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1.INLEIDING 
 

1.1 AANLEIDING  

De stad Eindhoven telt tal van kerken. Deze bepalen het silhouet van stad en voormalig dorp en 
zijn van grote waarde voor de gemeenschap. Kerken dienen als plaatsen van samenkomst. Deze 
gebouwen getuigen van een religieus leven en van een steeds veranderende kerkelijke praktijk. 
Maar er bestaat ook een schaduwkant van een verdwenen kerkelijk landschap. Pakweg de 
laatste 50 jaar blijkt het kerkbezoek terug te lopen.0F

1 Veel religieuze bouwwerken komen leeg te 
staan. Als een religieus bouwwerk gerestaureerd dient te worden zijn hier vaak geen financiële 
middelen meer voor. Steeds vaker is het afstoten van de religieuze functie en het 
implementeren van een nieuwe functie de enige oplossing naast de mogelijkheid tot afbraak. 
Overheden en kerkgenootschappen dienen een visie te ontwikkelen voor de omgang met dit 
religieus erfgoed.1F

2 

Als over het religieus erfgoed wordt gesproken wordt steeds een objectgerichte benadering 
gebruikt. De Paterskerk in het centrum van Eindhoven wordt verbouwd (mei 2019) tot 
ceremonieruimtes, congres- en vergaderzalen, brasserie, restaurants en hotel.2F

3 Ook de plannen 
tot herbestemming (juni 2019) van de Heilig Hartkerk in Gestel tot activiteitencentrum laten een 
objectgerichte benadering zien.3F

4 In deze plannen wordt geen aandacht besteed aan de 
landschappelijke ligging, of de betekenis van kerk in het netwerk van religieuze bouwwerken. 
Gezien er nog nauwelijks onderzoek is gedaan naar de landschappelijke verspreiding en 
eventuele samenhang tussen religieuze bouwwerken is dit niet vreemd. De groeiende leegstand 
van kerken geeft aanleiding maar eens te onderzoeken of deze thematiek een waardevolle 
component kan zijn voor de erfgoedzorg.  

In het vervolg van dit onderzoek zal aan de orde komen hoe religie zich in het landschap heeft 
bewogen. Hiervoor is kennis nodig van de verspreiding van materiële en immateriële religieuze 
elementen in het landschap. Met deze kennis zou een stap gezet kunnen worden in het 
onderzoek naar het religieuze landschap van Eindhoven.  

 

1.2 STAND VAN ONDERZOEK.  

De beschrijving van de stand van onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de 
historische ontwikkeling van de relatie tussen religie in de geografie beschreven. Hiermee wordt 
belicht dat de relatie tussen religie en geografie verschillende betekenissen kan hebben. De 
maatschappelijke ontwikkeling en de blik op de wereld zijn leidend in deze verschillende 
betekenissen. In het tweede deel wordt de huidige stand van het onderzoek beschreven.  

                                                            
1 Van Leeuwen, 2017 p.5. 
2 Stichting Monumentenhuis Brabant, Religieus erfgoed, geraadpleegd 22 maart 2019, 
http://www.monumentenhuisbrabant.nl/religieus-erfgoed.  
3 van Elten, 2019. 
4 Theeuwen, 2019.  
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Historische ontwikkeling van denkbeelden in de religieuze geografie  

In de theorie die afkomstig is uit voornamelijk de sociale en culturele geografie worden op tal 
van verschillende manieren relaties gelegd tussen religie en geografie. De invalshoek is vaak aan 
een periode in de geschiedenis verbonden. De hoofdlijnen van deze verschillende invalshoeken 
worden hierop volgend kort uiteengezet. Deze variatie aan invalshoeken toont aan dat de 
theorie verandert met de tijd. Deze uiteenzetting draagt bij aan het begrijpen van de 
verschillende invalshoeken die men verstaat onder religieuze geografie. Tevens draagt hij bij 
aan de keuze voor de theoretische invalshoek zoals die gebruikt is in deze studie.  

Ten eerste de term geography of religion. Hiermee wordt de relatie tussen geografie en religie 
bedoeld zoals die werd beschouwd in de Klassieke oudheid.4F

5 In deze tijdsperiode zagen de 
geografen de wereld als een manifestatie van een grotere macht; de Demiurg. Alle geografische 
verschijnselen hebben een orde en doelmatigheid.5F

6 Zij benaderden de wereld vanuit 
kosmologische modellen. Kaarten die een geografisch gebied aanduiden waren veel meer een 
‘religieuze’ uiting dan een ‘wetenschappelijke’ benadering.6F

7  

De tweede invalshoek is die van de ecclesiastical geography.  In deze 16e en 17e -eeuwse 
benadering gaat het voornamelijk over het in kaart brengen van de ruimtelijke vooruitgang van 
het christendom. Doel van deze invalshoek was de verspreiding van het christelijke geloof. Deze 
benadering ontving dan ook veel steun van de kerk.7F

8  

Midden 17e-eeuw werd in deze ecclesiastical geography niet meer enkel het christendom 
behandeld. Vanaf nu werd ook aandacht besteed aan andere religies. De onderliggende reden 
achter het verbreden van de invalshoek had te maken met de zoektocht van missionarissen. 
Door gebieden in kaart te brengen waar een ander geloof werd beleden. Het was dus nog 
steeds een handeling uit het belang van het christendom. 8F

9 

Gelijktijdig met deze ecclesiastical geography ontwikkelde ook de biblical geography. De 
bedoeling van deze invalshoek is de geografische lokalisering van plaatsen en namen die 
voorkomen in de bijbel. Dit is weer een door het christendom beïnvloedde invalshoek.9F

10  

In de 18e en 19e eeuw werden twee verschillende denkwijzen leidend. Ten eerste bleef men bij  
het oude idee dat alle geografische verschijnselen op aarde theologisch verklaard konden 
worden. De verspreiding van planten, dieren en andere aardse verschijnselen was zo goed 
geregeld dat er wel een hogere macht verantwoordelijk moest zijn. Maar gelijktijdig ontstond 
een beweging onder invloed van Voltaire en Montesquieu die de invloed van de geografische 
omgeving op de religie onderzochten. In deze onderzoeksrichting werd geprobeerd te 
determineren welke geografische omgeving tot welke religie behoort. 10F

11 Tevens werd in deze 

                                                            
5 Kong, 1990 p.356. 
6 Schouten, 2005 p.99. 
7 Kong, 1990 p.356. 
8 Kong, 1990 p.356. 
9 Kong, 1990 pp.356-357. 
10 Kong, 1990 p.357. 
11 Kong, 1990 p.357. 
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periode het idee los gelaten dat alles theologisch te verklaren valt. De natuurwetenschappen 
toonden al langere tijd aan dat de natuur logisch te verklaren valt. Het vertrouwen in de 
rationele kennis neemt toe.11F

12 

In de 20e-eeuw wordt voornamelijk de relatie tussen geografische omgeving en de ontwikkeling 
van rituelen, gebruiken en uitingen gelegd. Het is een voortzetting van de hiervoor  genoemde 
verlichte denkers. Hiermee werd onder andere gepoogd een beter begrip te krijgen van de 
manieren hoe religie het landschap heeft gevormd. In deze invalshoek begint de geograaf met 
een antropologische benadering (routes, nederzetting, transportatie). Vervolgens wordt 
gekeken of deze ontwikkelingen een religieuze oorzaak hebben.12F

13 

Vanaf 1960 beginnen de laatste ontwikkelingen. Er ontstaat een wereldwijde secularisatie.13F

14 In 
Nederland begint vanaf deze periode de ontzuiling. 14F

15 De geografische invalshoek wordt vanaf 
deze periode steeds vaker gecombineerd met de spirituele wereld. Omdat religieuze impact op 
het landschap steeds mindere vormen aanneemt. Deze relatie met een levende vorm van 
geloofsbeleving wordt gebruikt om niet enkel een ‘relicten studie’ te doen. Echter wordt er 
naast deze invalshoek vanaf nu ook aandacht besteed aan historische landschappen en de 
impact van de religie.15F

16 

Conclusie  

De relatie tussen religie en geografie is een breed onderzocht thema dat vooral beïnvloed werd 
door de algemene tendens in de samenleving. In de onderzoek thematiek ontbreekt vaak een 
historische component. Pas in de laatste jaren wordt er ook vanuit een huidig tijdsbeeld naar de 
historische ontwikkelingen gekeken.  
 

Recente denkbeelden in het onderzoek naar religieuze geografie 

De stand van het onderzoek geeft een actuele weergave van recente publicaties binnen de 
thematiek van deze studie. Zoals gelezen in de historische ontwikkeling van thematiek zijn 
verschillende benaderingen en invalshoeken te bedenken. In deze stand van het onderzoek 
wordt de huidige gangbare benadering omschreven.  
 

Religieus landschap als geografisch verschijnsel 

Studie naar religie als geografisch verschijnsel die past bij het huidige tijdsbeeld heeft nog 
weinig aandacht gekregen. Wetenschappers uit de sociale en culturele geografieën hebben de 
laatste jaren dit veld verkend. De eerste studies waren gericht op geografische verschijnselen 
gerelateerd aan het islamitische geloof. Deze tendens is de laatste jaren aan het veranderen. De 
religieuze thematiek in geografisch onderzoek wordt steeds vaker behandeld. Onderzoekers 
verkennen nu ook andere religieuze gebieden. In deze onderzoeken wordt vaak samenhang 
gezocht van religie met andere maatschappelijke veranderingen zoals sociale ongelijkheid of 

                                                            
12 Schouten, 2005 p.175. 
13 Kong, 1990 p.359. 
14 Kong, 1990 p.359. 
15 Brabants Erfgoed, De ontzuiling, geraadpleegd 3 maart 2019, 
https://www.brabantserfgoed.nl/page/3882/secularisering-en-nieuwe-godsdiensten. 
16 Kong, 1990 p.359. 
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een verandering in het politieke spectrum.16F

17 De studies die beschreven worden hebben vaak 
een abstract karakter.  
 
Een belangrijk werk binnen dit vakgebied dat de ontwikkeling van religieus geografische 
verschijnselen onderzoekt is  onder andere een artikel van Lily Kong. In dit eerste pionierende 
artikel Geography and religion: Trends and prospects werd de ontwikkeling van religieuze 
geografieën voor het eerst in kaart gebracht. Hiermee is een basis voor toekomstig onderzoek 
gelegd.17F

18 In dit artikel worden de belangrijkste thema’s van het zogenoemde 
religiogeographical onderzoek in drie secties verdeeld. 18F

19 

Het eerste deel omvat een beschrijving van de historische achtergrond van de relatie tussen 
religie en geografie. Vervolgens wordt  een overzicht gegeven van de debatten tussen de 
Geograaf en de Religionswissenschaftler (Religionswissenschaft is de studie naar geschiedenis 
van religies, een Nederlands equivalent van dit begrip is er niet). Tot slot wordt in deze eerste 
sectie nog gereflecteerd op de traditionele culturele geografie.19F

20 

In het artikel Placing religion and spirituality in geography van Holloway en Valins wordt de 
studie tussen religie, spiritualiteit en geografie verder gecontextualiseerd. Voornamelijk wordt 
omschreven hoe breed religie is ingebed in de hedendaagse samenleving. Veel van de westerse 
cultuur is geboren vanuit religieuze tradities.20F

21  

Kim Knott beschrijft in het boek The Location of Religion: A Spatial Analysis  een theoretische 
aanpak vanuit een sociaal geografische invalshoek die gebruikt kan worden om de relatie 
tussen religie en locatie te analyseren.21F

22 In dit boek wordt een aantal punten genoemd die een 
kader vormen van wat nu allemaal komt kijken bij deze studiethematiek.  

Knott beschrijft dat in een ruimtelijke analyse er zowel sprake is van een materiële als een 
metaforische ruimte. Hiermee wordt niet gedoeld op een hogere macht maar op een 
metaforische ruimte die de denkbeelden bij de materiële ruimte vormt.22F

23 De ruimtes zijn dus 
zowel metaforisch als materieel.  

Zo wordt in het boek gesteld dat sociale relaties met religie ruimtelijk worden gevormd. Zij 
benadrukt dat religie niet kan bestaan zonder zich fysiek in de publieke ruimte te uiten. Deze 
uitingen kunnen allerlei aan het geloof gerelateerde structuren zijn zoals gebedshuizen of 
plekken die een bepaalde hiërarchische verdeling weergeven.23F

24 

Ook wordt gesteld dat de religieuze uitingen zowel materieel als immaterieel niet onafhankelijk 
bestaan van de niet religieuze omgeving, het is onderdeel van een culturele expressie. Zij 

                                                            
17 Oxford Bibliographies, Geographies of Religion, geraadpleegd 6 maart 2019, 
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199874002/obo-9780199874002-0106.xml.  
18 Oxford Bibliographies, Geographies of Religion, geraadpleegd 6 maart 2019, 
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199874002/obo-9780199874002-0106.xml. 
19 Kong, 1990 p.355.  
20 Kong, 1990 pp.355-356. 
21 Holloway, Valins 2002 pp.5-8.  
22 Oxford Bibliographies, Geographies of Religion, geraadpleegd 12 maart 2019, 
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199874002/obo-9780199874002-0106.xml. 
23 Knott, 2005 p.12. 
24 Knott, 2005 p.21. 
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noemen het vaststellen van de onderlinge verbondenheid van al deze verschillende op het 
eerste gezicht onafhankelijke uitingen social spatialisation. 24F

25  

De waarde van een onderzoek naar religieuze geografie is pas daadwerkelijk daar als begrepen 
wordt dat er een onderlinge verbondenheid bestaat tussen plekken, personen, objecten en 
evenementen. Deze complexe dynamiek zou een wezenlijk onderdeel moeten zijn binnen deze 
studiethematiek.25F

26  

Verder gaat het over de manier van religieuze representatie zoals in de vorm van kerken en 
kathedralen. Dit zit volgens Knott voornamelijk in de verticale hoogbouw. Die straalt autoriteit 
uit. Deze manier van autoriteit over een ruimte uitstralen zou later worden gekopieerd door 
bouwwerken met andere doelen waarbij een autoriteit over de ruimte van belang was.26F

27 

Voorgaand beschreven door Knott is geprobeerd een context te vormen die moet bijdragen 
aan methode om ruimtelijke analyse van religie te ontwikkelen. Het gaat er voornamelijk om 
aan welke invalshoeken gedacht moet worden.  

Brace et al. Publiceert in het boek Emerging Geographies of Belief  een reflectie op het debat 
over religie en geografie. Het boek laat een aantal nieuwe invalshoeken, methodes en theorieën 
zien op basis van recente onderzoeken op het gebied van geloof, religie, maatschappij en 
ruimte. Het boek zoekt naar hoe religie sociale identiteit vormt. Tevens hoe religie andere 
publieke zaken zoals de overheid beïnvloedt. Het onderzoek behandelt enkel contemporaine 
maatschappijen, het ontbreekt aan een historische component. Tevens wordt in dit boek de 
noodzaak aangegeven dat de terminologie van de termen zoals religie en geloof in het 
publieke debat moet worden onderzocht op verschillende interpretatieniveaus van verschillende 
groepen, zowel gelovigen, als niet gelovigen.27F

28  

Conclusie recente denkbeelden 

De aangehaalde onderzoeken hebben een internationaal karakter. Het moet door een breed 
publiek geïnterpreteerd kunnen worden. Hierdoor blijft het een vrij abstracte weergave. De 
theorieën en methodes die worden aangedragen blijven in alle publicaties op conceptueel 
niveau en het betreffen voornamelijk invalshoeken vanuit waar de studie benaderd kan worden.  
Bij Religious Geographies  wordt tot op heden vooral aandacht besteed aan onderzoek naar 
cultuur en sociale geografie. Concreet onderzoek naar de zichtbare impact op het fysieke 
landschap is tot op heden nauwelijks onderzocht.   

Theorie van deze studie.  

Religie en geografie lijken op het oog weinig met elkaar te maken hebben. Uit de stand van het 
onderzoek is gebleken dat dit ook nog geen breed onderzochte thematiek is. Dit is 
merkwaardig omdat interessante vraagstukken over de ontwikkeling, verspreiding en impact 
juist in geografische verschijnselen in het landschap zijn terug te vinden. Het ontdekken van 

                                                            
25 Knott, 2005 p.22. 
26 Knott, 2005 p.23.  
27 Knott, 2005 pp.45-46. 
28 Brace, 2011 pp.1-2. 
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ruimtelijke patronen en samenhang kunnen verder helpen tot het achterhalen van de oorzaak 
achter de aanwezigheid van de religieuze verschijnselen.28F

29  

Begrippenkader  

In deze studie over religie in combinatie met geografische verschijnselen worden drie 
sleutelbegrippen gebruikt. Het gaat om geografie, landschap en religie. Het is van belang te 
definiëren wat met deze termen in het kader van de studie bedoeld wordt.  

Te beginnen met geografie. Letterlijk staat dit voor Geo (aarde) en Graphia (geschrift). Het gaat 
over het vinden van een verklaring achter de markeringen en vormen en andere verschijnselen 
op het aardoppervlak. 29F

30 Het tweede sleutelbegrip is landschap. Hier wordt uitgegaan van de 
definitie die is opgesteld door de Council of Europe: "Landscape means an area, as perceived by 
people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human 
factors”. 30F

31 

In de stand van het onderzoek wordt voornamelijk gesproken over religie in combinatie met 
geografie. Hiermee komt steeds naar voren dat ze bedoelen hoe religie als menselijk 
verschijnsel het landschap heeft beïnvloed. Deze definitie komt overeen met de zojuist 
beschreven definitie van het landschap. In deze studie gaat het om de interactie tussen de 
menselijke cultuur en de omgeving. Dit kan zowel een religieuze geografie zijn als een religieus 
landschap.  

