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Geachte lezer,
De Monumentenprijs Noord-Brabant is dit jaar uitgereikt in de sociëteit De Harmonie te Tilburg.
Geheel in sfeer van het thema, kortweg: g e b o u we n to t ve r m a a k .
Ook dit jaar was de belangstelling om monumenten aan te melden voor deze prijs groot. In het
hierna volgende juryrapport kunt U lezen dat de jury weer veel tijd en energie heeft gestoken in
de beoordeling van de aanmeldingen.
Het bestuur van de Stichting Monumentenprijs Noord-Brabant wil de jury hartelijk danken
voor de grote -vrijwillige- inzet die zij heeft betoond. Dankzij deze inzet hebben wij ook dit jaar
weer op een verantwoorde wijze tot de juiste keuze kunnen komen. Het verslag van hun werkzaamheden vindt U in dit juryrapport, dat ook dit jaar weer plezierig is om te lezen. Ook dankzij
de mooie opmaak.
Het provinciaal bestuur van Noord-Brabant danken wij voor de financiële ondersteuning, die
ons in staat heeft gesteld een Brabantse Monumentenprijs 2011 te organiseren en uit te reiken.
Hopelijk geeft het juryrapport U de inspiratie om als U naar een muziek- of theateruitvoering
gaat, extra te letten op de schoonheid van gebouw en interieur.
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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’s-Her togenbosch

Thema Brabantse Monumentenprijs
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Dit jaar koos de Stichting Brabantse Monumentenprijs het thema: Gebouwen tot vermaak.

AANGEMELDE GEBOUWEN

Een thema dat steeds actueel is en relevant blijft voor een zeer breed publiek. De toelichting bij dit thema luidde als volgt:

Hieronder vallen onder meer muziekkiosken, schouwburgen, feestzalen, bioscopen, concertzalen,
sociëteiten, cafés, herbergen en andere uitspanningen.
Daarbij gaat bijzonder aandacht uit naar gebouwen die hun oorspronkelijke decoraties en uitstraling
bewaard hebben. Ook gebouwen die gerestaureerd zijn of in oorspronkelijke staat zijn hersteld, krijgen
hierbij de aandacht.
Zoals gebruikelijk is er een persbericht uitgevaardigd en zijn er diverse organisaties aangeschreven met de uitnodiging
interessante monumenten aan te melden. Hieraan is gehoor gegeven door heemkundekringen, particulieren en
gemeenten. In het totaal werden tweeëndertig monumenten aangemeld, een ‘oogst’ die tot tevredenheid stemde.

Ravenstein
Gelagkamer van Stadsherberg
De Keurvorst, Ravenstein

Esbeek
Muziektuin
Huize Rustoord, voormalig rustoord van
Kiosk
verzekeringsmaatschappij De Utrecht, tegenwoordig
Stadsschouwburg de Maagd
hotel en kunstgalerie, Esbeek
Poppodium gebouw-T
Zalencentrum Prinsenhof
Joe Mann Natuurtheater
Klooster Elsendaal
Gemeenschapshuis de Rots
Binnen, voorheen ’t Klapcot
Bioscoop Grand Theatre
Muziekkiosk
Restaurant NU
Herberg Het Gildehuis
Parktheater
Huize Rustoord
Steenfabriek
Hotel-restaurant De Poort van Brabant
Sociëteit Amicitia – Zwarte Arend
Verkadefabriek
Cultuur café De Republiek
Mobiele (muziek)kiosk
Bavaria Brouwerij Café
Het Oude Kerkje
Café-restaurant De Drie Linden
voormalig Café Coolen
De Groene Engel
Henricusgebouw
Kiosk
Stadsherberg De Keurvorst
St. Jan
Lieshout
Café De Drie Weesgegroetjes
Bavaria Brouwerijcafé bezien vanuit
een muziekkiosk, Lieshout
Schouwburg
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Monumentale gebouwen tot ca. 1960, die zijn gebouwd of herbestemd voor amusement en vermaak.

