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Thema Brabantse Monumentenprijs 2012
Dit jaar koos de Stichting Brabantse Monumentenprijs het thema: Gebouwen voor gezondheidszorg.
De toelichting bij dit thema was als volgt:

AANGEMELDE MONUMENTEN
DIT JAAR KREEG DE JURY VAN DE MONUMENTENPRIJS 21 INZENDINGEN TER BEOORDELING VOORGELEGD:
Baarle-Nassau
B e rg e n o p Zo o m
B o e ke l
B re d a
Ei n d h ove n
Et te n - Le u r
Et te n - Le u r
Fi j n a a r t
G e e r t ru i d e n b e rg
G rave
H a l s te re n
’s - He r to g e n b o s c h
’s - He r to g e n b o s c h
’s - He r to g e n b o s c h
Oirschot
Oirschot
O i s te r w i j k
Rosmalen
Schijndel
S i nt - O e d e n ro d e
Vu g ht

De Gaarshof
Huize Sint Gertrudis
Museum De Kluis (Huize Padua)
De Klokkenberg
Complex Grote Beek
voormalig Wit-Gele-Kruisgebouw
poortgebouw ‘het Hooghuys’
Kruisgebouw
Stedelijke Godshuizen
De Wijnberg, nu Maaszicht
Vrederust, locatie v. GGZ WNB
Apotheek De Eenhoorn
Psych. Ziekenhuis Reinier van Arkel
voormalig St.-Joan-de-Deoziekenhuis
Bleijendaal
Huize Den Beyerd
Landgoed De Hondsberg
Landgoed Coudewater
Woongebouw Lidwina
Sint-Paulusgasthuis
Gebouw KLIMOP (Voorburg)

Bergen op Zoom
Huize Sint-Gertrudis

Grave
De Wijnberg

Verspreid over drie dagen heeft de jury van de Brabantse Monumentenprijs 19 aangemelde
monumenten bezocht. Bleijendaal en Den Beyerd in Oirschot zijn na rijp beraad niet bezocht.
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Monumentale gebouwen tot ca 1960, die zijn gebouwd voor de (geestelijke) gezondheidszorg. Hieronder vallen onder meer ziekenhuizen, gasthuizen, psychiatrische inrichtingen, consultatiebureaus (en verzorgingshuizen voor ouderen). De gebouwen zijn nog als
zodanig in gebruik of herbestemd. Bijzondere aandacht gaat uit naar gebouwen die hun oorspronkelijke decoraties en uitstraling
bewaard hebben. Ook gebouwen die gerestaureerd zijn of in hun oorspronkelijke staat zijn hersteld, krijgen hierbij de aandacht.
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’s-Her togenbosch
Apotheek De Eenhoorn

ALGEMENE BEVINDINGEN VAN DE JURY

4

Gebruik en herbestemming.
Het merendeel van de monumenten is nog steeds in gebruik of in
beheer van zorginstellingen. Uitzonderingen zijn enkel het WitGele-Kruisgebouw in Etten-Leur (herbestemd tot woningen), het
ziekenhuis St.-Joannes-de-Deo in ’s-Hertogenbosch (woningen en
ateliers), het gasthuis Den Beyerd in Oirschot (woonhuis) en het
Sint-Paulusgasthuis in Sint-Oedenrode (VVV en Museum van
Brabantse Mutsen en Poffers).

Het merendeel van de inzendingen betreft echter instellingen die zich met
een zeer specifieke groep zorgbehoevenden bezighoudt. Zes monumenten
hebben betrekking op ouderenzorg. Huize Sint-Gertrudis in Bergen op
Zoom en de Stedelijke Godshuizen in Geertruidenberg stellen al eeuwenlang ouden van dagen in staat beschermd, maar zelfstandig te wonen.
Dezelfde functie had het Sint-Paulusgasthuis in Sint-Oedenrode tot zestig
jaar terug en heeft het voormalige Lidwina-ziekenhuis in Schijndel sinds
enkele jaren. Bleijendaal in Oirschot en Maaszicht in Grave zijn verzorgingstehuizen.

