vanaf de weg is de letterreclame op de watermolen van
Spoordonk: “WYERS OUDE JENEVER”. Met de molen is de reclameschildering geheel gerestaureerd. Eenheid tussen schildering en gebouw
is bereikt door de kleuren van de schildering (bruin en zwart) terug te
laten komen in de kleuren van de deuren, luiken en kozijnen. Mede dankzij de reclameboodschap vormt de Spoordonkse watermolen een herkenbaar monument.
Spoordonk

reclame “WYERS OUDE JENEVER” op watermolen

In Tilburg, aan de hoek van de Boomstraat en de St. Dionysiusstraat, markant aan een vijfsprong gelegen, staat een karakteristiek winkel-woonhuis uit 1912. Lange tijd een handel in
levensmiddelen, is er thans een snoepwinkel/cadeaushop in
gevestigd. De buitenkant is onlangs fraai gerestaureerd waardoor de gevelreclame weer duidelijk te lezen is:
“HANDEL IN KAAS EN VISCH”.

Tilburg
“HANDEL IN KAAS EN VISCH”
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Aan de Oude Provincialeweg in Hapert staat nog het
gebouw van het voormalige tramstation annex Café
De Zwaan. Tegenwoordig zijn er twee woningen in
gevestigd. Aan de vroegere functie herinnert nog het
opschrift:
“TRAMSTATION HAPERT. CAFE . DE . ZWAAN . EN .
STALLING”. Hoewel het opschrift in duidelijke witte letters op de gevel staat, verhinderen indrukwekkende
leilindes dat het vanaf de straat nog gelezen kan worden.

Roosendaal

14

15
EEN EERVOLLE VERMELDING WORDT TOEGEKEND AAN:

De jury heeft na rijp beraad uit de inzendingen twee objecten gekozen die voldoen aan de gestelde criteria. In beide gevallen
gaat het om exemplarische restauraties die recht doen aan een tot nog toe verwaarloosd onderdeel van ons monumentale
erfgoed. De jury heeft lof voor de twee gemeenten die het handhaven van beide monumenten mede mogelijk hebben

De jury prijst de wijze waarop de gemeente, na aankoop, het pand op orde heeft gebracht.
Het historische gebouw is tussen 2001 en 2003 geheel gerestaureerd. Bij de restauratie van de winkelpui,
in typische provinciale Jugendstilstijl, is rekening gehouden met de vele details. Bijzonder is de typografie van het opschrift “VLEESCHHOUWERIJ” in fraaie art-nouveauletters. Vermeldenswaardig is ook de fraaie vensterbank.

gemaakt en daarmee aangeven de waarde van historische buitenreclames als verrijking van het aangezicht van een stad in te zien.

Helmond
opschrift in art-nouveauletters
“VLEESCHHOUWERIJ”
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Winkel-woonhuis Kerkstraat 48, Helmond

DE MONUMENTENPRIJS NOORD-BRABANT 2009 WORDT TOEGEKEND AAN:
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Parallelweg 14 B ergen op Zoom

In de ogen van alle juryleden kan de restauratie van de “Miss Blanche” reclame als exemplarisch
gezien worden. Het project was gewaagd wegens het onderwerp van de reclame (sigaretten), waarvoor
tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk reclame gemaakt mag worden. Gezien de historische band
tussen Bergen op Zoom en de tabaksindustrie kan dit evenwel beschouwd worden als het meest passende monument voor een deel van het verleden van de stad. Een elegant monument ook, gezien de
afgebeelde voorstelling. Met veel liefde en gevoel voor geschiedenis is de schildering gerestaureerd.
Het restauratieproject past geheel in de lijn van het programma ‘Schatten van Brabant’, dat tot
doel heeft cultureel erfgoed met actuele thema’s te verenigen (“betekenis van het verleden voor de
eigen tijd”). Lovenswaardig is tenslotte de samenwerking tussen de gemeente en de stichting Tekens
aan de Wand.

’s-Hertogenbosch, september 2009
De jury van de Monumentenprijs Noord-Brabant 2009
J.C.M. Netten, voorzitter
Dr. A.J.C. van Leeuwen, kunsthistoricus
Drs. D.M. Eeken, kunsthistorica
A.C.A. Caspers, secretaris

Bergen op Zoom,
reclameschildering “Miss Blanche”

Stichting Monumentenprijs
Noord-Brabant
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DE “MISS BLANCHE”RECLAME

THEMA’S VOORGAANDE JAREN

18

Bergen op Zoom
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tekstreclame voor kapper naast
de “Miss Blanche”reclame”

In voorgaande jaren heeft de Monumentenprijs Noord-Brabant in het teken gestaan van:
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Haper t
detail opschrift voormalig tramstation

beeldbepalende gebouwen
wind- en watermolens
sociale woningbouwcomplexen
boerderijen met een nieuwe functie
geen prijs uitgereikt
historische stads- en dorpspleinen
voormalige religieuze gebouwen met een nieuwe functie
industriële gebouwen met een nieuwe functie
historische klinker- en kleiwegen
historische buitenplaatsen
historisch waardevolle boerderijen
monumentale woonhuizen met oorspronkelijk interieur
cultuurhistorische begraafplaatsen
waterbouwkundige werken
veldkapellen en andere religieuze monumentjes
historische tuinen en parken
vestingwerken
muurschilderingen in religieuze gebouwen
voormalige raadhuizen met een nieuwe functie
monumentale winkelpanden
restanten van verdwenen religieuze gebouwen