Beek en Donk
B e rg e n o p Zo o m
B e rg e n o p Zo o m
B e rg e n o p Zo o m
Best
Best
B ox m e e r
B ox te l
B re d a
B re d a
Ee r s e l
Ee r s e l
Ee r s e l
Ei n d h ove n
Esbeek
G i l ze
Hapert
’s - He r to g e n b o s c h
’s - He r to g e n b o s c h
He u s d e n
La g e Zwa l u we
Lieshout
Middelbeers
Molenschot
Ne d e r we t te n
Oss
R a a m s d o n k s ve e r
R a a m s d o n k s ve e r
R ave n s te i n
Roosendaal
Roosendaal
Ti l b u rg

DE VOLGENDE TWEEËNDERTIG MONUMENTEN WERDEN AANGEMELD:

Oss

W E R K W I J Z E V A N D E J U R Y
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Tegeltableau in
De Groene Engel,
Oss

Eersel
Exterieur Restaurant Nu,
Eersel

De kwaliteit van deze éénentwintig monumenten is streng beoordeeld.
Daarbij is niet alleen gekeken naar de kwaliteit van de architectuur,
van uitgevoerde restauraties en renovaties, en van aanpassingen aan
het oorspronkelijke ontwerp, ook is er op gelet of het huidige gebruik
van het gebouw duurzaam is. Een belangrijk beoordelingscriterium was
de aanwezigheid van authentieke interieurelementen en de wijze
waarop deze zijn geïntegreerd in de huidige opzet van het bouwwerk.
De rol van het monument binnen de lokale gemeenschap is voor de
jury steeds een belangrijk aandachtspunt geweest. Immers, de belangrijkste garantie voor het behoud van een gebouw is maatschappelijk
draagvlak. In het algemeen kan de jury hierover opmerken dit jaar bijzonder getroffen te zijn door de belangeloze inzet van vrijwilligers bij
het behoud en het gebruik van verschillende aangemelde monumenten.

Ondanks de strenge voorselectie zag de jury zich nog steeds gesteld voor de lastige taak monumenten met elkaar te vergelijken in allerlei soorten en maten. Een klein dorpscafé, een muziekkiosk en een stadsschouwburg zijn, al delen ze hun amusementswaarde, in wezen onvergelijkbare zaken. De uiteindelijke keuze van de jury mag daarom niet gezien worden als
een misprijzen voor de niet-uitverkoren monumenten.
Over de selectie die de jury heeft gemaakt en over de winnaar en eervolle vermeldingen die zij heeft gekozen kan niet
gecorrespondeerd worden.
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Uitspanningen
Hoe vaag de lijn is tussen herbestemmingen en monumenten
die hun functie ‘van oudsher’ hebben behouden bewijzen de
bezochte horecagelegenheden. Voor de meeste oude cafés
geldt dat zij in het verleden gediend hebben als boerderij,
winkel of woonhuis. Bij sommige is dit nog het geval.
Zo bezien kunnen recente herbestemmingen van herenhuizen
(Restaurant NU in Eersel, Cultuur Café De Republiek
in Heusden), van winkels (Café De Drie Weesgegroetjes in
Roosendaal) of van bedrijfsgebouwen (Binnen in Breda,
De Groene Engel in Oss) in een lange traditie geplaatst worden.

Breda Binnen
De oude vismarkt heeft een nieuwe functie
gekregen als terras van café-restaurant
binnen, Breda

De renovatie van een historische herberg of de herbestemming van een monumentaal herenhuis tot café zijn bovendien niet wezenlijk anders, in die zin dat de uitbaters ervan
zich voor vergelijkbare problemen gesteld zien. De juryleden
hebben daarom veel bewondering voor de horecaondernemer die ervoor kiest zijn monument liefdevol te renoveren.
Oss
Exterieur van De Groene Engel, Oss

Moedig is de restauratie van het Cultuur Café in Heusden, een oude burgemeesterswoning die door de uitbater, tevens bewoner, uiterst gewetensvol
wordt gerestaureerd en gereconstrueerd. Vermeldenswaardig zijn de prachtige kelder en de zeer uitzonderlijke zeventiende-eeuwse houten wenteltrap,
helaas voor reguliere bezoekers niet toegankelijk, al is de trapombouw wel
zichtbaar vanuit de gelagkamer.
Heusden

Heusden
Tuinterras van Cultuur Café De Republiek,
Heusden

Houten trapombouw in
de gelagkamer van Cultuur
Café De Republiek, Heusden
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Het thema van dit jaar nodigde uit tot een brede interpretatie. Na grondige
bestudering van de ingediende documentatie heeft de jury, met milde strengheid, een voorselectie gemaakt uit de inzendingen. Bij eenentwintig monumenten oordeelde de jury het wenselijk ter plaatse poolshoogte te nemen.