’s-Her togenbosch
Voormalig ziekenhuis Joannes de Deo

Bij de ‘zorgfunctie’ van monumenten die nog wel in gebruik zijn kunnen overigens kanttekeningen
geplaatst worden; het is met name bij de zorginstellingen die over een groot terrein beschikken
opvallend dat behandeling, patiëntenhuisvesting en dagopvang in moderne paviljoens plaatsvinden,
terwijl de monumenten een bijzonder gebruik kennen als kantoorruimte voor directie en secretariaat
of voor het houden van plechtigheden (Grote Beek in Eindhoven, Vrederust in Halsteren,
De Hondsberg in Oisterwijk).
De Kluis in Boekel wordt weliswaar beheerd door de lokale
GGZ en is gelegen tussen de instellingsgebouwen, maar herbergt tegenwoordig een museum. Dit gaat deels ook op voor
het Hooghuys in Etten-Leur. Het verzorgingstehuis Maaszicht
in Grave zal in de nabije toekomst zijn oorspronkelijke functie
verliezen en herbestemd worden tot een appartementencomplex, met behoud van de monumentale waarden.
Grave
Verzorgingstehuis Maaszicht
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Etten-Leur
Het Hooghuys

Met negen inzendingen is vooral de geestelijke gezondheidszorg goed vertegenwoordigd. Huize Padua in Boekel, de Grote Beek in Eindhoven, het
Hooghuys in Etten-Leur, Vrederust in Halsteren, Reinier van Arkel in
’s-Hertogenbosch, Coudewater in Rosmalen en Voorburg in Vught zijn stuk
voor stuk grote psychiatrische inrichtingen. De Gaarshof in Baarle-Nassau
is hiermee vergeleken klein van omvang. Aangezien sommige van deze
instellingen een afdeling hebben voor oudere patiënten, is ook binnen deze
groep een link te leggen met ouderenzorg. Een instelling die zich enkel met
jongeren bezighoudt is De Hondsberg in Oisterwijk, een observatiecentrum
voor jonge verstandelijk gehandicapten.

Vught
Voorburg
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Ziekte en gezondheid; het thema van dit jaar raakt iedereen en nodigt mede daardoor uit tot een brede
interpretatie. De aanmeldingen getuigen ervan dat dit ook is gebeurd. Van Wit-Gele-Kruisgebouw
tot gesticht voor krankzinnigen, van apotheek tot oude-mannen-en-vrouwenhuis; de monumenten
die de jury heeft bezichtigd en beoordeeld lopen sterk uiteen en zijn soms lastig met elkaar te vergelijken. In zijn algemeenheid heeft de jury toch wel een aantal zaken geconstateerd.

Algemene en gespecialiseerde zorg.
Slechts zes monumenten zijn te relateren aan algemene gezondheidszorg; het Sint Joannes de Deo in ’s-Hertogenbosch en het Lidwina in
Schijndel waren in het verleden ziekenhuizen. De Klokkenberg in
Breda, hoewel oorspronkelijk gebouwd als tuberculosekliniek, was
eveneens een ziekenhuis en zal na de restauratie weer een bijzondere
zorgfunctie krijgen. Het Wit-Gele-Kruisgebouw in Etten-Leur vervulde
een onmisbare rol voor de dorpsgemeenschap (wijkzuster, consultatiebureau enz.); het Kruisgebouw in Fijnaart doet dat nog steeds. Van alle
markten thuis (of toch veel) is de markante apotheek De Eenhoorn aan
de Markt in ’s-Hertogenbosch.
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Typisch voor deze liefdadigheidsinstellingen is dat ze hun oprichting danken aan particulier initiatief,
doorgaans een legaat van welgestelde personen. Zo dankte het Sint-Paulusgasthuis in Sint-Oedenrode,
waarin behoeftige, eerzame vrouwen onderdak en verzorging kregen, zijn bestaan aan een pachthoeve uit de nalatenschap van de vijftiende-eeuwse edelman Jan die Swert en zijn echtgenote Jette
van Erp. Het Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel in ’s-Hertogenbosch draagt de naam van
een eveneens vijftiende-eeuwse weldoener die huizen naliet voor een tehuis voor ‘ses sinnelosen’. De
oprichters van beide inrichtingen werden mede gedreven door kommernis over hun eigen zielenheil.
Van de vrouwen, respectievelijk zinnelozen die in hun stichtingen onderdak vonden, werd als
tegenprestatie gevraagd te bidden voor de zielen van stichters en weldoeners.