Tot slot het sleutelbegrip religie. Dit is het meest ingewikkelde begrip in deze studie. Vanuit de 
stand van het onderzoek is gebleken dat er weinig aandacht voor religie in een geografisch of 
landschappelijke context is geweest. Hierom is er begonnen om te kijken wat in enkele 
geografische handboeken onder het sleutelbegrip religie wordt geschreven. Als religie (religion) 
in The Dictionary of Physical Geography wordt opgezocht op dan resulteert dit in het begrip 
geoheritage. Hiermee worden elementen op het aardoppervlak bedoeld die kunnen worden 
beschouwd als elementen die onder andere een religieuze waarde hebben. Deze geoheritage 
plekken kunnen worden bezocht als toeristische bestemming en dragen in dat geval bij aan de 
lokale economie. 31F

32  

In het handboek The Dictionary of Human Geography is er voor het sleutelbegrip van deze 
studie religion wel ruimte voor een eigen paragraaf ingeruimd. Onder dit kopje worden 
verschillende invalshoeken van geografen op de studie van religie besproken. Dit kan gaan over 
de verspreiding van het geloof of ruimtelijke patronen die worden beïnvloed door religie. Maar 
ook kan dit gaan over religie en ecologie of politiek. Belangrijke benadering voor deze studie is 
de impact van religie op het landschap en de impact van het landschap op religie.32F

33  

Het is moeilijk om een bondige definitie van religie te formuleren. Iedereen beleeft en voelt aan 
wat religie is maar wat de grenzen voor dit onderzoeksgebied zijn is een onmogelijke opgave. 
Chris Park formuleert op een illustratieve manier hoe ingewikkeld de relatie met de omgeving is: 

                                                            
29 Park, 2010 p.439. 
30 Gregory, Johnston, Pratt et al, 2009 p.287. 
31 European Landscape Convention, 2000.  
32 Thomas, 2015 p.647.  
33 Gregory, Johnston, Pratt et al, 2009 pp. 642-643. 
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“In essence, religion is so deeply embedded into the matrix of many societies that it's 
boundaries are permeable and it's impacts pervasive.” Religie is eigenlijk overal aan te relateren 
dat afbakening van de studiethematiek essentieel is.  

De minimale relatie die gelegd wordt in de handboeken tussen religie en geografie is indicatief 
voor de aandacht die aan dit studiegebied is gegeven. Echter biedt de combinatie van deze 
zojuist onderzochte begrippen nog enig soelaas. Concluderend is de studie naar religieuze 
geografie of religieus landschap te beschrijven als: het vinden van een religieuze verklaring 
achter de markeringen en vormen en andere verschijnselen op het aardoppervlak.  

Theoretische model 

In de stand van het onderzoek op het gebied van religieuze geografieën is het een en ander 
aan theoretische literatuur beschreven. Deze invalshoeken, alhoewel interessant, zijn vooral 
benaderingen op het sociale aspect van de studie van het religieuze landschap. De theorie die 
beter past bij dit onderzoek is komt uit het proefschrift The production of mindscapes van ir. dr. 
Maarten Jacobs. In dit onderzoek wordt de term landschap op verschillende manieren 
benaderd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschijningsvormen. Ten eerste het 
landschap in de fysieke realiteit dat Matterscape wordt genoemd. Dit landschap bestaat uit 
fysieke objecten. Uitspraken over deze landschapsdimensie zijn geldig als ze waar zijn. De 
tweede verschijningsvorm is de sociale realiteit dat Powerscape wordt genoemd. Deze dimensie 
omvat het geheel van normen en regels die binnen een groep of omgeving horen. Uitspraken 
binnen deze dimensie moeten juist zijn. Ten derde bestaat de innerlijke realiteit, dit is de 
Mindscape. Dit gaat over een eigen interpretatie van de werkelijkheid. Uitspraken die binnen 
deze dimensie passen moeten oprecht zijn. 33F

34 

Deze theorie kan toegepast worden op de inkadering van het religieuze landschap. De theorie 
van Jacobs ruimt, naast de sociale en innerlijke landschappelijke dimensie die bij religie een 
belangrijke rol spelen, ook ruimte in voor de fysieke landschappelijke dimensie. Door deze 
theorie toe te passen in dit onderzoek kan de stap gemaakt worden van de wat abstracte 
Religious Geographies naar een concreter religieus landschap. Het verschil tussen de theorie 
van Jacobs en de theorie uit het stand van onderzoek is dat het stand van onderzoek vooral 
gaat over de sociale geografie. Jacobs ruimt naast het sociale en innerlijke landschap ook 
ruimte in voor het fysieke landschap. Dit lijkt tot noch toe een aspect dat in de studie mist.  

Deze studie begint met het fysieke landschap. Welke aan het katholicisme verwante materiële 
uitingen zijn er te vinden in het landschap. Gekozen is voor een zoektocht naar kerken, 
kloosters, kapellen, Lourdesgrotten en Heilig Hartbeelden. Waar liggen materiële uitingen 
behorend tot het fysieke landschap. Vervolgens wordt het sociale landschap benaderd door een 
onderzoek te doen naar de sociale druk die vanuit het katholicisme op de gemeenschap werd 
gelegd. Het innerlijke landschap wordt benaderd vanuit het idee dat Eindhoven een katholieke 
gemeenschap was, maar daarin wordt aan de hand van het innerlijke landschap een nuance 
gegeven over de verschillende manieren van beleving van het geloof.  

 

                                                            
34 Jacobs, 2006 p.261.  
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1.3 AFBAKENING.  

Deze studie wordt op drie vlakken afgebakend. Dit is achtereenvolgens een ruimtelijke, 
chronologische en een thematische afbakening. Per afbakening wordt een toelichting gegeven 
waarin wordt verklaard waarom voor deze afbakening is gekozen.   

Ruimtelijk 

In de honderdjarige periode die deze studie beslaat heeft Eindhoven vele uitbreidingen en 
ontwikkelingen gekend. De ruimtelijke afbakening wordt gebaseerd op de grenzen in het zo 
genoemde groot-Eindhoven. Deze grenzen zijn door de jaren heen niet altijd hetzelfde 
gebleven. Het is hierom leerzaam door middel van een korte schets inzichtelijk te maken welke 
ontwikkelingen, die van belang zijn voor deze studie, in de periode van 1860-1960 hebben 
plaatsgevonden. Hierin wordt aandacht besteed aan de veranderingen van de grenzen en het 
ontstaan van groot-Eindhoven.  

Eindhoven staat nu bekend als een grote stad, maar veel van wat nu gezamenlijk Eindhoven 
heet had andere namen. Eindhoven was qua oppervlak de kleinste gemeente van Noord-
Brabant. De streekromanschrijver Antoon Coolen noemde het ‘een nest van een stadje, een 
miniatuur’. 34F

35 Als de gemeentekaart van Eindhoven, vervaardigd door Abraham Kuypers in 1865, 
wordt bestudeerd is hierop een oppervlak weergegeven van 56 bunders wat volgens het 
Nederlandsch Metriek Stelsel gelijkstaat aan 56 hectare. 35F

36 

Toen de firma Philips (opgericht 1891 te Eindhoven) begon te groeien kocht deze onderneming  
steeds meer grond in de dorpen rond Eindhoven. Deze werd aangekocht voor gezinshuisbouw 
en nieuwe fabrieksterreinen. Sociaal economisch werden Eindhoven en de omliggende dorpen 
steeds meer een geheel. Langzaamaan kreeg Philips steeds meer last van de gemeentelijke 
grenzen en kwam er roep om een centraal bestuur. 36F

37  

In 1918 kwamen de bestuurders van Eindhoven en omliggende dorpen bijeen. Doel van deze 
bijeenkomst was om de zogenoemde annexatie of beter een fusie te bespreken. De 
randgemeentes: Gestel, Stratum, Strijp en Woensel waren het er over eens dat een annexatie 
een goed idee was. Tongelre was niet zo happig en wilde haar autonomie graag behouden, dit 
kwam voornamelijk door de gunstige belastingpositie waarin deze plaats zich bevond. Echter 
zagen ze ook in Tongelre in dat iedereen gebaat was bij een samenvoeging. Op 1 januari 1920 is 
groot-Eindhoven (figuur 1.1) omvattend de voormalige zelfstandige gemeenten Gestel, Stratum, 
Strijp, Woensel, Eindhoven en Tongelre tot stand gekomen. 37F

38   

Eindhoven werd  na de annexatie een van de grotere steden van Noord-Brabant. Qua inwoners, 
circa 45.000, was het plots groter dan ’s-Hertogenbosch en Breda maar nog wel kleiner dan 
Tilburg. Echter duurde het niet lang meer totdat Eindhoven Noord-Brabants volkrijkste stad 
werd.38F

39 De ruimtelijke afbakening van deze studie wordt zoals eerder aangegeven gebaseerd 
op de stadsgrenzen binnen groot-Eindhoven. De hiervoor beschreven ontstaansgeschiedenis 

                                                            
35 Coolen, 1951 p.17.  
36 Verhoeff, 1983 p.132. 
37 Coolen, 1951 p.21. 
38 Coolen, 1951 pp.23-26. 
39 Coolen, 1951 p.27.  
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geeft weer dat de grenzen in de periode van 1860-1960 voornamelijk binnen groot-Eindhoven 
nogal eens veranderd zijn. Binnen deze studie wordt rekening gehouden met de veranderingen.  

 

Figuur 1.1 Kaart Eindhoven met daarop ingetekend de verschillende stadsdelen die samen groot-Eindhoven vormen. 
Tegenwoordig is het voorvoegsel 'groot' verdwenen. De afbakening betreft de huidige grenzen van Eindhoven.  

 

Chronologie  

Deze studie beslaat een periode tussen 1860-1960. In dit tijdvak speelt het katholieke geloof een 
hoofdrol in het maatschappelijk, sociale en culturele leven van de inwoner van Eindhoven. De 
aanloop tot deze hoofdrol begint eerder. Toen de Fransen onder leiding van Napoleon in 1794 
de Republiek binnentrokken begon de herleving van het katholieke geloof in Noord-Brabant. 
Menig kerk kwam in katholieke handen. 39F

40  

Toen Nederland na het vertrek van de Fransen een onafhankelijk koninkrijk werd onder koning 
Willem I omstreeks 1815, waren de banden van de katholieken met de rest van Nederland niet 
heel warm. Dit veranderde met de troonopvolging van koning Willem II. Hij zocht toenadering 
tot de katholieken en zorgde ervoor dat sommige kerkelijke leiders tot bisschop werden 
gewijd.40F

41  

                                                            
40 Brabants Erfgoed, Bataafse omwenteling, geraadpleegd 3 maart 2019, 
https://www.brabantserfgoed.nl/page/3880/het-rijke-roomsche-leven. 
41 Brabants Erfgoed, Langzame gelijkstelling, geraadpleegd 3 maart 2019, 
https://www.brabantserfgoed.nl/page/3880/het-rijke-roomsche-leven. 
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Omstreeks 1840 begon de katholieke kerk zich beter te organiseren. De invoering van een 
liberale grondwet in 1848 gaf de katholieken gelegenheid de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 
te herstellen. Dit resulteerde in de vorming van bisdommen, deze bestonden uit dekenaten en 
parochies. 41F

42 Dit zorgde voor veel roering in het protestantse deel van Nederland. Uiteindelijk 
werd de onrust dusdanig groot dat die leidde tot de val van het kabinet Thorbecke.42F

43 

Nu breekt het tijdvak aan waarin de katholieken hun identiteit sterk ontwikkelen en hun plek 
opeisen in de samenleving. Deze periode  wordt ook wel het ‘rijke roomse leven’ genoemd. Een 
enorme hoeveelheid aan omvangrijke neogotische kerkgebouwen met hoge torens worden 
gebouwd als gevolg hiervan. De kerk gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de 
samenleving. Kranten, tijdschriften, sportverenigingen zijn allemaal gerelateerd aan het 
katholieke geloof. De devotie van de bevolking wordt hierdoor enorm bevorderd. De katholieke 
kerk speelt in deze periode van 1860-1960 een belangrijke rol in het individuele leven zowel als 
in de samenleving.43F

44 Deze periode van absolute hoogtijdagen van de katholieke samenleving is 
hierom het meest illustratief om een (re)constructie van het religieuze landschap weer te geven.  

Dit tijdvak reikt tot 1960. Na deze jaren vindt de ontzuiling plaatst. De vanzelfsprekendheid van 
katholieke instituten begint vanaf deze periode aan gewicht te verliezen. Er ontstaan steeds 
meer organisaties die niet gefundeerd zijn op een bepaalde geloofsovertuiging maar die gericht 
zijn op een veranderende mentaliteit in de samenleving. De persoonlijke keuzevrijheid werd 
vanaf deze jaren steeds belangrijker.44F

45 

Thematisch 

Overkoepelend voor deze studie is het thema het religieus landschap. Hiermee worden fysieke 
verschijningsvormen en ontwikkelingen bedoeld in het landschap die gerelateerd zijn aan het 
katholicisme. Deze thematiek kan onderverdeeld worden in twee groepen. Ten eerste worden 
hiermee alle religieus gemarkeerde uitingen in de publieke ruimte bedoeld. Het gaat dan om 
bouwwerken waaraan duidelijk een religieuze connotatie hangt: dit zijn kerken, kloosters, 
kapellen, Lourdesgrotten en Heilig Hartbeelden. De tweede groep zijn de niet religieus 
gemarkeerde uitingen. Hiermee worden bezittingen van de kerk in de publieke ruimte bedoeld. 
Het gaat om landerijen en bouwwerken waar niet direct op basis van het voorkomen een link 
met het katholicisme mee te leggen valt. Gezamenlijk beslaan deze materiële zaken een deel 
van het fysieke religieuze landschap. Het materiële erfgoed zal behulp van het immateriële 
erfgoed in context worden geplaatst. Het immateriële erfgoed betreft katholieken gebruiken en 
rituelen.  

 

                                                            
42 Lucepedia, Bisschoppelijke hiërarchie, geraadpleegd 20 juni 2019, 
https://www.lucepedia.nl/dossieritem/bisschoppelijke-hierarchie/bisschoppelijke-hierarchie. 
43 Brabants Erfgoed, Langzame gelijkstelling, geraadpleegd 3 maart 2019, 
https://www.brabantserfgoed.nl/page/3880/het-rijke-roomsche-leven. 
44 Brabants Erfgoed, Het ‘rijke roomse leven’, geraadpleegd 3 maart 2019, 
https://www.brabantserfgoed.nl/page/3880/het-rijke-roomsche-leven. 
45 Brabants Erfgoed, De ontzuiling, geraadpleegd 3 maart 2019, 
https://www.brabantserfgoed.nl/page/3882/secularisering-en-nieuwe-godsdiensten. 
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1.4 PROBLEEMSTELLING  

In Eindhoven heeft het katholieke geloof lange tijd de samenleving beheerst. Dit heeft veel 
zichtbare sporen achtergelaten. Dit zijn kerken, kloosters, kapellen en tal van andere 
bouwwerken. Onderzoek naar de afzonderlijke bouwwerken is veelvuldig gedaan. Kennis over 
de verspreiding van deze bouwwerken is niet ontwikkeld. Het is dus van belang dat deze kennis 
wordt aangevuld. Door deze kennis aan te vullen kan een beter beeld geschetst worden over de 
inhoud van het religieuze landschap.  

 

1.5 DOEL  

Dit onderzoek heeft als doel nauwkeuriger in beeld te brengen wat een religieus landschap is. 
Tot nu toe is hier nog weinig duidelijkheid over. Deze stap kan gemaakt worden door de 
religieuze materiële uitingen, dit zijn hoofdzakelijk kerken, kloosters, kapellen, Lourdesgrotten 
en Heilig Hartbeelden, te inventariseren en deze steeds als geheel in kaart te brengen. De 
verspreiding van de religieuze uitingen op de kaart in combinatie met literatuur moet een 
eerste poging zijn tot het (re-)construeren van het religieus landschap.  

 

1.6 ONDERZOEKSVRAGEN  

De hoofdvraag luidt: Wat omvat het rijke roomse landschap van Eindhoven in de periode 1860-
1960? Het antwoord op de hoofdvraag wordt stapsgewijs gegeven door de beantwoording van 
de volgende deelvragen.  

1. Hoe is Eindhoven ontwikkeld tot de stad die het nu is? 
 Wat is de ontwikkeling van de nederzettingsgeschiedenis van Eindhoven tot 

1860? 
 Hoe zijn deze dorpen tot de stad Eindhoven gevormd tussen 1860-1920? 
 Wat is de stedenbouwkundige ontwikkeling van Eindhoven tussen 1920-1960?  

2. Hoe beïnvloedde het katholicisme het dagelijks leven van de Eindhovenaar tussen 1860-
1960? 

 Op welke manier had de katholieke kerk invloed op het sociale, culturele en 
maatschappelijke leven? 

3. Waar liggen - of lagen - de kerken, kloosters, kapellen, Lourdesgrotten en Heilig 
Hartbeelden uit de periode 1860-1960 in het landschap van Eindhoven?  