TYPERING VAN DE AANGEMELDE GEBOUWEN
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Roosendaal
Café De Drie Weesgegroetjes

Geen herbestemming, maar wel een
voorbeeld van een geslaagde renovatie
is hotel-restaurant De Keurvorst in Ravenstein. Met veel oog voor
oude, bouwkundige onderdelen is het aan de eenentwintigste eeuw
aangepast. De zaak is een begrip binnen het stadje, met een roemrucht
verleden van moordaanslagen, politieke crises en celebrities.

‘Radicale’ herbestemmingen
De meest beladen herbestemmingen zijn doorgaans die van kerkgebouwen die hun sacrale functies
verloren hebben. Architectonisch hoeven die nochtans niet zeer ingrijpend te zijn. Uiterst consciëntieus is enkele jaren terug de Sint Jan in Roosendaal omgevormd tot een evenementencentrum.
Met behoud van een groot deel van het oorspronkelijke interieur (hoofdaltaar, zijaltaren, preekstoel
en biechtstoelen) is een sfeervolle omgeving gecreëerd. Door slim gebruik te maken van gordijnen
en belichting kan het gebouw geschikt gemaakt worden voor gelegenheden van zeer uiteenlopende
aard als trouwerijen, carnavalsfeesten en orgelconcerten. Er wordt wel rekening mee gehouden
geen evenementen te organiseren die al te zeer indruisen tegen de oorspronkelijke functie van het
gebouw.
Niet minder radicaal is de herbestemming van de oude steenfabriek in Gilze tot een woonhuis
annex architectenbureau annex galerie. Ingenieus wordt hierin de oude ringoven benut voor het
exposeren van kunstwerken. De jury roemt dit particuliere initiatief, waarin van waardevol industrieel erfgoed een podium wordt gemaakt voor lokale cultuuruitingen.

Een geslaagd voorbeeld van herbestemd industrieel erfgoed is
ook de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Deze oude koekjesfabriek huisvest tegenwoordig een theater en een filmhuis
die door de Bosschenaren goed bezocht worden.
De theaterzaal en de bioscoopzalen zijn ondergebracht in
nieuwbouw die op zeer smaakvolle manier tegen het oude
gedeelte aangezet is. Hoewel beide gedeeltes onderscheidbaar zijn, doet het nieuwe geen afbreuk aan de moderniteit
’s-Her togenbosch
van de oudbouw.
Speelse referentie naar het verleden van
de Verkadefabriek, ’s-Hertogenbosch

Een groter contrast tussen oud en nieuw is waarneembaar bij Poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom. Het gebouw van de oude
kazernemanege was ruim genoeg voor jongerenconcerten, maar door
hedendaagse regels tegen geluidsoverlast niet zonder aanpassing voor
dit gebruik geschikt. Dit is opgelost door het oude gebouw te gebruiken
als huls om een nieuwbouw heen; een goed geïsoleerde doos is in de
oude manege geplaatst.
Bergen op Zoom
Poppodium Gebouw-T,
Bergen op Zoom

Breda theater

Theaters
Imposante lichtkoepel van het
Brabant is ook een aantal grote monumenten rijk die oor- Grand Theatre, Breda
spronkelijk al een recreatieve functie bezaten. Het Grand
Theatre in Breda is in de jaren twintig gebouwd als theaterbioscoop. De bioscoopfunctie heeft het inmiddels verloren,
maar voor podiumkunsten is de grote zaal – onlangs hersteld
– nog zeer geschikt. Vermeldenswaard zijn vooral de voorhal
en het trappenhuis, waarvan het art-deco-interieur, rijk aan
ceramische elementen en met een glas-in-lood lichtkoepel, grotendeels ongeschonden de tijd heeft doorstaan.
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In café De Drie Weesgegroetjes in
Roosendaal is echter een groot deel
van het originele interieur van het
oude woongedeelte publiek toegankelijk geworden.
Zeer sfeervol zijn de schilderingen
van oud-Hollandse taferelen door
de negentiende eeuwse huis- en
decoratieschilder A.M. Bruglemans,
een oud-bewoner van het pand.