OVERZICHT VAN DE AANGEMELDE MONUMENTEN

Charitatieve stichtingen
De zorg voor groepen met een kwetsbare maatschappelijke positie, zoals armen, gekken, ouderen,
wezen en zieken, was tot diep in de negentiende eeuw een strikt lokale aangelegenheid. De Brabantse
steden en dorpen beschikten ieder over eigen liefdadigheidsinstellingen, die zich meestal exclusief
richtten op de eigen gemeenschap. Het bestuur van deze stichtingen viel vaak nauw, soms exact,
samen met dat van het dorps-, stads- of kerkbestuur. Van daaruit werden ze ondersteund, maar het
merendeel van hun inkomsten haalden zij uit giften en uit de inkomsten van bezittingen: landerijen
en huizen die verpacht en verhuurd werden.

Sint-Oedenrode
Sint-Paulusgasthuis

Het Sint-Paulusgasthuis, één van de oudste bouwwerken van SintOedenrode, behield tot 1971 haar functie, toen de laatste bewoonster
vertrok. Het heeft in het Museum van Brabantse Mutsen en Poffers
een passende herbestemming teruggevonden. Ook de bescheiden kruidentuin is de moeite van bezichtigen waard. Het heeft eenvoudige gepleisterde gevels, de originele indeling van de huisjes is nog steeds
herkenbaar. De oorspronkelijke ingangen waren tot in de negentiende
eeuw aan de hofzijde gelegen.

De stichting van Reinier van Arkel bestaat nog steeds en is in de loop van eeuwen geëvolueerd tot
een volwaardig psychiatrisch ziekenhuis. Het aantal van zes patiënten voor wie er oorspronkelijk
plaats was, was in de negentiende eeuw al tot zevenhonderd uitgegroeid. Deze schaalvergroting ging

Een mooi voorbeeld van zo’n stichting zijn de Stedelijke Godshuizen van Geertruidenberg, een
instelling die tussen 1580 en 1895 is ontstaan uit de samenvoeging van verschillende Bergse charitatieve instellingen (het Gasthuis, de Tafel van de Heilige Geest, het Oud Mannenhuis en het
Burgerlijk Armenbestuur). Hoewel de huidige taak minder omvangrijk is dan weleer, wendt de
stichting nog steeds pachtinkomsten aan ter ondersteuning van de lokale ouderenzorg. De stichting
beheert het Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de Gasthuisstraat, een gebouw uit 1778 dat de
tand des tijds zeer goed heeft doorstaan. De zelfstandige wooneenheden voor bejaarden in de twee
zijvleugels zijn na een grootschalige renovatie in 2006 van alle gemakken voorzien. In de statige
middentravee, aan de tuinzijde voorzien van beeldhouwwerk, is de woning van de beheerster
ondergebracht, alsmede de regentenkamer (waar het stichtingsbestuur bijeenkomt) en de boerenkamer (waar boeren de pacht afdragen aan het bestuur). De regentenkamer beschikt nog over een
originele schouw en is in 1953 door architect C.J. de Bever fraai gemeubileerd.