 Wat zijn bepalende locatiefactoren van deze bouwwerken? 
 Zijn er patronen zichtbaar in de verspreiding van deze bouwwerken?  

4. Wat omvat het religieuze landschap nog meer? (detailstudie om een concreter beeld te 
krijgen over de het religieuze landschap waarop wordt gefocust op de St. 
Lambertusparochie).  

 Hoe is de St. Lambertusparochie ontstaan? 
 Hoe was het katholieke leven in de St. Lambertusparochie?  
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 Welke landschappelijke dimensies zijn te onderscheiden in het religieuze 
landschap?  

 
 

1.7 ONDERZOEKSMETHODE ALGEMEEN 

Om in dit onderzoek tot een (re-)constructie van het religieuze landschap te komen is een 
aantal stappen nodig. Ten eerste wordt een database gemaakt van alle kerken, kloosters, 
kapellen, Lourdesgrotten en Heilig Hartbeelden die in Eindhoven hebben gestaan in de periode 
1860-1960. Deze database omvat in ieder geval de namen, adressen, bouwjaar en architect per 
bouwwerk. Na grondige inventarisatie wordt deze database uitgewerkt in GIS. Ieder bouwwerk 
wordt vervolgens zo gedetailleerd als mogelijk gekarteerd. Als de bouwwerken ten tijde van het 
onderzoek (maart-mei 2019) nog op de meest recente topografische kaart staan dan worden 
deze bij benadering van de omlijning, zoals weergegeven op de topografische kaart, zo 
gedetailleerd mogelijk ingetekend. Mochten de gebouwen niet op de recente topografische 
kaart staan, dan worden oudere topografische kaarten gebruikt voor het intekenen van het 
profiel van het bouwwerk. In de praktijk zijn dit meestal Bonnebladen. Deze Bonnebladen geven 
een minder nauwkeurige omlijning van de bouwwerken weer. Dit zou kunnen worden opgelost 
door oude bouwtekeningen te gebruiken bij intekening maar dat is in het kader van dit 
onderzoek en de tijdsbeperking niet als hoogste prioriteit beschouwd en daarom achterwege 
gelaten. De bouwwerken zijn in dat geval vaak abstract weergegeven.  

Na kartering van de database worden de gegevens geanalyseerd. De analyse gebeurt op vier 
niveaus. Deze niveaus verschillen van elkaar doordat de gegevens op een andere schaal worden 
gepresenteerd. Het eerste niveau betreft het stadsniveau. Bij deze analyse worden alle kerken, 
kloosters, kapellen, Lourdesgrotten en Heilig Hartbeelden binnen de grenzen van de gemeente 
Eindhoven in kaart gebracht. De kaarten die hiervoor worden gebruikt betreffen de huidige 
topografische kaart en de Bonnebladen. De versies die voor Eindhoven beschikbaar zijn dateren 
tussen 1900 en 1929. Op deze kaarten wordt de verspreiding van de bouwwerken geanalyseerd. 
Het tweede niveau betreft het parochieniveau. Hier wordt de verspreiding van bouwwerken op 
een kleinere schaal weergegeven om zo een gedetailleerder beeld te krijgen. De grenzen van 
afzonderlijke parochies zijn hierin leidend. Analyse op parochieniveau zal plaatsvinden in de 
detailstudie over de St. Lambertusparochie. Het derde niveau is het buurtniveau. Hier worden 
religieuze structuren op buurtniveau geanalyseerd. De analyse op buurtniveau wordt enkel 
gedaan op basis van recente topografische kaarten. De Bonnebladen zijn niet gedetailleerd 
genoeg om te gebruiken op deze schaal. Het vierde niveau betreft het objectniveau. Dit niveau 
wordt gebruikt voor de analyse van bouwwerken. Ook op dit niveau wordt enkel gebruik 
gemaakt van recente topografische kaarten omdat de Bonnebladen een te laag detailniveau 
hebben.  

De analyse van de kaarten wordt aangevuld met informatie uit de literatuur. De informatie 
betreft in de meeste gevallen enkel informatie op objectniveau. Door combinatie van de diverse 
gegevens moeten algemeenheden worden gefilterd die van toepassing zijn op het grote geheel 
van kerken, kloosters, kapellen, Lourdesgrotten en Heilig Hartbeelden.  
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Onderzoekmethode detailstudie 

De detailstudie wordt op parochieniveau uitgevoerd. In de detailstudie worden de eerder 
genoemde kerken, kloosters, kapellen, Lourdesgrotten en Heilig Hartbeelden aangevuld met 
andere aan het katholicisme gerelateerde bouwwerken. Deze bouwwerken worden 
geïnventariseerd door het gebruik van lokale literatuur en het raadplegen van het archief. Het 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven heeft de archieven van de St. Lambertusparochie 
ontsloten. Het archief van de St. Lambertusparochie (toegang 10096) bevat bruikbare informatie 
voor deze studie. De archieftoegang heeft onder het kopje ‘beheer’ de ‘Inventarissen van de 
bezittingen van de parochie en bezittingen’ ontsloten. Deze stukken worden systematisch 
geraadpleegd. De indeling van de inventarisverslagen is op basis van roerende en onroerende 
goederen. De onroerende goederen worden per inventaris genoteerd. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen landerijen en bouwwerken. De beschrijving van de onroerende goederen is op 
basis van adres, perceelnummer en soms plaatsbeschrijving. De inventarisverslagen bieden 
overzichten van bezittingen van de St. Lambertusparochie uit de periode 1855-1956.  

De gemaakte overzichten uit het archief worden vervolgens op de kaart ingetekend. De 
bouwwerken kunnen aan de hand van adres of naam worden teruggevonden. Via de recente 
topografische kaart worden deze bouwwerken teruggezocht, mocht deze hier niet op staan dan 
worden de eerdere genoemde Bonnebladen uit de periode 1900-1929 geraadpleegd. Ook hier 
geldt dat de intekening dan minder nauwkeurig is dan op een recentere kaart.  

De landerijen worden op basis van perceelnummers teruggezocht zoals deze genoteerd waren 
in de inventarisatieverslagen van de St. Lambertusparochie. Voor de  ligging van de 
perceelnummers in het landschap worden minuutplannen geraadpleegd. Voor Gestel, waartoe 
de St. Lambertusparochie behoort, ontbreken minuutplannen. Om dit op te lossen worden via 
de kadastrale archiefviewer hulpkaarten of veldwerkkaarten per perceelnummer geraadpleegd. 
Als dit geen uitkomst biedt worden de schattingskaarten geraadpleegd. Mocht dit geen 
uitkomst bieden dan kan het perceel niet worden teruggevonden. De landerijen waarvan 
kaartmateriaal beschikbaar is worden op de Bonnebladen ingetekend. Deze keuze wordt 
gemaakt omdat op deze kaartbladen de begrenzen van de percelen duidelijk zichtbaar is.  
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2. STEDENBOUWKUNDIGE ONTWIKKELING VAN EINDHOVEN. 

Voordat het religieus landschap wordt besproken is het van belang de omstandigheden waarin 
dit landschap is gevormd te schetsen. Hiermee wordt begonnen door in dit hoofdstuk te 
beschrijven hoe Eindhoven is ontstaan en gegroeid tot de stad zoals we die nu kennen. In deze 
prelude wordt beknopt de ontstaansgeschiedenis van Eindhoven en omliggende 
randgemeenten beschreven. De periode die in het eerste deel wordt behandeld is de periode 
tot 1860. Eindhoven is dan nog een klein stadje met een paar duizend inwoners. In deze periode 
wordt de geschiedenis beschreven van Eindhoven en de nederzettingen rondom Eindhoven die 
later gaan behoren tot groot-Eindhoven. Het tweede tijdvak beslaat de periode 1860-1920 dit is 
het tijdvak waarin Eindhoven een opmars maakt van een aantal onafhankelijke nederzettingen 
tot stedelijke agglomeratie. Dit tijdvak zal eindigen met een korte toelichting over de annexatie 
van de randgemeenten en het ontstaan van groot-Eindhoven anno 1920. In het tweede deel zal 
aandacht worden besteed aan de periode 1920-1960. Hierin wordt het veranderingsproces 
beschreven als resultaat van de industriële ontwikkelingen dat vanaf die periode op gang kwam. 
Hierin wordt aan de hand van een aantal stedenbouwkundige plannen de ontwikkeling van 
Eindhoven tot een omvangrijke stad beschreven.45F

46 

 

2.1 EINDHOVEN TOT 1860 

In deze inleiding wordt kort beschreven hoe de stad Eindhoven is ontstaan. Het gaat er om de 
lezer duidelijk te maken waar de wortels van het latere groot-Eindhoven liggen. Hiermee wordt 
gepoogd de historische gelaagdheid weer te geven vanuit waar groot-Eindhoven is ontstaan. 
Het contrast met de stadsuitbreiding van de tekentafel die in de periode van sedert 1920 heeft 
plaatsgevonden wordt hiermee zichtbaar.  

Eindhoven is in oorsprong een middeleeuwse stad. Veel resten zijn hier echter niet van te 
vinden. Het enige dat hier nog naar verwijst is een deel van het stratenpatroon. Een deel van dit 
stratenpatroon is zelfs nog ouder dan de stad. Eindhoven kreeg in 1232 stadsrechten van de 
hertog Hendrik I. Gerelateerd aan deze stadsrechten is een aantal privileges ten opzichte van 
het omringende platteland. 46F

47 

Eindhoven is ontstaan op het uiteinde van een langgerekte zandrug waar het beekdal van de 
Gender uitmondde in dat van De Dommel. In de buurt van de twee riviertjes  lag het kasteel 
Ten Haghe. Tevens lagen hier twee belangrijke landwegen. De eerste was de weg die kwam 
vanuit het zuidwesten over de huidige Hoogstraat en Kleine Berg uit de richting Antwerpen. De 
andere landweg kwam vanuit het zuidoosten, vanuit de richting Luik en ging over de huidige 
Stratumsedijk en Stratumseind richting ’s-Hertogenbosch. Deze twee oude landwegen kwamen 
in Eindhoven samen (figuur 2.1). 47F

48 De wegen waren van essentieel belang voor reizigers en 
goederenvervoer. De vaak mulle wegen waren moeilijk begaanbaar.48F

49 

                                                            
46 Van Oorschot, 1990 p.3.  
47 Pijls, Arts, Toorians 2018 p.57. 
48 Pijls, Arts, Toorians 2018 p.57. 
49 Rooijakkers, 1994 p.98. 



15 
 

Eindhoven fungeerde in het prille begin ook als voordestad. Een voorde is een doorwaadbare 
plaats waar de rivier over gestoken kan worden. Dit trok veel mensen aan en zo ging het 
fungeren als marktcentrum voor de omliggende dorpen.49F

50 

 

Figuur 2.1 Fysische geografie van Eindhoven met de belangrijkste wegen en bebouwing anno 1575. Eindhoven is in 
het wegennetwerk het oriëntatiepunt voor de omliggende dorpen (Strijp, Woensel, Gestel, Stratum. Tongelre valt hier 
buiten). De bebouwing lag in de ijzertijd, romeinse tijd en vroege middeleeuwen bovenop de dekzandruggen waarna 
het uitbreiding van de akkers en ontginning van de beekdalen naar de randen is verplaatst. Het spinpatroon is op 
deze kaart al deels te zien.  

Het toponiem Eindhoven kan verklaard worden als Hoeve bij het Einde. Archeologische 
vondsten ter plekke van het huidige marktplein in het centrum van Eindhoven wijzen erop dat 
het hier gaat over een hoeve uit de 12e eeuw. De stad werd door Hertog Hendrik dus niet uit 
het niets gesticht maar op een plek waar al reeds bewoning te vinden was. Het deel Einde duidt 
op hek, slagboom of tolpost.50F

51 Ook wel wordt met het toponiem Einde een plaats waar iets 
ophoudt aangeduid. In Brabant gaat dit vaak over het einde van de cultuurgronden en de 
overgang naar de woeste gronden. 51F

52  

In de 14e eeuw werd de stad versterkt door middel van wallen, grachten en stadspoorten. Dit 
had alles te maken met de reeks invallen van de troepen uit Gelre. Sedert 1397, na een periode 
van Gelrese belegering kwam er een einde aan dit onstuimige tijdperk.52F

53 

                                                            
50 Steegh, 1985 p.148.  
51 Pijls, Arts, Toorians 2018 p.58. 
52 Van Berkel, Samplonius, 2006 pp. 121-122. 
53 Pijls, Arts, Toorians 2018 p.58. 
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In de 15e eeuw lijkt de regio in 
een periode van voorspoed 
terecht te zijn gekomen. 
Eindhoven, dat binnen een 
straal van enkele kilometers 
ten midden van tientallen 
dorpen, hoeven, 
buurtschappen maar ook 
enkele kastelen en kloosters 
lag, kreeg te maken met de 
bouw van een tweetal 
indrukkwekkende 
bouwwerken. Ten eerste werd 
het klooster Mariënhage 
gesticht door de Reguliere 
Kanunniken van Sint 
Augustinus (1420-1680) op de 
plek van het voormalige 
kasteel Die Haghe en ten 
tweede werd binnen de 
stadsgrachten een kasteel 
gebouwd. Deze gebouwen in 
aanbouw waren samen met de 
stadspoorten, omwalling, de 
kerk en het gasthuis een 
opvallend gegeven in de 
omgeving (figuur 2.2). Dit 
kwam door hun omvang en 
door het feit dat dit de enige 
stenen bouwwerken waren. De 
rest van de bouwwerken waren 
vaak van hout met muren van 
leem en daken van stro.53F

54 

Naarmate  het einde van de 
15e-eeuw naderde nam de bevolking van Eindhoven geleidelijk af. Dit kwam onder andere door 
de teistering van de oorlog tussen de hertog van Brabant en de prins-bisschop van Luik. In 1486 
werd de stad nagenoeg, op zes huizen na verwoest. In 1438 was het aantal inwoners 992 zielen 
en in 1496 zijn dit er 672 inwoners. Uit skeletonderzoek blijkt zelfs dat in deze periode 
groeistoornissen in het gebit voorkwamen als gevolg van hongersnood, 90 procent van de 

                                                            
54 Pijls, Arts, Toorians 2018 p.58. 

Figuur 2.2  Kaart Eindhoven door Jacob van Deventer. Datering tussen 1557 
en 1568. Goed waarneembaar zijn de landwegen; spinnenpoten naar de 
dorpen Woensel, Stratum en Gestel. Opvallend is de aanzienlijke 
hoeveelheid verspreide lintbebouwing. Op en langs de wegen zijn tien 
boerenhekken te zien. Binnen de stadsgrachten ontbreken muren, er zijn 
enkel een drietal stadspoorten te zien. De hoofdlijn van de kaart wordt 
bepaald door de landwegen die in Eindhoven samenkomen.(Rutte, 
Vannieuwenhuyze 2018 p.98) 
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bevolking had een tandontsteking en 20 procent had last van darmparasieten als gevolg van 
slechte hygiëne.54F

55  

Omstreeks 1543 werd onder leiding van de legerleider Maarten van Rossum Eindhoven opnieuw 
geplunderd en voor het grootste deel in de as gelegd. Omstreeks 1566 was de ellende nog niet 
voorbij en werd onder leiding van een aantal calvinistisch predikers Eindhoven geteisterd door 
vernielingen en een beeldenstorm. De Spaanse hertog Alva kwam in 1583 orde op zaken stellen 
en ontmantelde onder andere de stadsmuren. De val van Antwerpen in 1585 werd ook gevoeld 
in Eindhoven. De stad verarmde en een hoop mensen trokken weg. Samen met de 
randgemeenten Woensel, Gestel, Strijp, Blaarthem, Stratum, Zeelst en Veldhoven werd een plan 
opgericht de stad opnieuw op te bouwen, de regio werd namelijk na de inname van Den Bosch 
in 1629 geteisterd door rondtrekkende bendes. 55F

56 

Eindhoven werd staats en met het nog Spaanse Weert leidde dit tot een hoop onrust. De 
plunderingen door huursoldaten waren een constante factor. Uiteindelijk werd besloten de 
bruggen af te breken en zo de plunderaars te weren. Hiermee haalde Eindhoven de Vrede van 
Munster in 1648. Afgezien van wat godsdiensttwisten werd het wat rustiger op de Kempen. De 
omstandigheden van Eindhoven als Generaliteitsland verbood de bevolking tot het werken in 
de textielnijverheid. Alle geweven stoffen moesten daarom naar Holland worden gestuurd. Met 
de aanleg van de straatweg verbeterden de verbindingen naar onder andere Luik, ’s-
Hertogenbosch en Amsterdam. Rond 1745 bloeide Eindhoven weer wat op. 56F

57  

Aan het eind van de 18e-eeuw werd een stoommachine in Eindhoven geplaatst aan De Dommel 
ten behoeve van de wolspinnerij. Dit bood aan vele honderden arbeiders uit de omliggende 
dorpen werk. De ontwikkeling bracht voorspoed in Eindhoven. Toen in 1843 het Eindhovensch 
kanaal werd gegraven gaf dat de industrie een enorme impuls (figuren 2.3 en 2.4). De linnen- 
maar nu ook de sigarenindustrie trok gigantisch veel werknemers aan. Hiermee werd Eindhoven 
geleidelijk aan steeds moderner (figuur 2.5). Zo tegen het eind van de 19e-eeuw wordt de 
belangrijkste industriële ontwikkeling voor Eindhoven in gang gezet met de komst van Philips.57F

58 

                                                            
55 Pijls, Arts, Toorians, 2018 p.61. 
56 Van Oorschot, 1990 pp. 11-12. 
57 Van Oorschot, 1990 pp. 12-13. 
58 Van Oorschot, 1990 pp. 16-17.  
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Figuur 2.3 Het havenhoofd van het Eindhovensch kanaal anno 1878. Op de achtergrond de torens van de 
St.Catharinakerk. Het Eindhovensch Kanaal was belangrijk voor de opkomende industrie. Via het water konden 
grondstoffen veel sneller de fabrieken bereiken dan via de stoffige of modderige wegen die in de omgeving van 
Eindhoven toen veel lagen (Geschiedenis Eindhoven, Het Eindhovensch kanaal, geraadpleegd 6 juni 2019, 
http://www.geschiedeniseindhoven.nl/artikel/2375/Het-Eindhovensch-Kanaal.). Het kanaal is op eigen kosten 
gegraven van Eindhoven om verbinding te krijgen met de Zuid-Willemsvaart (Van Oorschot, 1990 p.14.). Deze 
pentekening is van G. Rijen.  
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Figuur 2.4 Kaart van Eindhoven door J. Kuijper (1865). Hierop is indertijd net gegraven Eindhovensch kanaal (1843) te 
zien (‘Kanaal naar Helmond’ wordt het genoemd op de kaart). De rivier De Dommel loopt door de stad wat net als 
het EIndhovensch kanaal mogelijkheden bood voor de industrie die afhankelijk waren van water. 
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Figuur 2.5 Zicht op Eindhoven anno 1870 vanaf het toenmalige stationsplein. Op de achtergrond zijn de torens van 
de Catherinakerk te zien (links). De andere torenspits is van het voormalige stadshuis (rechts). Op de voorgrond een 
romantische weergave van de zandwegen en luxe herenhuizen van de nieuwe industriële. Deze gouache is gemaakt 
door Henri Knip.  

