
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

De eerste jaren - Lenie Reijnen vertelt 
 

 

 
Jeruzalem bestaat sinds 1949. Tien jaar later kwam ik er wonen. De 
eerste huizen werden aan de rechterkant van de Caspar 
Houbenstraat gebouwd, gezien vanaf de Ringbaan-Oost, te 
beginnen in de Twentestraat. Vanaf 1954 werd het linkerdeel van 
de buurt bebouwd. Het was een ruim opgezette buurt en er was 
veel belangstelling om er te kunnen gaan wonen.  
 
Het was hier van oudsher een agrarisch gebied. En dat was het al 
heel lang, want bij de bouw van de nieuwe woningen aan de 
waterkant hebben ze nog sporen van boerderijen uit de 
middeleeuwen gevonden. In de eerste jaren was de Meierijbaan 
nog de autoweg van Breda naar Eindhoven. Toen de nieuwe 
snelweg A58 kwam werd de Meijerijbaan afgesloten. Wij hebben 
nog lange tijd een bok gehad die op het talud van deze weg stond te 

grazen. Iedere avond brachten we die naar een hok in onze tuin. 
Toch nog een beetje agrarisch.  
 
Bijzonder voor die tijd was dat de huizen drie slaapkamers hadden. 
Om er te kunnen gaan wonen moest het gezin al twee kinderen 
hebben. Nou, in heel wat huizen kwamen nog veel grotere gezinnen 
wonen. Jeruzalem was dus gelijk een kinderrijke buurt. We 
verwarmden de huizen met een kolenkachel. Boven op de 
slaapkamers was het ’s winters dan ook wel koud. In de meeste 
huizen waren nog geen koelkasten en televisies en evenmin 
telefoon. Daarvoor moesten we naar de telefooncel bij het café. 
Tegenwoordig hebben we heel wat meer luxe. Toch heb ik alle jaren 
met heel veel plezier in mijn huis gewoond en hoop dat dat nog 
lang mogelijk zal blijven. 
 
Lenie Reijnen kwam in 1959 op 28-jarige leeftijd naar Jeruzalem en heeft op een 
korte onderbreking tijdens de renovatie na altijd in de Westlandstraat gewoond. 
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Fabrieken komen en gaan - Jan Boons vertelt 
 

 
 
Hier in de wijk stonden enkele fabrieken tussen de Twentestraat en 
het Wilhelminakanaal. In de hoek bij het havenkanaal had je tot 
2008 Thijs de Beer, waar textiel werd gebleekt en geverfd. 
Daarnaast zat de anilinefabriek Frado (Franken-Donders). Daar 
werden textielkleurstoffen geproduceerd. Er werd veel met 
chemicaliën gewerkt. Als ze dan de machines gingen doorspuiten, 
kon je beter niet de was buiten hangen. Dan zaten er allemaal 
zwarte spikkels op het kraakheldere wasgoed. In 1961 ging het daar 
een keer fout, met als gevolg een enorme explosie en brand. De 
fabriek werd in 1980 gesloten en 1986 afgebroken. 
 
Toch werkten de meeste mensen uit Jeruzalem niet bij deze 
fabrieken, maar bij de Volt of de AaBe. Ik ben daar zelf op 14 jarige 
leeftijd gaan werken. Toen ik in Jeruzalem ging wonen had ik 
werkdagen van 12 uur. Van 5 uur ’s ochtends tot 2 uur ’s middags 

stond ik achter het weefgetouw bij AaBe en dan fietste ik van de 
fabriek in de Fatimastraat door naar de loonververij Van Dooren 
aan de Piushaven. Daar werkte ik dan tot 6 uur. Als ik thuis kwam 
ging mijn vrouw weer naar AaBe, waar zij van 6 tot 10 uur ’s avonds 
werkte. 
 
In de eerste jaren was alles nog handwerk. Je moest met twee man 
zo’n 22 weefgetouwen bedienen. Er werkten wel 1.400 man. We 
weefden vooral wollen dekens en de bekleding voor 
vliegtuigstoelen. Ik verdiende in het begin 27 gulden per week. 
Daarvan was al weer 5 gulden nodig voor de huur van ons huis in 
Jeruzalem. Gelukkig kon ik, ondanks enkele tussentijdse 
faillissementen, tot 2008 bij AaBe blijven werken. Toen vertrok de 
fabriek uit Tilburg. 
 