gepaard met professionalisering. In de eerste helft van de negentiende eeuw beschikte de instelling
reeds over een eigen psychiater, voor Brabant toen nog een novum. De instelling is echter nooit vertrokken uit het centrum van Den Bosch, maar steeds uitgebreid door de acquisitie van belendende
panden en percelen. Al draagt het huidige complex, met name ’s-Her togenbosch
door de classicistische gevels, een sterk negentiende-eeuws Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel
karakter, de lange geschiedenis ervan komt in talrijke details
nog goed tot uiting, variërend van een gevelsteen uit 1686, tot
een eigentijdse, vergankelijke beeldengroep op de binnenplaats van de Spaanse kunstenaar Juan Muñoz. Het complex
heeft binnenhoven met gedeeltelijk overdekte galerijen en
een gestucte neoclassicistische kapel. Er is een zeer verzorgd
museum over de geschiedenis van de krankzinnigenzorg.
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Centraal gelegen of afgelegen.
Tenslotte is opvallend dat de aangemelde monumenten ofwel midden in de bebouwde kom van
een stad of een dorp liggen, ofwel zeer landelijk gelegen zijn. Tot deze laatste groep behoren vooral
instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg (De Gaarshof in Baarle-Nassau, Huize Padua in
Boekel, de Grote Beek in Eindhoven, Vrederust in Halsteren, De Hondsberg in Oisterwijk, Coudewater in Rosmalen en Voorburg in Vught), maar ook De Klokkenberg in Breda. Hier was vaak
veel ruimte beschikbaar terwijl ook de gedachte dat de landelijke atmosfeer rustgevend en gezond
was hier opgeld deed. De schaal van deze tweede categorie monumenten is doorgaans groter dan
die van de eerste.
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Gezonde buitenlucht
De zorg en opvang van ‘zenuwzieken’ verloor in de negentiende eeuw haar kleinschalige en lokale
karakter. Nieuwe inzichten schreven voor dat het voor het herstel van deze groep patiënten bevorderlijk was dat ze in een landelijke omgeving werden ondergebracht en simpele handenarbeid
verrichtten, ver van de industriële drukte van de stad. In Noord-Brabant ontstonden zo een aantal
enorme psychiatrische inrichtingen, bestaande uit meerdere paviljoens, ondergebracht in landschapspark en afgesloten van de buitenwereld: Huize Padua bij Boekel (1830), Coudewater bij
Rosmalen (1870), Voorburg bij Vught (1885), Sint-Antonius bij Leur (1902), Vrederust bij
Halsteren (1909), Grote Beek bij Eindhoven (1918). Op het ‘Rijkskrankzinnigengesticht’ Grote Beek
na, droegen deze inrichtingen alle een duidelijk confessioneel stempel; Huize Padua, Coudewater,
Voorburg en Sint-Antonius werden door katholieke broeder- en zustercongregaties gerund, Vrederust
werd opgericht en bestuurd door de protestantse ‘Vereeniging tot Christelijke Verzorging van
Krankzinnigen in Zeeland’.
De Kluis in Boekel, het oudste gebouw van het zorg complex Huize Padua, is een eenvoudig, grijsgestuct, blokvormig gebouw met een omlopend schilddak. Het werd in 1742 gebouwd als ‘kluis’
voor de broeders Penitenten. Pas in 1830 werden er de eerste krankzinnigen opgevangen, verzorgd en
in de landbouw aan het werk gezet. Al in de negentiende eeuw verloor het deze functie door de bouw
van nieuwe paviljoens en in 1922 hield het ook op een klooster te zijn, toen de capucijnen – de orde
die de verzorging van de patiënten in 1848 op zich had genomen – ernaast een nieuw gebouw betrok. Pas in de jaren negentig van de twintigste eeuw werd het gebouw van voortschrijdend verval
gered en, na een restauratie, herbestemd tot museum. Thans worden er medische instrumenten geëxposeerd uit de collectie van
GGZ Oost-Brabant, die de ontwikkelingen van de geestelijke
gezondheidszorg in de afgelopen twee eeuwen illustreren.
Het museum, opengehouden door vrijwilligers, participeert Boekel
De Kluis
in het buurtbankproject van Erfgoed Brabant.