8

10

Openluchttheater
Een onverwachte, maar daarom niet onwelkome aanmelding was het Joe Mann Natuurtheater in
Best, een openluchttheater. Achteraf gezien is het eerder verbazingwekkend dat er slechts één openluchttheater is aangemeld, terwijl de provincie er toch meerdere heeft gekend. Het Joe Mann
Natuurtheater werd in de jaren vijftig opgericht in de bossen bij Best als eerbetoon aan allen die
streden voor de bevrijding van Best. Meer in het bijzonder geldt dit eerbetoon de Amerikaanse
soldaat Joe Mann, die op 19 september 1944 het leven redde van zijn kameraden door de explosie
van een granaat op te vangen, waarbij hij zelf om het leven kwam. Ter herinnering aan deze heldendaad is bij het openluchttheater in 1956 een betonnen monument geplaatst vervaardigd door
Ad Berntsen, uitbeeldend een pelikaan.
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Bergen op Zoom

Beek en Donk

Muziekkiosk, Bergen op Zoom

Kiosk, idyllisch gelegen in
de Muziektuin, Beek en Donk

Kiosken
Een aparte, duidelijk onderscheidbare categorie vormen tenslotte de muziekkiosken. In het totaal
werden er vijf aangemeld (Beek en Donk, Bergen op Zoom, Eersel, Lage Zwaluwe en Raamsdonksveer) die alle door de jury zijn bezocht. Over al deze kiosken kan worden opgemerkt dat ze
na een periode van verguizing en verval pas zeer recent in volle glorie zijn hersteld. Het initiatief
daartoe ging vaak uit van plaatselijke verenigingen. Dit levert niet alleen prachtige, herstelde bouwwerken op, maar lijkt ook een garantie te bieden voor het gebruik van deze kiosken in de toekomst.
Zonder activiteiten blijft een muziektent immers een leeg en tochtig monument. De mate van
inbedding in het lokale cultuur- en amusementsaanbod was dus voor deze categorie een belangrijk
criterium.
Een kiosk kan onmogelijk los van zijn directe omgeving gezien worden. Bijzonder aandacht verdient
in dit geval die van Beek en Donk, die gelegen is in een prachtig park tussen de twee oude dorpskernen in.

Best

Best

Joe Mann Natuurtheater, Best

Monument voor Joe Mann, Best
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Zowel Eindhoven als Tilburg is rond 1960 verrijkt met een schouwburg. Deze moesten, op
nadrukkelijke wens van de gemeentebesturen die ze lieten bouwen, grandeur uitstralen. In het
exterieur komt dit tot uiting in zeer expressieve baksteenarchitectuur, in het interieur in hardhouten
podia, met hoogpolige lopers gevoerde trappartijen en foyers met een strak design. In Tilburg wordt
het oorspronkelijke jaren’60-interieur nu grotendeels teruggebracht. Ook in Eindhoven is dit aan
de orde, zij het met meer moderne aanpassingen. Deze laatste stadsschouwburg, omgedoopt tot
Parktheater, is aan één kant uitgebreid met nieuwbouw waarin de foyer en de administratieve dienst
zijn ondergebracht.

T WEE MONUMENTEN VERDIENEN EEN EERVOLLE VERMELDING:
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Een geval apart is de demontabele kiosk van Lage Zwaluwe. Deze is gemonteerd op het onderstel
van een veewagen en is in- en uitklapbaar. Oorspronkelijk aangekocht door de gemeente na de
Tweede Wereldoorlog, is hij – na jaren van verval – door de Heemkundekring Willem Snickerieme
overgenomen en opgeknapt.
De kiosk vervult nu weer een rol, niet alleen voor het lokale verenigingsleven, maar ook bij evenementen soms ver buiten de gemeente Drimmelen.