Jan Boons kwam in 1972 op 26-jarige leeftijd naar Jeruzalem, woonde eerst in de 
Twentestraat en tegenwoordig in de Caspar Houbenstraat.  
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Gebouwd volgens het Airey-systeem - Geesje van Loon vertelt 
 

 
 
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was er grote woningnood. 
Jeruzalem was het eerste naoorlogse wederopbouwproject in 
Tilburg, naar ontwerp van architect Henri Zwiers. Er moest in korte 
tijd veel worden gebouwd, maar er was ook materiaalschaarste.  
 
Daarom werd gebruik gemaakt van het zogenaamde Airey-systeem, 
een betonnen prefab bouwwijze met standaardplattegronden en 
standaardhuizen. De huizen in Jeruzalem zijn met de hand 
gebouwd; er kwam geen hijskraan aan te pas. Sommige delen zaten 
letterlijk met ijzerdraad aan elkaar.  
 

De huurprijs bedroeg in het begin 5 gulden per week en toen ik er 
ging wonen 8 gulden. Dat lijkt nu niet veel: zeg maar 15 euro per 
maand. Nu is het 40 keer meer. Toch was het een sjieke buurt. Er 
woonden veel ambtenaren, leraren, politieagenten, een dokter, een 
journalist. Vooral in de Maaslandstraat. Daar reed de bus ook nog 
doorheen. Je kwam in aanmerking voor een huis als je gezin al 
minstens twee kinderen telde. En je mocht ook niet meer dan één 
hond of kat hebben. 
 
De huizen hadden een houdbaarheidsperiode van ongeveer 25 jaar. 
Dus halverwege de jaren ’70 was dat moment bereikt. Pas begin 
jaren ’80 werd een eerste groot onderhoud uitgevoerd. De ramen 
en plafonds werden vervangen. Het duurde toen nog weer 25 jaar 
(de huizen waren toen 60 jaar oud) voordat er een grote renovatie 
werd uitgevoerd. De flats in de Twentestraat en Caspar 
Houbenstraat waren niet meer te renoveren. Die maakten plaats 
voor nieuwbouw. De meeste huizen zijn wel gerenoveerd, 
waardoor het karakter van de buurt is gebleven. De renovatie is 
niet op alle onderdelen even geslaagd. Ik denk niet dat de huizen 
nog eens 25 jaar meegaan. 
 
Geesje van Loon kwam in 1970 op 26-jarige leeftijd naar Jeruzalem en heeft 
sindsdien op een korte onderbreking tijdens de renovatie na altijd in de 
Veluwestraat gewoond. 
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Ruimte om te spelen - Dion van Doremalen vertelt 
 

 
 
Jeruzalem is altijd een heel kindvriendelijke buurt geweest. Er was 
en is veel groen: plantsoentjes, grasvelden, langs de waterkant. 
Daar kon je goed hutten bouwen. Maar ook in de brede straten kon 
je prima spelen. Er stonden in het begin weinig auto’s, dus kon je 
goed rolschaatsen of skelteren. Sommige moeders organiseerden 
ook allerlei activiteiten: bliklopen, touwtjespringen, hinkelen, 
tollen, stoepkrijten.  
 
En er was altijd veel vermaak bij het talud van de Meierijbaan. ’s 
Zomers gleed je er met een groot stuk karton van af en als er ’s 
winters sneeuw lag met een slee. Met een beetje geluk gleed je zo 
een heel eind de Twentestraat in. Iets verder, bij het 

Wilhelminakanaal was het talud nog steiler. Ging je met nog meer 
snelheid naar beneden. 
 
Aan de Westlandstraat was een groot speelplein. Dat liep door tot 
de achterkant van de winkels aan de Caspar Houbenstraat. Er was 
van alles te doen. Er was een voetbalveld, een basketbalveld, een 
grote speeltuin en een zandbak. Er is zelfs ooit nog eens een eigen 
kermis georganiseerd. Dat speelveld is in 1991 verdwenen, toen de 
huizen aan de Gaasterlandstraat werden gebouwd. Gelukkig is er 
voor de kleinsten nu weer een leuk speelveldje in de Betuwestraat. 
 