Zowel Coudewater bij Rosmalen in 1870, als Voorburg bij Vught in 1885 komen voort uit het
psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel in ’s-Hertogenbosch. In het geval van Coudewater kwam
het initiatief tot oprichting van twee geneesheren die aan het Bossche ziekenhuis verbonden waren
geweest. Bij Voorburg kwam het van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid (ook
de Broeders van Dongen genoemd), de broedercongregatie die ook de mannelijke patiënten in de
Bossche instelling verzorgde. Beide inrichtingen ontleenden hun bestaansrecht aan de capaciteitsproblemen van de Bossche instelling. Beide inrichtingen namen hun intrek in een oud landhuis en
breidden zich gaandeweg uit met de nieuwbouw van nieuwe paviljoens op het omringende landgoed.
Het landgoed Coudewater bij Rosmalen beschikt nu over meerdere monumenten, naast het hoofdgebouw – de oorspronkelijke buitenplaats
voortkomend uit een middeleeuws zusterklooster – zijn dat de voormalige
directeurswoning, twee oude villa’s, een zusterklooster en een kapel. Deze
monumenten zijn of worden momenteel gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen. Achter de gepleisterde voorgevel van het hoofdgebouw
gaat nog steeds de bouwmassa van het oude klooster schuil. De paviljoens
en directiewoning hebben een landelijk karakter met elementen van neorenaissance en chaletstijl. Kapel en klooster in markante baksteenvormen
zijn gaaf bewaard gebleven.
Rosmalen
Landgoed Coudewater

In het Zorgpark Voorburg bij Vught, tegenwoordig een onderdeel van het Psychiatrisch Ziekenhuis
Reinier van Arkel, heeft de jury één paviljoen bezocht, namelijk het gebouw KLIMOP. Dit werd in
1932 gebouwd als broederhuis naar ontwerp van J. van Dillen, in de stijl van de Amsterdamse
school. Het is zeer verantwoord gerenoveerd en doet nu dienst als behandelcentrum voor ‘cliënten
met een langdurige psychiatrische zorgvraag’. Het is zo ingericht dat deze cliënten zoveel mogelijk
de privacy van een eigen omgeving hebben. De kapel is alleen uitwendig nog herkenbaar.
Sint-Antonius bij Leur uit 1902 is beheerd door zusters franciscanessen. Van het complex resteert
het hoofdgebouw dat in 1910 is ontworpen door de architect P.J. van Genk. Het langgerekte
gebouw heeft hoekpaviljoens en is in de jaren ’80 gerenoveerd, waarbij de middenrisaliet met
neorenaissance tentdaken werd opengebroken en omgevormd tot een hoge doorgang die toegang
geeft tot het achterterrein met jongere paviljoens. Het gebouw wordt in de komende jaren herbestemd.
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Vergeleken met de voortgaande instellingen is Huize Sint-Gertrudis in Bergen-op-Zoom uit 1857,
beter bekend als ‘de Ermenblok’, van zeer recente datum. Het concept – een hof voor arme ouderen,
vrome legaten – past echter in oude traditie. Dit monument draagt meer dan het Oude Mannenen Vrouwenhuis in Geertruidenberg en het Sint-Paulusgasthuis in Sint-Oedenrode het karakter van
een besloten hof, door de U-vorm van het ensemble. Dit karakter is recent zelfs nog versterkt door
aan de nieuwbouw van een vleugel voor jong gehandicapten aan de open kant. Het oude hof is zo
een ontmoetingsplaats geworden voor jong en oud. De eenvoudige boogramen zijn aan de straatzijde nog steeds herkenbaar.

Halsteren
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ZIEKENHUIZEN EN SANATORIA

Vrederust
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De Grote Beek bij Eindhoven is als rijkskrankzinnigengesticht in 1918
opgericht. De bestaande gebouwen omvatten een hoofdgebouw, een paviljoen,
kerk annex foyer en het ketelhuis, alles naar ontwerp van rijksbouwmeester J.A. Vrijman in sobere neorenaissance stijl. Veel gebouwen zijn
gesloopt, de bestaande gebouwen zijn inwendig gerenoveerd, maar nog goed
herkenbaar. Het ketelhuis heeft veel originele elementen en wordt ontwikkeld tot horecapaviljoen.
Eindhoven

Breda (Ginneken)
De Klokkenberg

De Klokkenberg in Breda (Ginneken) is gesticht door de franciscanessen van Veghel in 1953 en is
een van de grootste aangemelde complexen. Het karakter van sanatorium is nog steeds herkenbaar
aan de langgerekte bakstenen vleugels, ontworpen door de architecten C.H. de Bever en C.M. van
Moorsel. De gevels aan de zuidkant hebben twee torens en oorspronkelijk open lighallen met zonneterras. Erachter liggen vierkante hoven met verbindingsvleugels naar het klooster, het economiegebouw en de markante kruisvormige kapel. Het gebouw is tijdelijk als verpleeghuis in gebruik en
wordt in fasen gerestaureerd.