 

Nederzettingen rond Eindhoven tot 1860 

Het zojuist beschreven Eindhoven wordt omkranst door vijf dorpen. Dit zijn Gestel, Stratum, 
Strijp, Tongelre en Woensel. Ook op de bewoningsgeschiedenis van deze dorpen zal bondig 
worden ingegaan. Het spinachtige patroon dat deze dorpen samen met Eindhoven vormt is 
opvallend. Eindhoven is hierin het lijf en de poten zijn de radialen die leiden naar de 
omliggende dorpskernen en verder de regio in (figuur 2.1). De oorzaak van deze vorm is onder 
andere het middeleeuwse landbouwstelsel en de bodemgesteldheid. De dalbodems van de 
beekdalen van De Dommel en de Gender waren begroeid met broekbosvegetatie. Voor de 11e-
eeuw hadden de bewoners niet de techniek om deze bodems te ontginnen, ze waren dus 
overgeleverd aan de hogere gronden die wel toegankelijk gemaakt konden worden. 58F

59 In het 
dekzand van deze hogere dekzandgronden zijn in het holoceen diepbruine 
modderpodzolgronden gevormd. Deze gronden waren relatief vruchtbaar en hielden 
voldoende water vast voor de landbouw. Prehistorische en vroeghistorische boeren vestigde 
wegens deze gunstige omstandigheden op deze gronden. Nederzettingen uit de IJzertijd, 
Romeinse tijd en vroege middeleeuwen worden op deze gronden dan ook vaak aangetroffen. 59F

60 

                                                            
59 Van Oorschot, 1982 p.19.  
60 Vangheluwe, Spek, 2008 p.3. 
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In de vroege middeleeuwen was het zandgebied dun bevolkt. De nederzettingsvormen waren 
gevarieerd. Er bestonden individuele nederzettingen die soms onderdeel waren van 
gegroepeerde hoevenzwermen. Ook bestonden er geconcentreerde grotere nederzettingen 
met een gemiddelde omvang van 3-5 boerderijen. Deze nederzettingen lagen als kleine en 
grote eilandjes temidden van extensief gebruikte gebieden. Deze boerderijen stonden 
gebruikelijk op huiskampen waarop akkerbouw werd bedreven. Het akkerareaal was in de 
vroege middeleeuwen beperkt. Het bestond hoofdzakelijk uit huiskampen. Hierop teelde men 
voornamelijk gewassen voor eigen gebruik. De nederzettingen uit deze periode lagen dus ook 
op de hoogste delen van het landschap, op de dekzandruggen. 60F

61 

Vanaf de 11e eeuw begon men technieken te ontwikkelen waardoor de beekdalen ontgonnen 
konden worden. De broekbosvegetatie kon worden verwijderd ten behoeve van hooilanden 
(beemden) en weiden. Door deze ingreep kon men meer vee houden. Wat weer als gevolg had 
dat men meer mest ter beschikking had en daardoor de akkerbouw kon intensiveren. Zo 
onstonden grote aaneengesloten akkercomplexen. Het werd steeds minder nuttig op de 
dekzandruggen te blijven en langzaamaan verplaatsten de boeren zich naar een plek tussen de 
grote akker en de ontgonnen beekdalen, aan de rand van de dekzandruggen. Deze 
verschuiving vormt de basis voor de zo kenmerkende lintbebouwing langs de beekdalen in 
onder andere Eindhoven. 61F

62 In deze zelfde tijd ontstaan flexibele dorpsorganisaties als 
tegenhanger van de eerdere domaniale structuren. Collectieve gebruiksregels voor het gebruik 
van de woeste gronden zijn hier een voorbeeld van.62F

63  

In de periode van midden 14e eeuw tot midden 16e eeuw, de late middeleeuwen, groeide de 
bevolking sterk. Om iedereen te voeden werd gezocht naar vernieuwigen in de landbouw. De 
plaggenbemesting was een van de oplossingen die leidde tot hogere opbrengsten van de 
akker. Deze nieuwe techniek zorgde er ook voor dat de akkers nog meer werden uitgebreid, de 
kleine laagten zoals vennen en beekdalen werden opgevuld met materiaal van de akker en bij 
de grote akker getrokken. 63F

64 Andere innovaties waren opheffing van de lange braakperiode door 
invoering van drieslag- en tweeslagstelsels. Dat wil zeggen dat er permanent landbouw werd 
gedreven door rotatiesystemen en vruchtwisselingstelsels. De introductie van voedergewassen 
zoals rapen en stoppelknollen voor het vee of peulvruchten in de navrucht. Diepspitten en 
beddenbouw zijn andere voorbeelden van intensivering van de landbouw.64F

65  

Deze veranderingen hingen vaak met elkaar samen. De afschaffing van de braak kon alleen 
plaatsvinden door een intensief bemestingsregime.65F

66 De meststof was afkomstig van vee, dat 
daarvoor zoveel als mogelijk op stal moest verblijven.66F

67 Een manier was de intensivering van de 
plaggenlandbouw en de invoering van het potstalsysteem.67F

68 Mest werd aangevuld met 

                                                            
61 Barends et al, 2010 pp.139-140. 
62 Barends et al, 2010 pp.156-157. 
63 Vangheluwe, Spek, 2008 p.10. 
64 Barends et al, 2010 p.157. 
65 Vangheluwe, Spek, 2008 p.6. 
66 Vangheluwe, Spek, 2008 p.6. 
67 Van Oorschot, 1982 pp.19-20.  
68 Vangheluwe, Spek, 2008 p.10. 
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heideplaggen en andere vulstoffen. Deze werd over de gronden uitgespreid voor een betere 
vruchtbaarheid.68F

69  

Deze genoemde standplaatseisen zijn de belangrijkste voor de nederzettingen rondom 
Eindhoven. Deze hebben mede het tracé van de oude uitvalswegen, de spinnenpoten 
bepaald.69F

70 Zoals zojuist beschreven waren de ontginningstechnieken in de vroege 
middeleeuwen niet dusdanig dat de dalbodem van de beekdalen ontgonnen kon worden. Dit 
betekent dus dat het gebied waar het stadje Eindhoven ligt niet toegankelijk was in deze 
periode. De nederzettingen rondom Eindhoven liggen dan ook 4 meter hoger dan Eindhoven. 
Dus deze nederzettingen zijn waarschijnlijk eerder ontstaan dan Eindhoven.70F

71 

In de 17e en 18e eeuw blijft de akkerbouw toenemen. De extensieve veehouderij verdwijnt en de 
akkerbouw wordt steeds intensiever. De uitbouw van het potstalsysteem heeft als gevolg dat de 
heide verschraalt. In de loop van de 19e eeuw worden de heideontginningen steeds 
grootschaliger. Natte heide werd tot weiland omgezet en op droge heide werden dennen voor 
de mijnbouw geplant. Deze dennen waren vooral een tussenfase, later werden deze alsnog 
omgezet in akker en weilanden. 71F

72 

Concluderend kwam het cultuurlandschap van Eindhoven in relatief korte tijd door sterke 
aanpassing tot stand. Eindhoven ligt op de Kempen in het zuidoostelijke zandgebied. Het was 
geen statisch landschap in de vroeg moderne tijd. De middeleeuwse bewoners hebben het in 
een kort tijdsbestek snel veranderd. Nederzettingen werden met regelmaat verplaatst, gronden 
werden ontgonnen en rivierlopen werden geschikt gemaakt voor de eerder genoemde 
beemden. Door het hoeden van schapen en steken van plaggen ontstonden uitgestrekte 
heidevelden.72F

73 De woeste heidegronden werden omgezet in dennenbossen, akkers en soms 
weilanden. In de 20e eeuw zal het landsbouwsysteem van de peasants dat gebaseerd was op 
gemene gronden door de komst van kunstmest langzaamaan verdwijnen, en plaatsmaken voor 
de grootschalige farmers.73F

74  

 

2.2 DE ANNEXATIE VAN DE DORPEN, HET ONTSTAAN VAN GROOT-EINDHOVEN 1860-1920 

Zoals gelezen bestaat het huidige Eindhoven uit een aantal dorpen die officieel op 1 januari 
1920 binnen de bestuurlijke grenzen van Eindhoven zijn komen te liggen. Het gaat om de 
gemeenten Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel. In deze paragraaf zal kort worden 
ingegaan op deze belangrijke verandering in de Eindhovense geschiedenis.  

Omstreeks 1900 waren deze dorpen al een planologisch geheel geworden. Het ontbreken van 
een overkoepelende administratieve eenheid leidde tot veel spanningen onder de bewoners 
van de diverse dorpen op het gebied van het verwezenlijken van een sociale en economische 
infrastructuur. Woonkernen liepen over in elkaar, de bevolking groeide en dit resulteerde er in 

                                                            
69 Vangheluwe, Spek, 2008 p.7. 
70 Van Oorschot, 1982 pp.20-21. 
71 Van Oorschot, 1982 p.21. 
72 Barends et al, 2010 p.146. 
73 Rooijakkers, 1994 pp.94-95. 
74 Rooijakkers, 1994 p.98. 
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dat de grenzen tussen de gemeenten niet meer te onderscheiden waren. Het oppervlak en 
inwoneraantal van Eindhoven een stuk kleiner dan de omringende dorpen (tabel 2.1). Philips 
ging tussen 1910 en 1920 woningen bouwen voor haar arbeiders. Zij voelde zich echter 
gehinderd door alle verschillende bouwverordeningen. 74F

75 De annexatie leek dus zoals Antoon 
Coolen het verwoordde ‘bittere en heilige noodzaak’.75F

76 

 

Tabel 2.1  Enorme bevolkingsgroei Eindhoven en randgemeente voor en na de annexatie. Tevens is het verschil in 
grondoppervlak opvallend is dat Eindhoven verreweg het kleinste oppervlak heeft en ook qua bewonersaantallen 
deed het onder voor sommige andere gemeente. Desalniettemin werd Eindhoven toch de ‘stad’ (Brand, 1937 p.14.).  

 OPPERVLAKTE IN HA BEVOLKING 
1910 

BEVOLKING  
1920 

BEVOLKING 
1930 

EINDHOVEN 79 5665 6392  
GESTEL 657 4090 5630  
STRATUM 805 5581 7589  
STRIJP 940 3155 7045  
TONGELRE 1020 1871 3207  
WOENSEL 2939 8818 15761  
TOTAAL 6440 29180 45624 95567 

 

 

Door veel mensen werd de annexatie gezien als omslag naar modern Eindhoven. Die zorgde 
namelijk voor een gezamenlijke aanpak van technische-hygiënische voorzieningen. 76F

77 Ook de 
woningnood zou hiermee moeten worden opgelost. Commissaris van de Koningin Mr. A.E.J. 
baron Van Voorst tot Voorst wijst in een van zijn werkbezoeken aan de gemeenten ook op de 
noodzaak van één centraal bestuur. 77F

78 Het is tevens de annexatie geweest die de enorme 
expansie van Eindhoven mogelijk maakte (tabel 2.1). Maar ook heeft deze expansie er aan 
bijgedragen dat Eindhoven haar Brabantse karakter verloor door de grote toestroom van 
migranten van boven de grote rivieren. De groei van Eindhoven en Philips gingen in de jaren 
sedert 1920 gelijk op. Deze toestroom zorgde voor een tweedeling in de Eindhovense 
samenleving. Aan de ene zijde waren er de Brabanders en aan de andere zijde stonden de niet-
Brabantse arbeiders van Philips. Deze tegenstellingen werden versterkt door de invloeden van 
de niet-katholieken. Philips riep haar werknemers op dat ze ook op zon- en feestdagen 
moesten gaan werken. Daarnaast nam Philips de organisatie van veel sociale activiteiten en 
voorzieningen voor haar rekening wat door veel Brabanders werd ervaren als de uitholling van 
hun tradities.78F

79  

                                                            
75 Messing, 1980 pp.7-9. 
76 Coolen, 1951 p.18. 
77 Messing, 1980 pp.11-13. 
78 Brabants Historisch Informatie Centrum, Commissaris van de Koningin CdK in Noord-Brabant, 1920 – 1969, 
Verslagen van rondreizen CdK A. van Voorst tot Voorst door provincie en bezoeken aan gemeenten, 
toegangsnummer. 1086, inventarisnummer. 333. 
79 Messing, 1980 pp.11-13. 
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Voor veel gemeenten was de annexatie in de jaren voor 1920 een geaccepteerd standpunt 
geworden. Gestel, Woensel en Strijp zagen de voordelen hiervan in. Tongelre en Stratum waren 
sceptischer. Tongelre was zelfs sterk tegen. Dit kwam voornamelijk doordat daar veel 
welgestelde fabrikanten woonden die hier hun belasting betaalden. Woensel en Strijp waren 
voor omdat veel van hun inwoners werkten in Eindhoven maar woonden in Woensel en Strijp. 
Zij brachten de dorpen lasten toe zoals de armenzorg terwijl zij altijd in Eindhoven de vruchten 
hebben geplukt. Dit was een onhoudbare situatie. Het belang van Eindhoven was dan dat de 
rijkere inwoners naar Tongelre en Stratum trokken waardoor het belastbaar inkomen kleiner 
werd. Met minder opbrengsten kon de stad haar centrumfunctie niet meer vervullen. 79F

80 

De annexatieperiode is een stuk omslachtiger en kan veel ruimer beschreven worden maar in 
verband met dit onderzoek verschaffen deze hoofdlijnen voldoende informatie. Wat hier in 
ieder geval duidelijk is geworden is dat niet alle gemeenten even happig waren op een 
samenvoeging en dat er ook sociale strubbelingen ontstonden. Maar  de samenvoeging is 
noodzakelijk gebleken voor de vooruitgang.   

 

2.3 GROOT-EINDHOVEN, DE INDUSTRIËLE GROEI VAN DE STAD 1920-1960 

In het eerste deel wordt beschreven dat groot-Eindhoven bestaat uit een groot aantal losse 
dorpen en gehuchten. In het tweede deel wordt door middel van de annexatie en 
uitbreidingsplannen beschreven hoe deze tot een groot geheel zijn gevormd. 