Aan de andere kant van de wijk was in mijn jeugd ook een 
trapveldje, naast de fabriek van Thijs de Beer. Dat was het domein 
van de Jeruzalem Boys, een voetbalclubje. Daar werd heel fanatiek 
gevoetbald. Hele dagen speelden we buiten: je verveelde je nooit. 
En op zomeravonden gingen we na het spelen een flesje cola halen 
bij de sparwinkel van Harrie Geurts. 
 
Dion van Doremalen kwam in 1959 op 2-jarige leeftijd naar Jeruzalem en woonde  
op een korte onderbreking tijdens de renovatie na altijd in de Westlandstraat. 
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Van de bakker naar de kapper - Mia Laros vertelt 
 

 
 
Je kunt het nu haast niet voorstellen, maar de Caspar Houbenstraat 
had een compleet winkelcentrum. Het enige dat er nog aan 
herinnert is het huis op de hoek met de Veluwestraat. Daar zat de 
bakkerij van Johan de Beer. De broodzak nam je de andere keer 
weer mee en dan werd die weer gevuld. Overigens kon je bij De 
Beer voor meer dan alleen brood terecht. Hij verkocht zelfs 
aardappelen. En ’s avonds kon je achterlangs aankloppen. Alles 
werd opgeschreven en eens in de zoveel tijd rekende je af. 
 
Naast de bakker zat de familie Kerkhofs met elektrische apparaten. 
Daarnaast de groenteboer, Herman de Waal. Daar kon je ’s avonds 
ook nog achterom terecht. Dan het zuivelhuis van de familie Van 
Berkel. In het andere huizenblok was kapsalon Hamburg gevestigd. 

Daarnaast de sparwinkel van Harrie Geurts. Dan de bazar van de 
familie Wouters en helemaal rechts de slager, Van de Water. Er 
waren ook bakkers die aan huis bezorgden. En meneer 
Nieuwenhuizen reed met een bakfiets met bloemen door de buurt. 
Op vrijdagmiddag reed visboer Tol door Jeruzalem.  
 
Die winkels waren er niet vanaf het eerste begin van Jeruzalem. Ze 
werden in 1953 gebouwd, nadat er in enkele straten eerste 
winkeltjes waren gestart. Dat waren huizen waar de meubels van 
de voorkamer naar de achterkamer werden verplaatst en voorin 
een toonbank werd neergezet. En ze vormden het hart van 
Jeruzalem. Je kwam er niet alleen voor je boodschappen, maar ook 
om alle laatste nieuwtjes uit de buurt te horen. Maar door de komst 
van grote supermarkten en warenhuizen, elders in Tilburg, konden 
ze niet in de buurt blijven. In 1990 werden de winkels afgebroken 
en de huidige woonhuizen gebouwd. 
 
Mia Laros kwam in 1967 op 28-jarige leeftijd naar Jeruzalem, woonde eerst in de 
Caspar Houbenstraat en tegenwoordig in de Betuwestraat. 
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Een dorp in een stad - Mia Laros vertelt 
 

 
 
Jeruzalem ligt ingesloten tussen Wilhelminakanaal, Meijerijbaan, 
Ringbaan-Oost en het kanaal naar de Piushaven, een beetje 
afgescheiden van Tilburg. De Caspar Houbenstraat vormt de 
belangrijkste toegangsweg. Lange tijd kwam je er alleen als je er 
woonde of werkte. Jeruzalem hoort bij de stad, maar is ook een 
dorp in ‘het buiten’.  
 
Dat was de buurt vanaf het begin. Iedereen kende elkaar en stond 
voor elkaar klaar. Hielp de buurt schoon te houden en werkte mee 
aan de organisatie van allerlei activiteiten in de buurt. De 
betrokkenheid was groot.  

Er werd veel in de tuin en op straat geleefd. Er waren nog niet zo 
veel auto’s als nu, dus konden de kinderen volop op de straat 
spelen. En er was vaak muziek op straat, zoals van het draaiorgel 
dat door de buurt trok. 
 