De Grote Beek

De Gaarshof bij Baarle-Nassau is vanaf 1931 door de broeders
van het Heilig Kruis ontwikkeld tot broederhuis. Het fungeert nu
als woonzorgcentrum voor mensen met beperkingen. Het wit
geverfde landhuis in eclectische stijl dateert uit 1873 en heeft flauw
hellende daken met overstek. Het is inwendig grotendeels verbouwd. Erachter ligt onder meer een kapel uit de
Baarle-Nassau
periode van de naoorlogse wederopbouw.
De Gaarshof

Het voormalige ziekenhuis Joannes de Deo in ’s-Hertogenbosch is sinds 1875 in gebruik als ziekenhuis, onder beheer van de broeders van Joannes de Deo. Het is in 1879 verbouwd en in 1912 en
1914 vernieuwd naar plannen van Julien Dony. Sinds de opheffing in 1970 heeft het gebouw een
woonbestemming. Het wordt door de bewoners in stand gehouden en heeft daarbij veel oorspronkelijke onderdelen behouden. Ook de oude sfeer van het ziekenhuis is in de gangen en zalen
soms nog goed te herkennen. Er zijn zeer verzorgde details in ramen, portieken en gevel, alles in een
mengeling van neoclassicisme en eclecticisme.

Schijndel

De Hondsberg bij Oisterwijk is van oorsprong een landgoed in landschappelijke stijl met een sober blokvormig
huis uit 1825. Het landgoed heeft fraaie gazons, borders
en boompartijen naar ontwerp van de landschapsarchitect
Maréchal. Er is een eenvoudige portierswoning, het landhuis is in 1919 uitgebreid en verrijkt in traditionele Um
1800-stijl. Het is nu kantoor en bezit in de hal en de kamer
drie schoorsteenmantels.

Huize Lidwina in Schijndel is gebouwd in 1934 door Ch. Van Liempd
als zusterhuis annex pension en ziekenhuis van de congregatie zusters
van liefde. Na sloop van een vleugel en latere seniorenwoningen
functioneert dit met respect gerenoveerde gebouw nu als woonvoorziening voor bejaarden. De dubbele gang voor zusters en bezoekers in het hoofdgebouw bleef intact, evenals de kapel met
glasramen en fraaie parabolische gewelven in gele baksteen. De kapel
heeft ook een buurtfunctie.
Oister wijk
De Hondsberg

Huize Lidwina
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Vrederust bij Halsteren (1909) is een omvangrijk, fraai in het groen
gelegen complex. Hier vinden we nog de sterk verbouwde kapel
uit 1922, het hoofdgebouw (ca. 1930) en een origineel paviljoen.
De overige gebouwen dateren merendeels van na de Tweede
Wereldoorlog. Het hoofdgebouw van architect B.T. Boeyinga heeft
een markante hoektoren en inwendig een hal met betegeling,
directiekamer en trappenhuis, alles uit de bouwtijd.

OVERIGE GEBOUWEN
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De jury heeft na rijp beraad uit de vele inzendingen een drietal monumenten gekozen die in bijzondere
mate voldoen aan de criteria. Het gaat om drie gebouwen die getuigen van een bijzondere inzet voor
het behoud van het monumentale karakter. Twee monumenten verdienen een eervolle vermelding:

Fijnaar t
Wit-Gele-Krijsgebouw
met muurschildering

’s-Her togenbosch
Apotheek De Eenhoorn

De Stedelijke Godshuizen, Geertruidenberg
Bij de Stedelijke Godshuizen is op meerdere manieren
sprake van zorgvuldige instandhouding. Zowel het statige
gebouw uit 1778, als de oorspronkelijke doelstelling, de
huisvesting van ouderen, bleven eeuwenlang behouden.
Ook oude bestuurlijke tradities leven bij deze instelling
tot op de dag van vandaag voort. Het gebouw is meerdere malen aangepast aan de eisen van de tijd, maar
steeds gebeurde dit met respect voor de bijzondere bouwhistorische kwaliteiten en oorspronkelijke detaillering.
Daardoor vormen ‘De Stedelijke Godshuizen’, tezamen
met de openbaar toegankelijke binnentuin, nog altijd een
bijzonder sfeervol complex in de historische kern van
Geertruidenberg.

