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Van alle werken van De Brouwer is deze bungalow op het eerste gezicht het meest uitgesproken modernis-

tisch. Onder de voor zijn doen vrij uitbundige vormen van deze villa is een thema te ontwaren dat typisch is

voor al zijn werk: de reductie van de architectuur tot een omhulling die licht toelaat en uitzicht biedt. De

villa is onderdeel van een reeks van zes huizen die zijn gebouwd naar de winnende ontwerpen van een prijs-

vraag die de kring Midden-Brabant van de Bond van Nederlandse Architecten in 1992 in samenwerking met

de gemeente Tilburg uitschreef. Het huis bestaat uit drie betonnen portalen en haaks daarop een lange

muur die de voortuin en het wonen omvatten en ordenen. Bijzonder is vooral de lichtval door ramen en

bovenlichten. Door de relatieve openheid en transparantie ontbeert deze villa de geslotenheid van veel van

De Brouwers latere werk. Niettemin is het een introvert huis doordat De Brouwer het achter op de kavel

heeft gesitueerd, waardoor een maximale afstand is ontstaan tussen de openbaarheid van de straat en het

privé-leven. Deze distantie is een uitgangspunt in vrijwel alle woningbouw van De Brouwer, die nooit het

hele hebben en houden van de bewoners aan de openbaarheid prijs geeft. Door afstand te nemen, antici-

peerde De Brouwer op de verwachting dat zes prijsvraagplannen naast elkaar tot een luidruchtig resultaat

zou kunnen leiden. Door er zich op deze wijze van te distantiëren, snijdt het mes aan twee kanten: niet

alleen behoudt zijn villa hierdoor een zekere autonomie, door bij voorbaat af te zien van concurrentie met de

op het moment van ontwerpen nog onbekende buren, laat hij de vijf andere villa’s eveneens in hun waarde.  
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souterrain begane grond