Door de jaren heen is er veel veranderd in Jeruzalem. Renovatie en 
nieuwbouw van huizen, bedrijven die kwamen en gingen, werk en 
werkeloosheid, criminaliteit, goede en slechte tijden in die 
dorpsgemeenschap. En nieuwe bewoners van wel 30 verschillende 
nationaliteiten. Toch is de buurt altijd een dorp gebleven. Een dorp 
waar we allemaal nog steeds trots op zijn. Ik hoop dat dit ook voor 
de nieuwe bewoners zo zal zijn. Jeruzalem is oud en nieuw tegelijk. 
 
Mia Laros kwam in 1967 op 28-jarige leeftijd naar Jeruzalem, woonde eerst in de 
Caspar Houbenstraat en tegenwoordig in de Betuwestraat. 

 

 
 



 

8 

Een rijk verenigingsleven - Wil de Rooij vertelt 
 

 
 
Een toneelvereniging, balletgroep, jongerenkoor of 
gymnastiekvereniging: er was een rijk verenigingsleven in de buurt. 
Vrijwel iedereen deed er aan mee. En we leefden met z’n allen toe 
naar de uitvoeringen. Dat waren altijd heel gezellige bijeenkomsten. 
De toneelvoorstellingen waren van hoge kwaliteit en trokken volle 
zalen van mensen uit de buurt en ver daarbuiten. Zelf zat ik met 
mijn zus bij de jeugddrumband. We oefenden op de 
Bernadetteschool, maar hadden hier ook uitvoeringen. 
 
Daarnaast had Jeruzalem een eigen ‘burgemeester en wethouders’, 
een wijkraad. Die regelden van alles. Tegenwoordig hebben we de 

‘Nieuwe Jeruzalemmer Courant’. Zo’n 50 jaar geleden was er het 
maandblad ‘Tussen de witte huizen’. Daarin stond alle nieuws uit de 
buurt en wat er leefde binnen de diverse clubs en verenigingen, of 
aankondigingen van een filmmiddag of de hardloopwedstrijd. 
  
Een groot deel van het verenigingsleven speelde zich af in het café 
van de weduwe Van den Abeelen, tegenwoordig het buurthuis. Dat 
café was het kloppende hart van Jeruzalem. Iedereen liep er in en 
uit. Daar waren de buurtvergaderingen, bruiloften, begrafenissen, 
volksdansles, het sinterklaasfeest, of de toneelavonden. Na 
mevrouw Van den Abeelen hebben haar zoon Fons en 
schoondochter Bep het café nog tientallen jaren gerund. Nadat zij 
er in 1987 mee stopten, is het een buurthuis geworden, waar ik nu 
zelf nog actief ben. 
 
Wil de Rooij kwam in 1967 als 9-jarige jongen in Jeruzalem, woonde 
achtereenvolgens in de Twentsestraat, Caspar Houbenstraat, Beemsterstraat en 
tegenwoordig in de Betuwestraat. 

 

 



 

9 

Feestelijk in optocht - Lenie Reijnen vertelt 
 

 
 
Tegenwoordig zie je Jeruzalem regelmatig oranje kleuren. Dan is er 
weer een of ander voetbalkampioenschap. Maar vele jaren lang 
was oranje de kleur van Koninginnedag. Dan trokken de kinderen 
door de buurt met hun oranje versierde fietsjes. Er waren 
spelletjes, koekhappen, zaklopen en andere activiteiten en vooral 
veel gezelligheid. Dat organiseerden we als buurtbewoners 
helemaal zelf. Wij hadden zelf een eigen bok. Die stond altijd de 
grazen op het talud van de Meierijbaan. Op Koninginnedag trok hij 
de oranje versierde bokkenwagen met kinderen door de buurt. 
 

Een ander groot feest was het carnaval. Kort voordat wij hier 
kwamen wonen beleefde Jeruzalem een grote carnavalstocht voor 
de kinderen. Dat was in 1957 en het was de eerste 
carnavalsoptocht van Tilburg. In de jaren daarna werd het opnieuw 
georganiseerd. De optocht vertrok vanaf Café Jeruzalem, nu het 
buurthuis. Het was een mooie, feestelijke optocht vanuit Jeruzalem 
naar het centrum van Tilburg en weer terug naar ons buurtcafé. 
 