Inleiding periode 1920-1960 

Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog leefde Noord-Brabant in een isolement. De 
provincie bestond uit dorpen met veelal gesloten katholieke gemeenschappen waar zekerheid 
geborgenheid en traditie belangrijke pijlers van de samenleving waren. Anderzijds bestond een 
sterk contrast met een aantal industriële enclaves zoals Eindhoven. Deze enclaves trokken een 
hoop mensen aan. Dit ging gepaard met schaalvergroting van de stad en regio. Infrastructuur, 
woonwijken en andere voorzieningen waren in rap tempo nodig. Om de ontwikkelingen, de 
snelle bevolkingsgroei harmonisch te laten verlopen werden stad- en streekplannen 
ontworpen.80F

81  

Begin 20e-eeuw deed zich een belangrijke doorbraak voor. De overheid zorgde ervoor door 
wetgeving aanvaardbare sociale omstandigheden te creëren voor burgers en in het verlengde 
daarvan zich  te bemoeien met de volkswoningbouw en stedenbouw. De Woningwet van 1901 
was de eerste wet die staatsbemoeienis in de ruimtelijke ordening vastlegde. De industriële en 
stedelijke expansie waarbij natuurschoon verloren ging leidde tot een wetswijziging in 1931 die 
het streekplan invoerde. Het streekplan is een plan dat de ruimtelijke ontwikkeling van meer 
dan één gemeente bestrijkt. 81F

82 

                                                            
80 Messing, 1980 pp.14-15. 
81 Janssen, 2006 p.55. 
82 Van den Eerenbeemt, 1996 pp.92-93. 
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Noord-Brabant was met het opstellen van deze streekplannen een voorloper op de andere 
provincies. Zo werd de totstandkoming van het ruimtelijke ordeningsplan voor Eindhoven en 
omgeving in 1930 het eerste officiële streekplan (figuur 2.6).82F

83  

Het ontwikkelen van de nieuwe 
ruimtelijke inrichtingsplannen ging 
gelijktijdig met de modernisatie van 
de productieprocessen op het 
platteland. Ten tijde van het 
interbellum was sprake van een 
ontginnings-drift op de Peel, 
waardoor hier ook de ruimtelijke 
activiteit toenam. Door de regionale 
ontwikkelingen was Eindhoven 
genoodzaakt samen te werken met 
andere gemeenten. Het doel van de 
streekplannen was om het contrast 
tussen industriestad en platteland te 
verkleinen.83F

84  

Deze streekplannen konden niet 
zondermeer worden doorgevoerd. 
De opkomende religieuze elite ging 
zich roeren. Zij wilde dat het 
‘onbedorven’ platteland niet werd 
aangetast door de moderne 
industriële ontwikkelingen. Zij wilden 
de traditie en het agrarische karakter 
van de Noord-Brabantse 
samenleving behouden. Het werd 
een katholieke strijd tegen het 
modernisme. Zij wilde de constructie 
van het Noord-Brabantse katholieke 

bolwerk verstevigen. Echter bleek dit verzet na de Tweede Wereldoorlog snel gebroken. De 
secularisatie en de doorgaande industrialisatie bleek niet meer tegen te houden.84F

85  

 

 

 

                                                            
83 Van den Eerenbeemt, 1996 p.93. 
84 Janssen, 2006 p.55. 
85 Janssen, 2006 pp. 55-56. 

Figuur 2.6 Streekplan van  zuidoost-Brabant door De Casseres (ca 
1930). Eindhoven is hier duidelijk zichtbaar als centrum van de regio. 
De dorpen worden in het streekplan gepositioneerd als satellieten 
van Eindhoven. Dit is op een grotere schaal het tuinstad idee van 
Ebezener Howard. Waar de satellieten fungeren als de verspreide 
kernen. (Janssen, 2006 p.75) 
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Inleiding Eindhoven 1920-1960 

Eindhoven had begin 20e-eeuw als een van de industriële enclaves veel invloed op de 
omliggende gemeenten. Hierdoor ontstond een agglomeratie waarin de stad Eindhoven en de 
omliggende randgemeenten Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel vertegenwoordigd 
waren (figuur 2.7).85F

86 

 

 

Figuur 2.7 overzichtskaart Eindhoven, Gestel, Woensel, Stratum en Strijp  op basis van de gemeenteatlas kaarten van 
J. Kuijper anno 1865. Verhoudingen van de dorpen en de loop van de rivieren die soms als grens dienen tussen de 
verschillende dorpen zijn goed te zien. De dorpskernen zijn door de oranje vlekken aangegeven.  

De samenvoeging van deze dorpen brengt veel discussie over de ontwikkeling van de ‘nieuwe 
stad’ met zich mee.86F

87 De Firma Philips had een belangrijk aandeel in het ontstaan van de 
agglomeratie.87F

88 Het bedrijf groeide snel en gaf Eindhoven een nieuw gezicht. Grote markante 

                                                            
86 Janssen, 2006 p.59. 
87 Van Oorschot, 1982 p. 509 (deel II).  
88 Janssen, 2006 p.59. 
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fabrieksgebouwen verrezen in de stad. Het silhouet werd nu bepaald door hoge gebouwen met 
meerdere verdiepingen (figuur 2.8).  

 

Figuur 2.8 Panorama van het Philipscomplex (1927). De witte gebouwen aan de horizon zijn alle Philipsfabrieken. Het 
torentje rechts is de zogenoemde Lichttoren, hier werden ook gloeilampen gemaakt waar Philips bekend mee is 
geworden. De gebouwen op de voorgrond zijn winkelpanden, woonhuizen en enkele fabriekjes. De foto is genomen 
vanaf ongeveer de Demer in het centrum Eindhoven.  

Deze industriële explosie zorgde tussen 1913 en 1928 voor een stijging van de grondprijs die 30-
maal zo hoog lag. Als gevolg hiervan vestigde industrieën zich langs de radialen die vanuit 
Eindhoven vertakte als spinnenpoten door de omliggende dorpen. De bewoners langs de 
radialen moesten nu plaatsmaken voor de industrie.88F

89  

De bouw van fabrieken zorgde voor een toename van arbeidsplaatsen. Het inwoneraantal van 
groot-Eindhoven telde in 1920 zo’n 45.624 zielen en in 1930 zo’n 95.567 zielen.89F

90 De explosieve 
toename van het inwoneraantal gaat gepaard met een tekort aan woningen. De 
woningbouwverenigingen konden de bouw voor de nieuwe arbeiders niet bijhouden. De lokale 
Eindhovense afdeling van de S.D.A.P. doet op 18 oktober 1920 het verzoek aan de 
gemeenteraad om het artikel 32c van de woningwet ter hand te nemen. De raad is van mening 
dat Philips zelf woningen dient te voorzien voor de behoefte aan nieuwe arbeiders die het zelf 
schept. De huisvesting van de arbeiders was geen sociale taak maar een zorg van de industrie. 
Dit was in eerste instantie; in laatste instantie wil de overheid toch over gaan op gemeentelijke 
uitbreidingsplannen.90F

91 

                                                            
89 Beekman, 1982 pp. 36-37. 
90 Beekman, 1982 p.37. 
91 Beekman, 1982 p.39. 
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Uitbreidingsplannen J.Th.J. Cuypers en J.J.P. Kooken 

Voor een evenwichtige stedenbouwkundige uitbouw van Eindhoven is de samenvoeging van de 
gemeenten een noodzaak. Voor de tijd van samenvoeging is van een gemeenschappelijke 
aanpak van planning, uitvoering van de openbare werken en infrastructuur geen sprake. 
Verschillende gemeenten werken vanuit een autonomie en tevens was er veel onderlinge 
competitiestrijd. Als enkel vanuit eigenbelang wordt gehandeld kunnen toekomstige 
groeiproblemen die bij de annexatie ontstaan niet worden aangepakt. 91F

92  

Vooruitlopend op de annexatie wordt stedenbouwkundigen Cuypers en Kooken gevraagd om 
een ontwerp te bedenken die dit proces kan begeleiden en tevens ruimte biedt aan 
woningbouw, verkeersinfrastructuur en industrie.92F

93 

In 1918 presenteert het tweetal het Algemene Uitbreidingsplan (figuur 2.9). Zij beschrijven de 
huidige situatie van Eindhoven als ‘een centrale kom, die straalsgewijs een achttal armen 
uitspreidt welke naar de einden steeds dunner worden’. De gemeente Tongelre valt buiten deze 
beschrijving. Daar is geen directe arm die aansluit op het centrumgebied; grondgebied van 
Eindhoven voor de annexatie. Cuypers en Kooken constateren een uiterlijke samenhang maar 
geen evenwichtige. Het centrumgebied heeft een hoge concentratie aan industrieën waaruit 
radialen van circa 6-7 km lang vertakken.93F

94  

De toekomstvisie was zoals Cuypers en Kooken schrijven ‘het doel van het plan is de ruimte aan 
te wijzen bestemd voor industrie- of woonterrein en andere doeleinden, het verkeer daartussen 
doelmatig te regelen over pleinen en straten met daarbij behorende werken als licht- en 
waterleidingen, rioleringen en verkeersmiddelen (trams)’.94F

95  

De toenemende verkeersintensiteit wordt als een van de belangrijkste problemen gezien. Ten 
tweede vormt de spoorbaan door het midden van de stad een fysieke barrière. Destijds is deze 
spoorbaan aan de rand van de bebouwing aangelegd, door de groei splijt hij de stad in 

                                                            
92 Janssen, 2006 p.59. 
93 Janssen, 2006, p.59. 
94 Van Oorschot, 1982 p.31 (deel I). 
95 Beekman, 1982 p.25.  
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tweeën.95F

96 Ten derde worden de grondprijzen in het centrum te hoog door de druk van de 
industrie, de goedkope volkswoningbouw kan hier niet meer plaatsvinden. 96F

97  

 

Figuur 2.9 Uitbreidingsplan van Eindhoven door Cuypers en Kooken (1918). Typerend was volgens Cuypers en Kooken 
dat de uitbreiding vooral had plaatsgevonden langs de radialen (zwarte lijn). Zij stellen voor  om het gebied 
daartussen ook in te richten voor de uitbreiding van de stad (roze vlakken). Dit gebied was tot noch toe leeg. Het 
verkeersintensiteit probleem zal worden opgelost door de ceintuurbanen (aangeven door de stippellijn).  

                                                            
96 Van den Eerenbeemt, 1996 p.96. 
97 Van Oorschot, 1982 p.31 (deel I). 
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Cuypers en Kooken zien in decentralisatie van onder andere de industriële functie een oplossing 
voor de hoge grondprijzen. Tevens zien zij noodzaak in het uitbouwen van de structuur van 
groot-Eindhoven om het als vestigingsplaats aantrekkelijk te houden. In de opzet van het 
uitbreidingsplan van Cuypers en Kooken zijn zij mogelijk geïnspireerd door het tuinstadidee van 
Ebenezer Howard, die inspirator was voor de Nederlandse tuinstadbeweging. De gedachte is 
dat de relatie met de natuur de onderlinge sociale banden verbetert en dat alles met een 
menswaardige huisvesting. Goed wonen zou de arbeiders gezond houden, wat de productie 
stimuleert.97F

98  

Eindhoven biedt enige aanleiding om de tuinstadideeën in praktijk te brengen. In de stad was 
tussen de radialen en beken veel natuur te vinden. Als het dan gaat over het ordenen van 
woningbouw komt deze gedachte goed naar voren in Woensel (Neckerspoel). Hier werden 
buurten ontworpen die beperkt van omvang zijn met lage bebouwing. Verder zal er een 
volkspark komen en groene straten. Langs De Dommeloever kan worden gewandeld, waarbij 
deze paden nog gefaciliteerd worden met restaurants. Tot slot waren er uitvalswegen naar 
Nijmegen, Nuenen en Helmond opgenomen.98F

99  

In het plan wordt ook een scheiding van functies zoals wonen, werken en recreatie beschreven. 
De openbare voorzieningen dienen midden in de wijken te liggen en goed bereikbaar te zijn. 
Het raadhuis, concertgebouw en politiebureau worden gesitueerd in het centrumgebied. Bij het 
nieuwe kanaal moet een industrieterrein gevestigd worden. In de nabijheid van 
industriegebieden worden volkswoningbouwbuurten gesitueerd. Voor de bereikbaarheid van 
de stad is op circa 2 km afstand van het centrumgebied een buitenste ceintuurbaan ontworpen 
en op circa 1 km van het centrumgebied een binnenste ceintuurbaan. Deze ceintuurbanen 
zouden het centrumgebied van het doorgaande verkeer moeten ontlasten. Door de aanleg van 
de ceintuurbanen als aanvulling op de radialen ontstaat een spinnenwebpatroon aan wegen. 
tussen de wegen kunnen de gebieden naar gewenste functie worden ingericht. 99F

100  

Omdat de gemeente van groot-Eindhoven niet kapitaalkrachtig genoeg is verloopt de aanleg 
van in eerste instantie de buitenste ceintuurbaan in kleine stappen. In samenhang met de bouw 
van een woningcomplex wordt steeds een klein stukje ceintuurbaan aangelegd. De overige 
verkeersstructuren werden op de tuinstad ideeën gebaseerd. De binnenste ceintuurbaan zorgen 
voor een omvangrijker centrumgebied en zorgen tevens voor een lozing van het verkeer.100F

101 

Het plan van Cuypers en Kooken levert een bijdrage aan de visie op het geheel van een stad die 
voorheen uit losse gemeenten bestond. Bij het streven naar een overkoepelende structuur die 
de ontwikkeling van de stad in goede banen moet leiden bestonden er drie hoofproblemen 
waar zij en de toekomstige ontwerpers allen tegen aan zullen lopen. Dit zijn de 
verkeersknooppunten, de radialen en het centrum. Ten tweede de industriecomplexen en tot 

                                                            
98 Beekman, 1982 pp.26-27.  
99 Van Oorschot, 1982 p.31 (deel I). 
100 Van Oorschot, 1982 p.34 (deel I). 
101 Van Oorschot, 1982 pp.35-36 (deel I). 
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slot de spoorbaan die de stad in tweeën deelt. De inbreng van het tweetal meer een aanvulling 
op de bestaande structuren geweest dan een visionair plan. 101F

102 

Uitbreidingsplannen G.C. Kools 

In 1921 worden gemeenten met een inwoneraantal boven de 10.000 zielen verplicht tot het 
opstellen van een uitbreidingsplan met daarbij gedetailleerde bestemmingsplannen (figuur 
2.10). Deze taak werd toebedeeld aan G.C. Kools die zich hiervoor baseert op de schetsplannen 
van zijn voorgangers Cuypers en Kooken. Het is aan Kools om alle ontwikkelingen zoals de 
expansie van de industrie door middel van een uitbreidingsplan in goede banen te leiden.102F

103  

 

 

Figuur 2.10 Uitbreidingsplan Eindhoven vervaardigd door G.C. Kools (1921). De rondwegen of ceintuurbanen (oranje) 
verbinden de randdorpen. Doorgaand verkeer moet via de gedempte grachten de binnenstad passeren (bruin). 

Kools krijgt de aanstelling als directeur van de Gemeentewerken. De visie van het 
uitbreidingplan van Kools luidde: “De onregelmatige bebouwing met elkaar in verband te 

                                                            
102 Van Oorschot, 1982 p.37 (deel I).  
103 Van Oorschot, 1982 p.509 (deel II). 
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brengen en door het mogelijk maken van een oordeelkundige verbindingsbebouwing de 
ongeordende veelal dorpelijke stadsstukjes samen te voegen tot een harmonisch geheel”.103F

104   

Stedenbouwkundig wilde Kools hetzelfde als zijn voorgangers voorstelde. De radialen moeten 
als ruggengraat van de stad verbonden worden door ceintuurbanen ofwel rondwegen. Deze 
radiale structuur is organisch gegroeid en karakteristiek voor de stad. Kools nam het plan van 
Cuypers en Kooken over om twee ceintuurbanen te ontwikkelen. Deze moesten gecombineerd 
worden met de radialen die de basisstructuur vormden. De ceintuurbanen hadden als functie de 
randgemeenten te verbinden en tevens waren ze een recreatieve wandelroute. De binnenring 
moest worden voorzien van een groene strook met bomenlaan voor de recreatie, de 
stadsgracht diende hiervoor te worden gedempt. De buitenring was vooral gericht op de 
verbinding tussen de randgemeenten. Als de ceintuurbanen eenmaal gereed zijn dan zouden 
zogenoemde diagonaalstraten moeten worden aangelegd. Deze diagonaalstraten dienden als 
verbinding tussen knooppunten tussen buitenring en radiaal en tussen binnenring en radiaal.104F

105 

Het wonen moest volgens Kools gebeuren vanuit de clustering van inwoners per 
maatschappelijke klasse. Huizen in de nabijheid moeten bewoond worden door mensen die 
gelijkwaardige plekken op de maatschappelijke ladder hebben, bewoners zouden zich hier het 
prettigst bij voelen. Hierdoor wordt door Kools de mogelijkheid geboden hele complexen met 
woningen te ontwikkelen. De complexen mochten niet te klein worden maar als 
stedenbouwkundige blokken in een spinnenwebstructuur worden gebouwd. De blokvormige 
buurten dienden een centraal plein als middelpunt te hebben. De woonstraten dienden een 
noord-zuid oriëntatie te hebben. Zo zouden de bewoners het meeste kans hebben op een 
aantal uur directe zonnestralen in huis. De hoofdstraten dienden direct zicht te hebben op het 
centrale plein waar de kerk staat. Deze Kools-buurten zijn terug te vinden in het stadsdeel 
Stratum (rond het St. Gerardusplein en Kerstroosplein).105F

106  

Deze stedelijke uitbreiding viel samen met bloeiperiode van de katholieke kerk. Wonen, werken 
en recreatie werden vanaf nu aan kerkelijke normen getoetst. De parochie werd gezien als 
organiserend sociaal-ruimtelijk principe.106F

107 Het was een verstedelijking op rooms-katholieke 
grondslag. Niet de radialen fungeren hier als drager van de voorzieningen. Maar binnen de 
structuur van de parochie werden maatschappelijke verhoudingen duidelijk.107F

108 De wijk was een 
onafhankelijk functionerende eenheid met op het centrale plein gelegen de belangrijkste 
voorzieningen.108F

109 

De openbare voorzieningen zoals pleinen en plantsoenen spelen een belangrijke rol in de 
stedenbouwkundige plannen van Kools. Iedere wijk diende een plantsoen te hebben van circa 1 
a 3,5 hectare groot. In totaal moest 10% van het oppervlak een park- en plantsoenfunctie 
hebben. Ook langs de rivier De Dommel en zwemvijver De IJzeren Man die moesten 
functioneren als groene longen zijn tal van parken en plantsoenen ontworpen. 109F