Geer truidenberg
De Stedelijke Godshuizen

’s-Her togenbosch

Apotheek De Eenhoorn in ’s-Hertogenbosch
is al eerder gemeld in 2007 in de categorie winkels. De apotheek is gevestigd aan de Bossche
Markt in een middeleeuws pand. De voorgevel is
in de negentiende eeuw vernieuwd en voorzien
van een winkelpui met beeld van de eenhoorn.
Intussen is het interieur met zorg gerestaureerd
en aangepast aan de eigentijdse eisen. Daarbij is
de eigenaar erin geslaagd de oude betimmeringen
en de historische sfeer te behouden. Alleen een
binnenpui is aangepast aan de nieuwe eisen.

Apotheek De Eenhoorn

Apotheek De Eenhoorn, ’s-Hertogenbosch
De Eenhoorn verdient een bijzondere vermelding als een zeer
geslaagd voorbeeld van aanpassing van een apotheek aan
nieuwe tijden, waarbij respect is getoond voor het monumentale middeleeuwse pand, de19 e-eeuwse winkelpui en het
authentieke interieur. Bijzondere waardering gaat uit naar het
feit dat de huidige eigenaar er in is geslaagd vele waardevolle
interieurelementen te behouden en ze tevens een functie te
geven in een eigentijdse apotheek.
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In Fijnaart en Etten-Leur (bezocht de jury twee
voormalige Wit-Gele- Kruisgebouwen. In beide
gevallen gaat het om zeer eenvoudige, wit geschilderde, functionele gebouwen met platte
daken. Het gebouw in Fijnaart is na de watersnood van 1953 gebouwd met bijdragen uit Italië.
Hieraan herinnert inwendig een met zorg gekoesterde muurschildering van Janus Nuijten uit
1959. Het is nog steeds in gebruik.
Het gebouw in Etten-Leur is uitwendig gaaf
bewaard gebleven. Inwendig herinneren en
glasraam en hooggeplaatse ramen in het huidige
woonhuis nog aan de oude functie.

DE BRABANTSE MONUMENTENPRIJS 2012 WORDT TOEGEKEND AAN:

THEMA’S VOORGAANDE JAREN

Voormalig ziekenhuis Joannes de Deo in ’s-Hertogenbosch
Joannes de Deo is een mooi voorbeeld van een monument dat roerige tijden doorstond door de inzet
van bevlogen bewoners. Eind jaren ’70 werd dit voormalige Bossche ziekenhuis door een kraakactie
gered van dreigende sloop en kreeg het een nieuw leven als huisvesting voor jongeren.
Tot op de dag van vandaag wordt “De Paap”, zoals het complex in de volksmond wordt genoemd,
door de bewoners met liefde en zorg in stand gehouden. Ook bij de verbouwing tot wooneenheden in 1989 zetten de bewoners zich in voor het behoud van het pand in de oorspronkelijke
staat. Hierdoor ademt dit voormalige ziekenhuis ondanks haar nieuwe bestemming nog steeds de
sfeer van vroegere tijden.

In voorgaande jaren heeft de Brabantse Monumentenprijs in het teken gestaan van:
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’s-Her togenbosch
Voormalig ziekenhuis Joannes de Deo

De jury van de Brabantse Monumentenprijs:
J.C.M. Netten, voorzitter
Dr. A.J.C. van Leeuwen, kunsthistoricus
Drs. D.M. Eeken, kunsthistorica
Drs. A.C.A. Caspers, historicus/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
2011

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
gebouwen tot vermaak

Realisatie en
organisatie

Stichting Monumentenprijs Noord-Brabant
Waterstraat 16, 5211 JD ’s-Hertogenbosch

Tekst
Foto’s
Ontwerp

: Stichting Erfgoed Brabant
www.erfgoedbrabant.nl
: Andreas Caspers
: Wies van Leeuwen
: www.frijters-vormgeving.nl, Tilburg
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