De laatste jaren word er ook regelmatig een buurtfeest in Jeruzalem 
georganiseerd, met name in de Veluwestraat. Zulke feesten 
verbroederen. Zo blijft Jeruzalem toch nog een beetje het dorp van 
vroeger.  
 
Lenie Reijnen kwam in 1959 op 28-jarige leeftijd naar Jeruzalem en heeft op een 
korte onderbreking tijdens de renovatie na altijd in de Westlandstraat gewoond. 
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Wit in groen - Dion van Doremalen vertelt 
 

 
 
Tilburg mag dan een stad zijn; Jeruzalem is een dorp. Een wit dorp 
in een groene omgeving. Toen het net gebouwd was, stonden er 
nog geen bomen, hoor. Er lag overal wit zand van de bouw, het leek 
wel een woestijn. En dan met die witte huizen: dan snap je wel hoe 
Jeruzalem aan zijn naam is gekomen. 
 
Maar al snel werd de wijk groen. De voor- en achtertuinen raakten 
begroeid, er kwamen grasveldjes, plantsoenen en bosjes. Je woont 
er gewoon in de natuur. En je loopt natuurlijk zo het buitengebied 
in. Je merkt het aan de vele soorten vogels en vlinders. En dan 
hebben we natuurlijk ook nog de waterkant, langs het havenkanaal 
en het Wilhelminakanaal. 
 

Van die kleine boompjes die werden geplant in de begintijd, zijn er 
door de loop van de jaren ook weer vele gekapt. Maar kijk toch 
eens wat er op een aantal plekken nog kolossale bomen staan. Die 
staan er nu al bijna 70 jaar en hebben in die jaren heel wat 
meegemaakt hoor. Als die bomen eens konden spreken…  
 
Dion van Doremalen kwam in 1959 op 2-jarige leeftijd naar Jeruzalem en heeft op 
een korte onderbreking tijdens de renovatie na altijd in de Westlandstraat 
gewoond. 
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Naar school en de kerk - Wil de Rooij vertelt 
 

 
 
Voor school moeten de kinderen nu Jeruzalem uit. Lange tijd 
konden de kleuters naar de Bernadetteschool aan het einde van de 
Betuwestraat. Daar is nu Amarant gevestigd. De school werd in 
1955 gebouwd, naar ontwerp van architect Noud Heerkens, die vele 
honderden gebouwen in Tilburg heeft ontworpen. Net als de hele 
buurt was en is dit een prachtige groene voorziening. 
 
En de lagere school was voor mij, net als voor de meeste kinderen 
uit Jeruzalem, de Sint Paschalisschool aan het Lourdesplein. Ook dat 
gebouw werd ontworpen door Noud Heerkens, die zelf in de 

Lourdesstraat woonde en werkte. We liepen langs de Havendijk 
naar school. Van maandag tot en met zaterdag, want ook op 
zaterdagmorgen gingen we naar school. En in het begin was het 
alleen een jongensschool.  
 
De school stond naast de Lourdeskerk. Die heb ik zien komen en 
gaan. Veel kinderen uit de buurt deden hier hun eerste communie, 
zoals mijn zoon. Ik heb er trouwerijen en begrafenissen 
meegemaakt. Maar ik was geen trouw kerkganger. Dat gold voor 
meer mensen, want de laatste kerkdienst werd er in 1998 
gehouden. In 2007 is het gebouw afgebrand. Alleen de toren staat 
er nu nog. 
 
Wil de Rooij kwam in 1967 als 9-jarige jongen in Jeruzalem, woonde 
achtereenvolgens in de Twentsestraat, Casper Houbenstraat, Beemsterstraat en 
tegenwoordig in de Betuwestraat. 
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        Met dank aan Dion van Doremalen, Lenie Reijnen, Jan Boons,  
        Mia Laros, Wil de Rooij en Geesje van Loon. 
 
        De verhalen staan gepubliceerd op de website Geheugen van Tilburg,  
        in de reeks ‘Verhalen uit Jeruzalem - Als bomen konden spreken’. 
 
        De wandelroute met verhalen is gepubliceerd op de website Tilburg 
        op de Kaart (wandelroute ‘Als bomen konden spreken’). 
 
        Uitvoering: Leo Adriaanse, Fontys Master Kunsteducatie, 2016  