110 Deze 
                                                            
104 Beekman, 1982 p.41.  
105 Beekman, 1982 pp.42-43. 
106 Beekman, 1982 pp. 47-48. 
107 Janssen, 2006 p.67. 
108 Van Oorschot, 1982 p. 514 (deel II). 
109 Beekman, 1982 pp. 47-48. 
110 Van Oorschot, 1982 p. 514 (deel II). 
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groenstructuren dienden voor gezondheid en ontspanning. Ook openbare gebouwen waren 
meegenomen in de stadsplanning. Deze dienden dusdanig gesitueerd te worden zodat er een 
aantrekkelijk stadsbeeld kon worden gecreëerd. Kerken waren belangrijke openbare gebouwen 
en hebben op deze manier in veel gevallen ook vooraanstaande plaatsen toegewezen 
gekregen. Behalve in het geval van de Heilig Hartkerk in stadsdeel Gestel, hier is het overleg 
met het kerkbestuur niet goed gegaan. Dit heeft geresulteerd in een kerk die achter 
woonhuizen verscholen staat.110F

111 

Ten aanzien van de uitvoering van het plan van Kools waren er een aantal obstakels. Door het 
gebrek aan ruimte zijn de radialen steeds dichter gebouwd. Uitbreiding van deze radialen werd 
nu bemoeilijkt doordat dit nu alleen mogelijk was door gronden te onteigenen. Volgens Kools is 
de kortzichtigheid van de gemeente hier verantwoordelijk voor. Ten tweede geeft hij de 
grondeigenaren langs de radialen de schuld die een goed gevulde portemonnee aan de situatie 
trachten over te houden. Het plan had de tijd niet mee. Een deel van de groenstructuur werd 
aangelegd in het kader van de werkverschaffingsprojecten. De stedenbouwkundige structuur 
werd geleidelijk als onderdeel van de volkswoningbouw aangepakt.111F

112 

Advies Bakker-schut op uitbreidingsplannen Kools 

De plannen van Kools werden door de raad in 1923 goedgekeurd. Echter werd in 1927 hulp 
ingeroepen van enkele prominente stedenbouwkundigen. De aanleiding hiervoor was de 
tegenvallende volkswoningbouw, die achterbleef bij de groei van het aantal inwoners. In het 
advies pleitten de stedenbouwkundigen voor een meer zakelijke en rationele benadering. 
Waarmee afstand werd genomen van het woningbouwprincipe dat zich baseerde op de 
parochiële indeling.112F

113 

Andere oorzaken van het mislukken van het uitbreidingsplan was het getouwtrek tussen de 
gemeente en de fabrieksdirecties. De fabrikanten (Philips, maar ook diverse grote 
sigarenfabrikanten zoals Mignot en de Block) willen uitbreiden in het centrumgebied maar de 
gemeente wil vasthouden aan het plan Kools. 113F

114 De industrie bleek vaak meer invloed op de 
stadsontwikkeling te hebben dan de Dienst Gemeentewerken. Ten tweede kon er vaak door 
financiële gebreken en onenigheid in de gemeenteraad geen overeenstemming over de 
plannen worden bereikt. Dit kwam omdat de reeds geannexeerde gemeentes vaak nog vanuit 
eigenbelang dachten in plaats vanuit het collectief. Het werd koehandel tussen de voormalige 
gemeenten. Maar vaker nog kwam het niet tot een beslissing waardoor het gemeentebestuur 
advies vroeg bij onafhankelijk adviseur dr. P. Bakker-Schut.114F

115 

In het advies van Bakker-Schut werd het plan van Kools op sommige onderdelen behouden. 
Bakker-Schut gaf een positief oordeel over de binnenring. De buitenring die de dorpen moest 
verbinden werd niet als functioneel gezien voor het doorgaande verkeer. Dit kwam omdat de 
radialen een veel duidelijker structuur hebben.115F

116 Andere adviezen zijn onder andere het creëren 

                                                            
111 Beekman, 1982 pp.48-49. 
112 Van Oorschot, 1982 p.516 (deel II). 
113 Janssen, 2006 p.67. 
114 Van Oorschot, 1982 p.517 (deel II). 
115 Beekman, 1982 p.51.  
116 Beekman, 1982 p.51. 
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van doorgaande groene zones en decentralisatie van het centrum, omdat dit overvol raakt. De 
stad moet helder gestructureerd worden met duidelijk begrensde gebieden en doelgerichte 
straten. Arbeidersbuurten moeten niet direct tegen de industrie gevestigd worden want dit gaat 
ten koste van de kwaliteit van de woonomgeving. In een reactie van Kools op het advies van 
Bakker-Schut was hij het met enkele punten eens. Echter kon hij zich niet vinden in de 
decentralisatie van het centrum omdat industrie niet gedwongen kan worden zich te 
verplaatsen.116F

117 

Afgezien van enkele incidentele successen is ca 1930 nog nauwelijks iets van het plan van Kools 
gerealiseerd. De stadsgrachten zijn gedempt en hebben plaatsgemaakt voor een binnenring. 
Het centrum wordt hierdoor wat uitgebreid. De strijd op elke nieuwe vierkante meter tussen de 
industrieën is dusdanig dat de industrie vaak een dwarsligger is voor de uitvoering van de 
plannen.117F

118 

Ook de volkswoningbouw staakt in ontwikkeling, de Rijksoverheid wil niet meer voldoen aan de 
subsidie voor de bouw van nieuwe woningen. Omdat vooral Philips toch arbeiders onderdak 
moet kunnen bieden neemt dit bedrijf deze taak op zich. Hiermee krijgt de industrie een directe 
invloed op de ontwikkeling van de stad en de samenstelling van de bevolking. Philips zorgde 
naast woningbouw voor veel faciliteiten zoals Philipswinkels (zoals de, althans in naam, nog 
steeds bestaande ETOS-keten), -scholen, -bibliotheken, sociale zorg en recreatieve 
voorzieningen.118F

119 

Een voorbeeld van Philipswoningbouw is het Drents Dorp. Deze uitbreiding is gesitueerd buiten 
de uitbreidingsplannen van Kools. Dit was het geval met veel nieuwe Philipswijken. Het Drents 
Dorp bood onderdak aan gezinnen die afkomstig waren uit Drenthe die tenminste drie dochters 
hadden boven de 14 jaar oud. Philips had namelijk vanaf 1927 behoefte aan vrouwelijk 
personeel.119F

120 Deze vrouwen/meisjes waren vanwege de lage lonen en leeftijd geschikt om direct 
in de fabrieken aan de slag te gaan. Voor de vaders van de gezinnen was niet veel 
belangstelling, zij konden aan de slag op de ‘fabriekskeuterijtjes’.120F

121 Vanwege de onderlinge 
sociale verbanden tussen de Drentenaren laat Philips de gezinnen in een cluster bij elkaar 
wonen. Buiten dit zijn de boerderijen ruim gelegen met een omvang van circa 2500 m2. Binnen 
dit oppervlak werden grote tuinen van circa 400 tot 700 m2 gerekend waar bewoners zichzelf 
konden voorzien in tuin- en akkerbouw zodat de ouders de mogelijkheid kregen om het 
agrarisch bedrijf te blijven uitoefenen.121F

122;
122F

123  

Door deze Philipsuitbreidingen zijn de uitbreidingen zoals voorgesteld in de plannen van Kools 
een beetje in het slop geraakt. 123F

124 Het advies van de commissie was om vanwege de nieuwe 

                                                            
117 Beekman, 1982 p.52. 
118 Van Oorschot, 1982 p.520 (deel II). 
119 Van Oorschot, 1982 p.520 (deel II). 
120 Van Oorschot, 1982 p.520 (deel II). 
121 Janssen, 2006 p.64. 
122 Beekman, 1982 p.69. 
123 Janssen, 2006 p.64. 
124 Van Oorschot, 1982 p.521 (deel II). 
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inzichten een nieuw plan te laten opstellen. De Casseres blijkt al snel de geschikte persoon om 
de nieuwe zakelijke denkbeelden toe te passen op een uitbreidingsplan voor Eindhoven.124F

125  

Uitbreidingsplannen J.M. de Casseres  

Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk aangegeven wordt uitbreiding in regionaal 
verband steeds belangrijker. Vanaf omstreeks 1929 werd tussen groot-Eindhoven en 
omliggende gemeentes een gezamenlijke planologie (het begrip planologie werd door De 
Casseres in 1929 geïntroduceerd) ontwikkeld. In eerste instantie gingen deze plannen 
voornamelijk over interlokale infrastructuur en over de aanleg van gemeenschappelijke 
nutsvoorzieningen.125F

126 Maar later werd de regio als demografisch, geografisch, 
stedenbouwkundig en economisch geheel opgevat. Daarnaast kregen ook verkeer uitbreiding 
van de industrie en ‘cityvorming’ steeds meer aandacht.126F

127 

In deze periode bestaan steeds meer discussies over stromingen in stedenbouwkundig ontwerp. 
Voor Nederland is de vooraanstaande stroming de ‘Nieuwe Zakelijkheid’. Deze stroming gaat 
uit van ruim opgezette wijken met veel licht en ruimte. De ontwerpers vinden functie 
belangrijker dan esthetiek. Een belangrijk ordeningsprincipe is de scheiding van functies zoals 
wonen, werken en recreatie. Hoogbouw zou een oplossing moeten zijn voor het oplossen van 
het woningtekort. Deze zojuist benoemde ideeën zijn van toepassing op de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van Eindhoven en de regio Zuid-Oost Brabant. 127F

128 

Het streekplan van Zuid-Oost Brabant (figuur 2.11) werd ontworpen door De Casseres en hij is 
een voorstander van de meer functionele dan esthetische benadering. Dit plan had een zekere 
samenhang en overeenkomsten met de uitbreidingsplannen van de gemeente Eindhoven. Dit 
streekplan was de eerste officiële uitwerking van een regionaal planologisch beleid. Het plan 
besloeg circa 37 gemeenten waarvan Eindhoven en Helmond de grootste waren. Om een stad 
als Eindhoven stedelijk verder te ontwikkelen was het noodzakelijk een betere balans te creëren 
tussen de industriële enclaves en de regio.128F

129  

Het streekplan van Eindhoven is in samenhang met het streekplan voor de regio Zuid-Oost 
Brabant gepresenteerd. De Casseres had het idee met buitenste en binnenste rondwegen uit te 
werken. Een stelsel van radialen zou bijeengehouden moeten worden door rondwegen. Deze 
rondwegen dienden tevens als verdeelsleutel voor het doorgaande regionale verkeer. De 
rondweg zou tevens moeten fungeren ter indamming van de stadsuitbreiding. 129F

130 De radialen 
zijn echter historisch routes over zandruggen die een sterke interlokale verbindingen kennen 
die niet zomaar kunnen worden ingedamd. Echter was de reistijd van A naar B dusdanig lang 
dat hier andere netwerken voor moeten worden bedacht. Spoorlijnen en tramlijnen moeten 
deze verbindingen volgens De Casseres verbeteren. Deze openbaarvervoer netwerken dienen 
zowel lokale als internationale verbindingen te vormen.130F

131   

                                                            
125 Janssen, 2006 p.64. 
126 Beekman, 1982 p.78. 
127 Van den Eerenbeemt, 1996 p.96 (deel II). 
128 Van Oorschot, 1982 p.521 (deel II). 
129 Beekman, 1982 p.79. 
130 Janssen, 2006 p.73. 
131 Van Oorschot, 1982 p.523 (deel II). 
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Helmond en Eindhoven konden de uitbreiding van het aantal inwoners door stagnatie van de 
woningbouw niet aan. Vele arbeiders trokken naar aanpalende gemeenten.131F

132 Dit resulteerde in 
een uitbreiding van omliggende dorpen zoals Veldhoven en Geldrop waardoor die juist een 
bedreiging voor de stad gingen vormen.132F

133 In de dorpen ontstond een toenemende 
bedrijvigheid. In de stad gingen bedrijven zich steeds meer automatiseren. Als gevolgen van 
deze ontwikkelingen groeide de regio sneller dan voorspeld. Hierdoor komt het geplande 
evenwicht tussen stad en regio niet tot stand.133F

134  

Voor De Casseres was het belangrijk om in zijn plannen de relatie tussen regio en stad naar 
voren te laten komen. Dit plan was een uitwerking van de eerder genoemde adviezen van 

Bakker-Schut. Hij had tevens 
geadviseerd een nieuw 
uitbreidingsplan te ontwerpen 
als vervanging van de eerdere 
versie zoals ontworpen door 
Kools. In dit nieuwe plan ging 
het voornamelijk over de 
verkeerssituatie. De 
hoofdstructuur van de regio 
werd aangehaald aan de hand 
van de infrastructuur (figuur 
2.11).134F

135   

Hoofdpunten uit het plan van 
De Casseres zijn een sterk 
onderscheid maken tussen de 
infrastructuur zoals 
intergemeentelijke wegen, 
lokale wegen, woonstraten en 
spoorwegen. Ten tweede 
gronden een bestemming 
toebedelen zoals gronden 
voor volkshuisvesting, 
industrie, recreatie en sport. In 
plannen voor deelgebieden 

worden de zaken verder gedetailleerd uitgewerkt. Voor deze deelplannen gold een grote mate 
van flexibiliteit. Waarin de lokale situatie en veranderingen in de tijd konden worden 
meegenomen. Dit was in tegenstelling tot het plan van Kools waar de uitvoering veel sterker 
verbonden was aan de geprojecteerde ontwikkeling. Het plan van De Casseres was veel meer 
een kader dat op verschillende wijzen kon worden ingevuld. 135F

136 

                                                            
132 Van den Eerenbeemt, 1996 p.96 (deel II). 
133 Beekman, 1982 pp.79-81. 
134 Van Oorschot, 1982 p.525 (deel II). 
135 Beekman, 1982 p.83. 
136 Beekman, 1982 p.83. 

Figuur 2.11 Stedenbouwkundig plan van De Casseres (1930). De stad wordt 
door de buitenste ringbaan begrensd, daarnaast zijn er ook twee 
ceintuurbanen meer naar binnen toe gericht om de verkeersstromen te 
optimaliseren. het plan is gericht op een sectorvormige ontwikkeling van de 
stad.  
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Binnen de zojuist genoemde onderdelen van de hoofdopzet beschreef het plan ook een aantal 
hoofdmaatregelen. De moderne functionele stad komt hierin sterk naar voren.  

“De hoofdwegen zal een krachtig en eenvoudig verloop worden gegeven ” hiermee werd 
bedoeld dat de stad zowel onderdeel is van een regionale infrastructuur wat goed te 
onderscheiden verbindingswegen vereist. Anderzijds betekent dit dat wegen in de stad duidelijk 
een begrenzing aangeven, hierdoor zou de oriëntatie verbeterd moeten worden. De 
rondwegen als verbinding van wijken, waarmee in feite voort geborduurd werd op de ideeën 
van Kools. Tevens werd de verbinding Eindhoven-Helmond versterkt door een nieuwe radiaal 
die parallel loopt aan de spoorbaan.136F

137 Het verkeer werd door De Casseres opgevat als motor 
van de regionale ontwikkeling. Bereikbaarheid is hier een van de belangrijkste voorwaarden. 137F

138 

De voorgestelde maatregel voor de woningbouw is het behouden van de eengezinswoningen 
als meest voorkomende type. Dit is opvallend want tijdgenoten van De Casseres zagen juist 
hoogbouw als de oplossing voor het probleem in het tekort aan woningen. De industriële 
uitbreiding van voornamelijk Philips was in deze periode een van de belangrijkste opgaven voor 
Eindhoven. In het streekplan wordt een verspreiding van de industrie over de regio geopperd. 
Eindhoven kan niet alles naar zich toetrekken. 138F

139 

De groenvoorziening werd tevens benaderd als een onderdeel in de regio en stopt niet bij de 
grenzen van de stad. Het idee van de groenstructuur was om de bevolking na een rumoerige 
dag in de fabrieken de zuivere lucht en de schoonheid van het landschap te kunnen laten 
ervaren. Hiervoor werden natuurgebieden gereserveerd. Dit was volgens De Casseres een 
typisch kenmerk van moderne stedenbouw.139F

140 Groen diende door een spinstructuur de stad 
binnen te dringen via onder andere de radialen. De rivieren De Dommel en de Tongelreep 
worden gezien als de hoofdstructuur van het groen. Het gebied tussen deze rivieren werd 
bedacht als ‘natuurreservaat’. Echter werd groen ook op buurtniveau ontworpen. De bedoeling 
was dat iedere inwoner binnen een zeer korte tijd in het groen moet kunnen raken. 140F

141 

Het plan van De Casseres sprak van een sterke scheiding tussen functies zoals werken, wonen, 
recreatie en verkeer. Dit was het geval voor het hele plan maar ook voor de deelplannen van de 
individuele wijken. Alles in de plannen was erop gericht een zo optimaal mogelijke verdeling 
van functies binnen streekplangebied te ontwikkelen.141F

142 De wijken die georiënteerd zijn op een 
rooms katholieke grondslag komen niet meer voor in het plan. Wat betreft het 
hoofdverkeersnetwerk koos De Casseres voor hetzelfde idee als Kools met de rondwegen. 
Volgens De Casseres kunnen extra rondwegen in de toekomst nog bijdragen aan een 
concentrische uitbreiding van de stad. Echter stokt de volkswoningbouw kort na de presentatie 
van het plan waardoor dit niet nodig blijkt.142F

143 

 

                                                            
137 Beekman, 1982 pp.84-89.   
138 Janssen, 2006 p.76. 
139 Beekman, 1982 pp.84-89.   
140 Janssen, 2006 p.75. 
141 Beekman, 1982 pp.84-89.   
142 Janssen, 2006 p.76. 
143 Van Oorschot, 1982 pp.526-528 (deel II). 
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Devaluatie van de plannen van G.C. Kools en J.M. de Casseres 

Zowel Kools als De Casseres hebben aangekaart dat voor een succesvolle uitvoering van de 
streekplannen een radicale grondpolitiek moet worden gevoerd. Hiermee werd bedoeld dat 
gronden van particulieren moeten worden onteigend om ruimte te maken voor de 
stadsuitbreiding. In de praktijk blijkt dat dit niet werd gedaan. De ideeën van Kools en de 
Casseres kunnen niet volgens het plan en de juiste termijn worden uitgevoerd. De gemeente 
verkreeg alleen gronden door vrijwillige verkoop. De uitvoering bestond uit zeer kleine 
puzzelstukjes, waar de samenhang vaak ontbrak. 143F

144  

Een gedwongen intermezzo van de stadsuitbreiding  

In 1940 werd wederom een nieuw uitbreidingsplan van de dienst Gemeentewerken 
gepresenteerd. Gezien alle belemmeringen voor de plannen van Kools en De Casseres werd een 
nieuw plan voorgesteld. Door het uitbreken van de oorlog stuiten deze plannen al snel op 
gebrek aan noodzaak. Hierom kan deze fase in de verstedelijking van Eindhoven kort benoemd 
worden. 