De Kiosk van Raamsdonksveer
In 2006 kwam een einde aan jaren van verval van deze schitterende kiosk uit 1951. De restauratie verdient in de ogen van de
jury een eervolle vermelding omdat het initiatief ertoe genomen
is door de lokale stichting Veers Erfgoed. Deze stichting heeft niet
alleen, in samenwerking met de gemeente Geertruidenberg, een
kostbare restauratie gecoördineerd, ook heeft zij sinds de oplevering in 2008 haar handen niet van het monument afgetrokken.
Zij zet zich er nu voor in het monument te betrekken bij ‘buiten- Raamsdonk
aangelegenheden’ als carnaval, koninginnedag, de avond- Muziekkiosk van Raamsdonksveer
vierdaagse, sinterklaas en de uitvoeringen van de harmonie en de cabaretgroep. Verder streeft de
stichting er nu naar de directe omgeving van de kiosk op te waarderen, onder andere door het plan
te lanceren de gedempte haven weer open te leggen, waardoor de kiosk weer aan het water komt te
staan. Een plan dat, volgens de jury toch, aanmoediging verdient.
De Schouwburg van Tilburg

Lage Zwaluwe
Demontabele muziekkiosk in
opgeslagen toestand, Lage Zwaluwe

Raamsdonk

Tilburg

Muziekkiosk, Raamsdonksveer

Trap naar de grote zaal van
Schouwburg Tilburg, Tilburg

De Tilburgse Schouwburg was bij oplevering in 1961
bedoeld als een modern monument dat de stad, dan
nog als fabrieksstad verguisd, cultureel op de kaart
moest zetten. In deze opzet is het gebouw, naar ontwerp van de architecten Bernard Bijvoet en Gerard
Holt, zeer zeker geslaagd. Momenteel wordt het
gebouw aangepast aan de eenentwintigste eeuw. Het
terugbrengen van de authentieke jaren-zestig-stijl is
daarbij een belangrijk punt. In de publieksruimtes is
gekozen voor terugplaatsing van meubels en kunstwerken uit die tijd. Waar dit niet haalbaar of praktisch was, is er gekozen voor een moderne vormgeving
die gemakkelijk verwijderd kan worden.
Deze zeer verantwoorde aanpak wil de jury door
middel van deze eervolle vermelding prijzen.
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Bijzonder mooi van ligging is ook de kiosk van Raamsdonksveer, gelegen op de plaats van de voormalige haven. Er bestaan plannen om deze locatie, die voor evenementen veel kansen biedt, verder
op te waarderen door het plein autovrij te maken en de gedempte haven in ere te herstellen.
Het gebouw zelf is trouwens een mooi voorbeeld van wederopbouwarchitectuur.

DE BRABANTSE MONUMENTENPRIJS 2011 WORDT TOEGEKEND AAN:

THEMA’S VOORGAANDE JAREN
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In voorgaande jaren heeft de Brabantse Monumentenprijs in het teken gestaan van:
Monumentenprijs Noord-Brabant 2011

D E V E R K A D E F A B R I E K , ’S - H E R T O G E N B O S C H
De jury was bijzonder onder de indruk van dit complex dat midden in het culturele en sociale leven
van Den Bosch staat. Naast theatervoorstellingen en filmvertoningen, worden in de Verkadefabriek
seminars en cursussen georganiseerd. Hierdoor, en dankzij het inpandige café, is de voormalige
koekjesfabriek een belangrijk plaats van ontmoeting. De rauwe industriële uitstraling eigen aan
het oude fabrieksgebouw wordt handig benut. Het smaakvolle meubilair haalt er overigens wel de
scherpe kanten van af, waardoor de ruimtes toch prettig zijn om in te verkeren. Oud- en nieuwbouw
lopen mooi in elkaar over en vormen één coherent geheel. De realisatie van de nieuwe Verkadefabriek in 2004 betekende bovendien een krachtige impuls voor de herontwikkeling van het
omliggende stadsdeel dat rijk is aan industrieel erfgoed.
’s-Hertogenbosch, augustus 2011
’s-Her togenbosch
De Verkadefabriek, ’s-Hertogenbosch

De jury van de Brabantse Monumentenprijs
J.C.M. Netten, voorzitter
Dr. A.J.C. van Leeuwen, kunsthistoricus
Drs. D.M. Eeken, kunsthistorica
A.C.A. Caspers, secretaris

Stichting Monumentenprijs
Noord -Brabant

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

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
reclame-uitingen aan de straat
schoolgebouwen
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