De verkeersstructuur bleef gelijk aan het plan van De Casseres, de opbouw met de diverse 
rondwegen bleef hetzelfde. Tevens bood dit plan voldoende mogelijkheden tot 
volkswoningbouw. Deze vorm van woningbouw paste binnen de denkwijze van De Casseres het 
had efficiënte rechthoekige stratenpatronen met een noord-zuidoriëntatie. Echter kwamen de 
meeste bouwactiviteiten per 1 september 1941 stil te liggen. In 1942 en 1943 worden de 
fabrieken van Philips gebombardeerd. Uiteraard worden hierbij ook grote delen van het 
centrum vernietigd, waaronder de Catharinakerk. Een dag na de bevrijding van Eindhoven werd 
op 19 september 1944 Eindhoven door een laatste bombardement geteisterd (tabel 2.2).144F

145  

 

Tabel 1.2 overzicht van materiële schade uit de bombardementen tussen 1940-1944. A= verwoest of zwaar 
beschadigd. B=zwaar beschadigd-herstelbaar. C= lichte schade, dakschade en kleine reparaties D= uitsluitend 
glasschade (Van Oorschot, 1982 p.533 (deel II) (volledige tabel). 

 A B C D 

WONINGEN 369 92 4757 17123 
WINKELS-CAFÉS  179 32 1422 1510 
FABRIEKEN 11 - 73 23 
KERKEN 7 1 44 16 
OPENBARE 
GEBOUWEN 

12 2 100 47 

BIJZONDERE 
WERKEN (BRUGGEN 
ENZ.)  

6 6 138 213 
 

TOTAAL  584 133 6534 18932 
 

De schade die aangericht werd door de bombardementen was van dusdanige impact dat de 
uitbreidingsplannen de ijskast in zijn gegaan en werden vervangen door wederopbouwplannen. 

                                                            
144 Van Oorschot, 1982 p.528 (deel II). 
145 Van Oorschot, 1982 pp.531-533 (deel II).  
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De schade was in het centrumgebied het grootst, maar door de hele stad waren de 
verwoestingen zichtbaar. J.A. Kuiper werd in 1946 aangesteld voor een 
wederopbouw/uitbreidingsplan voor Eindhoven te ontwikkelen.  

Wederopbouwplannen J. v.d. Laan 

Na de bombardementen ontstond de behoefte aan een wederopbouwplan. Maar hiervoor 
moest eerst een uitbreidingsplan voor de hele stad worden opgesteld. Aan J. v.d. Laan werd in 
1942 tot 1946 de opdracht gegeven een wederopbouwplan te ontwerpen.145F

146  

Het belang van de wederopbouw van de stad was voor eenieder vanzelfsprekend. In dit plan 
konden langlopende knelpunten worden opgelost. Het basisplan van het wederopbouwplan is 
erop gebaseerd dat Eindhoven een periode van bloei tegemoet gaat. Het aantal inwoners zou 
moeten groeien van 133.000 zielen in 1946 naar 225.000 zielen in 1980. 146F

147  

In tegenstelling tot de vooroorlogse plannen om het verkeer buiten het centrumgebied te 
houden werd nu juist het verkeer aangetrokken, dit zou de ontwikkeling van het centrumgebied 
ten goede komen. Twee belangrijke punten in het plan waren: 1) het doorgaande interlokale 
verkeer moet zo dicht mogelijk tegen het centrumgebied aanliggen. 2) de binnenstad moet te 
doorkruisen zijn voor het verkeer. Deze ontwikkelingen hadden tot  gevolg dat er een 
verzakelijking van het centrumgebied ontstond. Dit houdt in dat er steeds meer ruimte werd 
ingenomen door banken, hotels en warenhuizen. Het doel was de stad te veranderen van een 
gat naar iets groots.147F

148 

Naast het hoofddoel van Eindhoven om af te willen van het dorpse imago stond nog een aantal 
andere uitgangspunten in het wederopbouwplan. Afgezien van het opruimen en herstellen van 
de oorlogsschade in de stad werden de wederopbouwplannen dus ook als kans gezien 
Eindhoven opnieuw op de kaart te zetten. De plannen worden in deelgebieden gepresenteerd. 
Belangrijk in het plan was dat het centrumgebied moest worden vergroot. De opbouw van dit 
gebied moest een afwisseling hebben van winkelstraten en pleinen met verkeers- of 
voetgangersfuncties en verkeerstraten. De binnenstad eindigde bij de rivier De Dommel. De 
pleinen in het centrumgebied moeten een schakel vormen naar de omliggende stadsdelen. 
Kortom: de binnenstad zou een knooppunt moeten worden van de centrale en radiale wegen. 
De overige plannen in het wederopbouwplan gaan over woningbouw en 
herstelwerkzaamheden.148F

149  

Uitbreidingsplannen J.A. Kuiper 

Na de Tweede Wereldoorlog moeten de omliggende stadsdelen aan het nieuwe 
centrumgebied worden aangepast. Tegelijkertijd vroeg de herstellende economie om 
volkswoningbouw. Het idee van hoofd- en deelcentra leek een geschikte structuur. Snel kwam 
het idee van tuinsteden weer bovendrijven. Echter werd dit kunstmatige landelijke karakter snel 
gezien als ‘boerenbedrog’. Hierom ontstond de ‘wijkgedachte’ als nieuw stedenbouwkundig 

                                                            
146 Beekman, 1982 p.100. 
147 Beekman, 1982 p.111. 
148 Beekman, 1982 p.111. 
149 Beekman, 1982 pp.113-114. 
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principe. Dit principe ging verder dan het tuinstadidee. De wijk werd hierin ingericht met meer 
dan enkel een woonfunctie. De wijk werd gebouwd rond een eigen centrum waarin kerk, school, 
winkels en andere voorzieningen alle een plek kregen.149F

150 

Kuiper had in zijn uitbreidingsplan daarom zowel aandacht voor het centrumgebied als voor de 
inrichting van de toekomstige woonwijken. Kuiper vond dat de wijkgedachte het uitgangspunt 
in de parochie moest zijn. De volkswoningbouw bestond voornamelijk uit laagbouw waar 
behoud van huiselijkheid, het gezin, beslotenheid van de gemeenschap en andere gevolgen van 
rooms katholieke waarden hun invloed uitoefenen op de Eindhovense stedenbouw. Hierdoor 
kreeg de wijkgedachte in Eindhoven een andere vorm dan elders. 150F

151  

Door de wijken die door een eigen centrum zelfstandig waren te koppelen aan de 
verkeerstructuur van een stadsdeel, werd de zelfstandigheid van de stadsdelen versterkt. Door 
de uitbreiding van de stadsdelen werd het spinvormige motief veranderd in bloemmotief. Het 
centrumgebied als hart en de stadsdelen als bladeren. 151F

152 

Kuipers was in zijn plannen erg duidelijk over de functies wonen, werken en verkeer. Ook de 
positionering van Eindhoven als centrale plek tussen de industrieën van Rotterdam, Ruhrgebied 
en Luik vond hij belangrijk. Afwijkend ten opzichte van eerdere uitbreidingsplannen in het plan 
van Kuiper was de nadruk die gelegd werd op de samenhang tussen de verschillende 
stadsdelen. De rondwegen werden nu gebruikt om het contact tussen de buitenwijken te 
faciliteren. De radialen werden gebruikt om het contact van het centrum met de buitenwijken te 
versterken. Tevens waren deze wegen bedoeld als interlokale verbinding met omliggende 
dorpen en steden. Namelijk van Woensel naar Nijmegen, van Tongelre naar Helmond, radialen 
door Stratum naar Heeze, Leende en Geldrop, van Gestel naar Valkenswaard en van Strijp 
richting Tilburg.152F

153  

Opvallend was de enkele rondweg in het plan. In de plannen die voorafgaand aan deze 
gepresenteerd zijn was het idee om meerdere rondwegen aan te leggen maar dit plan was van 
de baan. De aansluiting van de verkeerstructuur op de industrieterreinen van Philips in Strijp 
boden een goede ontsluiting. Wat betreft de volkswoningbouwsituatie keek Kuipers vooruit tot 
het jaar 2000 in zijn plannen. Hij verwachtte voor die tijd een inwonersaantal van 225.000 zielen. 
Voor deze nieuwe inwoners moesten circa 60.000 woningen worden gebouwd. Kuipers ging in 
zijn berekeningen uit van een gemiddelde van 3.75 inwoners per woning in tegenstelling tot de 
voorheen gebruikelijke 5 inwoners per woning. Verder rekende Kuipers ook met normen voor 
aantallen woningen per hectare en met normen voor openbare voorzieningen van scholen, 
kerken, winkels enz. Voor de arbeiders en kleine middenstand werden 35 woningen per hectare 
gerekend. Voor de middenstand werden 25 woningen per hectare gemeten en voor de 
welgestelden werden 10 woningen per hectare gemeten. Voor de openbare voorzieningen werd 
een percentage van 20% extra oppervlak geteld bij het totale woonoppervlak van de geplande 
wijk.153F

154   

                                                            
150 Van Oorschot, 1982 p.537 (deel II). 
151 Van Oorschot, 1982 p.537 (deel II). 
152 Van Oorschot, 1982 p.537 (deel II). 
153 Van Oorschot, 1982 pp.538-539 (deel II). 
154 Van Oorschot, 1982 pp.538-539 (deel II). 
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In het voorjaar van 1946 vond een overleg plaats tussen de directeur gemeentewerken, de 
deken van Eindhoven, Mgr. Heezemans en Kuiper. De bedoeling van het overleg was de 
parochiële herindeling. De uitkomst uit het overleg is dat de herindeling van de stad dusdanig 
wordt gesitueerd dat er parochies bestaan van 5000 zielen. Dit betekent dat Kuiper zijn plannen 
deels moet aanpassen. Opvallend aan dit voorstel is dat Eindhoven grootschaligere wijken 
krijgt.154F

155 

Het verschil tussen de parochiewijken uit de jaren 1920-1930 met de parochiewijken uit de 
naoorlogse periode is dat deze een centrale verkeersas hadden waarlangs commerciële functies 
lagen. De sociale en culturele voorzieningen kregen een plek in de groene ruimte. Ook in deze 
parochiewijken prijkte de belangrijke wijkgedachte op de voorgrond. De Eindhovenaar werd 
gekoppeld aan een herkenbare cultuur en leven dat ‘woonbewust’ maakte.155F

156  

De balans van de ontwikkelingsplannen G.C. Kools, J.M. de Casseres EN J.A.Kuiper 

De discussie over de ontwikkeling van Eindhoven ofwel de ‘de nieuwe stad’ kwam in 1920 op 
gang. Dit leidde tot het ontwerpen van een aantal plannen. De plannen gingen over het 
vergroten van het centrumgebied en het inpassen van de voormalige dorpen in de nieuwe 
stad.156F

157  

Het plan van Kools bood een realistische kijk op de nieuwe stad. Om de leefbaarheid te 
vergroten wilde hij dat de industrie uit het centrumgebied verdween. Voor de volkswoningbouw 
wilde Kools een indeling die gebaseerd was op sociale klasse van de bewoners. De structuur van 
de woonbuurten moest blokvormig zijn met in het midden een centraal plein waaraan 
openbare functies waren gekoppeld. De rooms katholieke kerk was erg belangrijk in zijn 
ontwerp. De parochie gaf structuur en duidelijkheid over de maatschappelijke verhoudingen. De 
parochiekerk was het centrale punt in de woonbuurt. De groenstructuur was in de plannen van 
Kools erg belangrijk. Dit kwam naar voren door de aandacht die werd besteed aan de vele 
parken en plantsoenen in zijn plan. 157F

158 

Wat betreft de uitvoering van de plannen zat het tegen. De gemeenteraad was in deze periode 
nog te verdeeld en daarnaast waren er veel machtige particulieren die niet meewerken. Philips 
en sigarenfabrikant Mignot en De Block lagen dwars. Ten tweede komt dit door het ontbreken 
van een sterk gemeentelijk grondbedrijf dat gronden opkoopt om de plannen uit te kunnen 
voeren. Het resultaat hiervan is dat er weinig van de voorgestelde plannen van Kools werd 
gerealiseerd in de periode vóór 1930. Resultaat hiervan was dat Philips vervolgens buiten de 
plannen om zelf volkswoningbouw ging regelen.158F

159 

In 1930 stond De Casseres aan het roer van de dienst Gemeentewerken. Hij presenteerde een 
plan voor de ontwikkeling van Eindhoven in samenhang met een plan voor de ontwikkeling van 
de regio zuidoost Brabant. Door de snelle industriële expansie groeide de regio waaronder dus 
ook de dorpen sneller dan verwacht wat leidt tot het niet gewenst evenwicht. De relatie tussen 

                                                            
155 Van Oorschot, 1982 p.542 (deel II). 
156 Van Oorschot, 1982 p.542 (deel II). 
157 Van Oorschot, 1982 p.558 (deel II). 
158 Van Oorschot, 1982 pp.558-559 (deel II). 
159 Van Oorschot, 1982 p.559 (deel II). 
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stad en regio kwam in zijn plannen naar voren door de verkeerstructuur die sterke verbindingen 
met de regio kent. Wat betreft de stad werd de tuinstadstructuur verlaten. De Casseres wilde 
een duidelijke scheiding tussen functies zoals wonen, werken en recreatie. Tevens werd de 
parochiewijkgedachte verlaten. Daarbij werd het centrumgebied ingericht op vooral 
commerciële doeleinden. Het overkoepelende woord voor de plannen was functionaliteit. De 
bewoners uit de binnenstad moeten verhuizen naar de wijken, tussen de verschillende wijken 
komen verkeerswegen. Waarbij de stad door concentrische ringen zal moeten worden 
uitgebreid.159F

160  

Ook de plannen van De Casseres werden maar deels uitgevoerd. Enkele buurten in Stratum 
zoals het Witte Dorp gaven blijk van zijn ideeën. Maar ook hier gold dat een falende 
grondpolitiek en een stagnerende volkswoningbouw roet in het eten gooide.160F

161 

In de oorlogsjaren werd Eindhoven op veel plekken beschadigd door bombardementen. Hierop 
werden enkele wederopbouwplannen opgesteld. Vlak na de oorlog in 1946 krijgt Kuiper de 
opdracht voor het ontwikkelen van een uitbreidingsplan. In zijn plannen spelen twee aspecten 
de hoofdrol. Naast de zorg voor het stadshart benoemde hij de ‘wijkgedachte’. Hij koos voor 
laagbouw die de angst voor de verstedelijking weg zou nemen. Echter moest door een 
parochiële herindeling de wijkgedachte aangepast worden. In tegenstelling tot de eerder 
beschreven parochiewijken hadden deze een andere indeling met een centrale as waar de 
commerciële voorzieningen langs lagen. De sociale en culturele voorzieningen lagen in de 
groenstructuur.161F

162  

In de structuurplannen over het verkeer voorzag Kuiper een belangrijke centrale plek in de 
driehoek Rotterdam-Ruhrgebied-Luik. Verbindingen tussen Eindhoven en Antwerpen, Tilburg 
en Nijmegen werden ten tijde van zijn plannen al reeds ontwikkeld. Radialen moesten een 
belangrijke verkeersader worden voor interlokale verbindingen.162F

163       

Tot slot hebben deze plannen gezorgd voor een gedachte dat de agglomeratie steeds meer 
gemeengoed werd. Hiermee was de stedenbouwkundige ontwikkeling op vele manieren 
beïnvloed. Nalatenschappen van alle drie de plannen zijn nog altijd terug te vinden in het 
karakter van Eindhoven.  

 

 

  

                                                            
160 Van Oorschot, 1982 pp.559-560 (deel II). 
161 Van Oorschot, 1982 p.560 (deel II). 
162 Van Oorschot, 1982 pp.560-561 (deel II). 
163 Van Oorschot, 1982 p.561 (deel II). 
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3. KATHOLIEKE BEINVLOEDING VAN DE FYSIEKE RUIMTE  

Inleiding 

De uitingen van het katholieke geloof in de openbare ruimte zijn veelomvattend. In dit 
hoofdstuk wordt gepoogd een overzicht te bieden van deze veelheid aan uitingen. Om de 
verscheidenheid aan verschijningvormen overzichtelijk weer te geven wordt zowel aandacht 
besteed aan het materiële als het immateriële erfgoed in Eindhoven. Met het materiële erfgoed 
worden hier alle relevante tastbare relicten van het katholicisme uit de periode ca 1860 tot ca 
1960 bedoeld, zoals kerken, kloosters, kapellen, Lourdesgrotten en Heilig Hartbeelden. Met het 
immateriële erfgoed worden niet tastbare rituelen, organisatievormen en namen aangeduid 
direct verband houden met het katholicisme. Beide categorieën worden hieronder in een 
afzonderlijke paragraaf nader toegelicht aan de hand van voorbeelden. Het materiële erfgoed 
wordt daarnaast ook geïnventariseerd en gekarteerd.  

De kernvragen die daarbij beantwoord dienen te worden zijn: Waar liggen - of lagen -  de 
kerken, kloosters, kapellen, Lourdesgrotten en Heilig hartbeelden uit de periode 1860-1960 in 
het landschap van Eindhoven?  Wat zijn bepalende locatiefactoren van deze bouwwerken? Zijn 
er patronen zichtbaar in de verspreiding van deze bouwwerken? Deze vragen worden 
beantwoord door middel van een grondige inventarisatie van de bovengenoemde 
bouwwerken. De verzamelde gegevens zullen via GIS verwerkt worden tot cartografische 
producten. Elke kaart behandelt een eigen categorie van het materiële erfgoed. De categorieën 
zijn: kerken, kloosters en kleine religieuze monumenten (kapellen, Lourdesgrotten en Heilig 
Hartbeelden). Het materiële erfgoed wordt zowel op recente topografische kaarten 
weergegeven als op historische kaarten.  

De kernvragen die beantwoord zullen worden in de beschrijving van het immateriële erfgoed 
zijn: Op welke manier had de katholieke kerk invloed op het sociale, culturele en 
maatschappelijke leven van de inwoners van Eindhoven tussen 1860-1960? Antwoord op deze 
vraag zal worden gegeven door middel van voorbeelden. De voorbeelden van het immateriële 
erfgoed zijn bedoeld om het klimaat te schetsen waarin het materiële erfgoed heeft 
gefungeerd.  

Alvorens we categorieën in de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 zullen bespreken, geven we in 
paragraaf 3.1 eerst een schets van de opbloei van het rijke roomse leven in Eindhoven in de 
tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Dit biedt een 
bredere historisch-maatschappelijke context van het ontstaan van de verschillende soorten van 
rooms-katholiek erfgoed die wij tegenwoordig onderscheiden.  

 

3.1 MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT: DE RIJKE ROOMSE SAMENLEVING VAN EINDHOVEN (1860-1960) 

In de 19e eeuw ontstond door politieke veranderingen voor katholieken de mogelijkheid om 
openlijk naar buiten treden. De geloofsbeleving hoefde zich niet langer in de beslotenheid van 
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de schuurkerk af te spelen. 163F

164 Na herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 werd 
Nederland in bisdommen verdeeld. Eindhoven behoorde tot het bisdom ’s-Hertogenbosch. Elk 
bisdom omvatte een aantal dekenaten, waaronder het dekenaat Eindhoven. Ieder dekenaat was 
weer onderverdeeld in parochies. Vanuit deze organisatiestructuur is het katholicisme opnieuw 
opgebouwd.164F

165  

Aan de hand van deze herstelde structuur kwamen katholieken halverwege de 19e eeuw steeds 
meer terecht in publieke functies.165F

166 Dit zorgde voor betere organisatie van het kerkelijke 
bestuur en een sterkere greep op de gemeenschap. Door middel van volksmissies onder leiding 
van paters en redemptoristen moest de katholieke bevolking weer in het gareel gebracht 
worden. Aan de hand van deze missies werd de katholieke bevolking ook steeds meer 
geëmancipeerd.166F

167 Een volksmissie kan het best omschreven worden als een geestelijke 
schoonmaak. Paters en redemptoristen namen intrek in een parochie en door middel van 
heftige preken vol retoriek werd de bevolking toegesproken over hun vermeende zondigheid. 
Tevens werden manieren tot verlossing van deze zondigheid geboden. Als afsluiting van een 
volksmissie werd een kruis door de parochie gevoerd.167F

168  

Vanaf omstreeks 1900 begon Eindhoven een echte roomse stad te worden. Er was bijna geen 
parochie zonder klooster of liefdesgesticht.168F

169 De katholieke kerk bestond op dat moment voor 
de gewone kerkganger enkel uit zijn eigen parochie. Als gevolg van de volksmissies rees onder 
het gewone kerkvolk echter ook steeds meer het idee dat het tot een wereldkerk behoorde die 
vanuit Rome werd bestuurd.169F

170 Vanaf het einde van de 19e eeuw begonnen katholieken zich ook 
steeds nadrukkelijker te manifesteren in de samenleving. Zij werden gedreven door een 
hervonden zelfbewustzijn en het besef dat zij als ‘roomsen’ een bijdrage konden en moesten 
leveren aan de verbetering van de wereld. 170F

171  Het geloof bestond hierom niet meer uit enkel het 
bijwonen van kerkdiensten, maar begon steeds meer een plek te veroveren in het dagelijks 
leven. Het bijwonen van processies of bedevaarten getuigde bijvoorbeeld van een steeds 
intensiever wordend godsdienstig leven (figuur 3.1).171F

172  

                                                            
164 Van den Eerenbeemt, 1996 pp.338-340 (deel I). 
165 De Coninck, Dirkse, 1996 p.10. 
166 Van den Eerenbeemt, 1996 pp.338-340 (deel I). 
167 Uytven et al, 2004 p.666. 
168 De Coninck, Dirkse, 1996 pp. 12-13. 
169 Van Oorschot, 1990 p.56. 
170 Van den Eerenbeemt, 1996 pp.338-340 (deel I). 
171 Pijfers, Roes, 1996 p.15.  
172 Van Oorschot, 1990 pp. 57-58. 
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Figuur 3.1 Processiemeesters van de Kevelaerbroederschap van de Sint Catharinaparochie 1865 (Van Oorschot, 1990 
p.59) .  

Langzaamaan herstelde het katholicisme van de eeuwenlange onderdrukking en werd de 
verlossing uit de beslotenheid ook steeds meer gevierd. De publieke uitingen van het 
katholicisme werden dan ook steeds gangbaarder. Vooral vanaf 1920 nam de emancipatie van 
het katholicisme een hoge vlucht. Vanaf toen drong het katholicisme door in alle facetten van 
de samenleving. Men schreeuwde het van de daken rooms in alles te willen zijn, van de kerk tot 
het sportveld.172F

173  

Het toegenomen zelfbewustzijn zorgde vanaf 1920 voor de opbouw van een enorm netwerk 
aan sociale, culturele, maatschappelijke en politieke organisaties en instellingen: de 
zogenoemde katholieke zuil. Voor bijna elke facet van het leven werd een katholiek instituut 
opgetuigd (figuur 3.2). Dit raakte zowel de materiële als immateriële sfeer. Voorbeelden van 
materiële uitingen zijn kerken, kloosters, kapellen en wegkruizen. Voorbeelden van immateriële 
uitingen zijn de zorg waar de katholieke solidariteit sterk in naar voren kwam.  

                                                            
173 Pijfers, Roes, 1996 p.15.  
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Figuur 3.2 Groepsfoto van de R.K. toneelvereniging De Vriendenkring uit Woensel opgericht in 1926.  

In de eerste helft van de 20e eeuw werd de zorg voornamelijk gedaan door zusters en ook 
broeders. Roeping en beroep gingen hierin hand in hand. Dit werk heeft op preventief gebied 
veel verbeterd voor de gezondheidszorg voor de katholieken. Deze zusters en broeders 
werkten vaak in een goed georganiseerde organisatie. Dit was kenmerkend voor het 
katholicisme. De verbetering van de zorg in het begin van de 20e eeuw heeft veel te maken met 
de R.K. Verenging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging, ook wel het Wit-Gele Kruis 
genoemd, naar de roomse kleuren. Bij deze organisatie sloten tal van aanpalende verenigingen 
zich aan zoals de R.K. Artsenvereniging. Deze organisatie, de R.K. Artsenvereniging, betrof niet 
alleen werkzaamheden die te maken hadden met gezondheidszorg, maar ging ook over morele 
zaken. Zo werd tegen het ‘grote kwaad’ van de kinderbeperking gepropageerd.173F

174 De R.K. 
Artsenvereniging had tot doel ‘te bevorderen dat beginselen der R.K. wereldbeschouwing 
doordringen in praktijk der geneeskunst.174F

175 De artsen werden hierin weer bijgestaan door 
bijvoorbeeld de Nederlandse R.K. bond voor grote gezinnen. Ook bestonden er de 
Verenigingen voor Meisjesbescherming voor ongehuwde moeders. Al deze verengingen 
hadden het doel het beschermen van het gehoorzame katholieke gezin (figuur 3.3).175F

176 

                                                            
174 Pijfers, Roes, 1996 pp.16-17.  
175 De Coninck, Dirkse, 1996 p.28. 
176 Pijfers, Roes, 1996 pp.16-17.  
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Figuur 3.3 Het R.K. Binnen-ziekenhuis in de toenmalige Achterstraat, tegenwoordig Jan van Lieshoutstraat geheten in 
stadsdeel Eindhovencentrum.  

Het onderwijssysteem was eveneens geijkt op een katholieke grondslag. Rond 1917 werd de 
zogenoemde schoolstrijd beslecht met de vrijheid en gelijkheid van het openbaar en bijzonder 
onderwijs met daarbij een financiële gelijkstelling. Het gevolg hiervan was de oprichting van het 
R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding dat zo snel als mogelijk de nieuwe wet in 
praktijk wilde brengen. Dit resulteerde in de oprichting van R.K. scholen in iedere parochie. Voor 
de opleiding van onderwijzers werden kweekscholen opgericht voor  R.K. docenten. 176F

177 In de 
R.K. scholen was het geloof prominent aanwezig. Zij hadden in de eerste plaats tot doel de 
leerling voor te bereiden op het ‘hemelburgerschap’. De catechismus, de leer van de kerk, 
maakte hier een belangrijk onderdeel van uit. Dit ging volgens de vraag en antwoord methode. 
Een bekende vraag luidt: ‘Waartoe zijn wij op aarde? Antwoord: ‘Wij zijn op aarde om God te 
dienen en daardoor in de hemel te komen’. De geloofselementen kwamen in alle vakken 

                                                            
177 Pijfers, Roes, 1996 p.17.  
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terug.177F

178 In 1923 was er een hoogtepunt met de oprichting van de Katholieke Universiteit in 
Nijmegen en vier jaar later werd de R.K. Handelschool in Tilburg opgericht.178F

179  

Ook de media werden in de jaren 1920 deels beïnvloed door het katholicisme. De oprichting 
van de Katholieke Radio Omroep (KRO) in 1925 is hier een sprekend voorbeeld van. Maar ook 
de katholieke pers groeide fors in deze periode. Tal van nieuwe bladen verschenen, zoals 
devotie-, apostolaats- en missietijdschriften, maar ook vak- en ontspanningsbladen. De diverse 
mediavormen gaven allen op hun eigen manier inhoud aan het katholieke leven. 179F

180 De 
missietijdschriften waren wel het meest dominant aanwezig. In het jaar 1927 waren er bijna 50 
verschillende missietijdschriften die allemaal tot doel hadden de gelovigen warm te maken voor 
activiteiten gerelateerd aan de missies zoals tentoonstellingen, missieoptochten en lezingen. 
Deze activiteiten werden gebruikt als propaganda maar vooral voor de collecte.180F

181 

Op het terrein van de jeugdorganisaties en de daarmee samenhangende sport- en 
vrijetijdsverenigingen bestond in deze periode ook een enorme katholieke organisatiedrang. 
Hierbij  kwam ook een katholiek generatieconflict aan de orde. Sommigen wilden de moderne 
invloeden zoveel mogelijk buiten de kerkdeuren houden. Anderen omarmden deze juist waarbij 
ze de veranderingen zo goed als mogelijk onder controle hielden. Het was een strategie van 
aanpassen en inpalmen die vooral werd uitgevoerd door de jonge kapelaans. De oude garde 
van pastoors en opvoeders voelde zich juist geroepen de oude zeden te bewaken. De 
voetbalvereniging is hier een treffend voorbeeld in. De oude garde predikte om het kind weg te 
houden bij de voetbalclub, terwijl de jongere generatie juist pleitte voor de oprichting van R.K. 
voetbalclubs en een rooms katholieke voetbalcompetitie, waar wedstrijden werden gevoetbald 
voor het goede doel,  bijvoorbeeld de missie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de R.K. 
Federatie van R.K. voetbalbonden opgericht.181F

182  

Naast de sportieve verenigingen waren er nog tal van andere organisaties om de jeugd op het 
katholieke pad te houden. Om controle te houden moesten jongeren niet op straat zwerven, 
maar binnen de organisaties hun vrije tijd doorbrengen. Hiervoor werd een enorme 
hoeveelheid mogelijkheden geboden. Veel organisaties werden hiervoor speciaal opgericht,  
maar ook werden er algemene organisaties aangepast aan de katholieke grondslag. Een 
voorbeeld hiervan is dat de Katholieke verkenners voorkeur verdiende boven de neutrale 
padvinders (figuur 3.4). Deze verenigingen waren allemaal bezig, op verschillende manieren, 
met de vorming van de katholieke jeugd. 182F

183  

                                                            
178 De Coninck, Dirkse, 1996 pp. 37-38. 
179 Pijfers, Roes, 1996 p.17  
180 Pijfers, Roes, 1996 p.17 
181 De Coninck, Dirkse, 1996 p.23 
182 Pijfers, Roes, 1996 pp. 17-18 
183 Pijfers, Roes, 1996 p.18  
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Figuur 3.4 De leiding van de R.K. Verkenners Tivoli uit Stratum in 1935. Linksvoor zit de kapelaan of pastoor.  

De hoeksteen van de katholieke zuil werd gevormd door de stands- en vakorganisaties voor 
arbeiders, boeren, middenstanders en werkgevers. Ook in dit geval ging het om oprichting of 
hervorming. Zo moest de Boerenbond tot katholieke organisatie worden hervormd. Dit zorgde 
voor rivaliteit tussen diocesane standsorganisaties en nationale vakbonden. Hiermee zorgde de 
katholieke kerk voor een standsbewustzijn. In Eindhoven werd de R.K. Eindhovensche 
Volksbond opgericht die arbeiders en gilden de weg wees in de opbouw van een eigen R.K. 
bond. 183F

184 Door de enorme groei van Philips begin jaren 1920 kraakte door stijgende welvaart de 
katholieke greep op de arbeiders. Stijgende welvaart veranderde de mentaliteit van de mensen. 
Tevens kwamen er rond deze periode een hoop andersgelovigen naar Eindhoven om te werken 
voor Philips. Ook Philips bewoog zich op het terrein van sociale, recreatieve en sportieve 
verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan de Philips Sport Vereniging (PSV). De kerk startte hierop 
met behulp van stands- en vakorganisaties een tegenoffensief. De Roomsch-Katholieke 
Werklieden Vereeniging startte met retraite clubs die mogelijkheden boden tot het volgen van 
cursussen ten behoeve van de sociaal-politieke, geestelijke en algemene ontwikkeling.184F

185 Een 
retraite was een periode van meestal drie dagen waarin men zich afzonderde van de 
buitenwereld en zich  in stilte zich toelegde op bezinning door middel van gebeden, het 
luisteren naar lezingen en het lezen van vrome lectuur. De clubs kenden een enorme toeloop 
die zorgde voor een zekere katholieke bloei. 185F

186 

Ook op politiek vlak heeft het katholicisme zich langzaamaan gevestigd. In de periode na de 
Eerste Wereldoorlog is dit tot volle bloei gekomen. In 1917 werd het algemeen kiesrecht voor 
mannen ingevoerd en in 1922 volgde het algemeen kiesrecht voor vrouwen. In het begin van de 

                                                            
184 Van Oorschot, 1990 pp.60-62.  
185 Van Oorschot, 1990 pp.65-66. 
186 De Coninck, Dirkse, 1996 p.14. 
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20e eeuw was er nog sprake van een achterstelling van katholieken bij aanstellingen in hoge 
publieke functies. Bij de verkiezingen van 1918 haalde de R.K. staatspartij (na de Tweede 
Wereldoorlog is de naam veranderd in Katholieke Volkspartij KVP) de meeste stemmen. 
Minister-president werd de katholiek Charles Ruijs de Beerenbrouck.186F

187 

In korte tijd waren nu zoveel verenigingen, organisaties en instellingen ontstaan dat de 
beheersbaarheid in de jaren dertig in het gedrang kwam. Een veelheid aan belangen tussen 
landelijke, regionale en lokale instellingen zorgde voor afname van eenheid. Het gevolg hiervan 
was dat de organisatiestructuren nog verder gedicht werden. De touwtjes werden nog strakker 
aangetrokken. Het bewaren van eenheid was dus een probleem. Op bijna elk terrein van de 
katholieke organisatie moesten geestelijke adviseurs of soms zelfs bisschoppen eraan te pas 
komen om binnenbrandjes te blussen, met als doel het steeds omvangrijker wordende 
katholieke leven in het gareel te houden. Bestaande regels werden verscherpt en gedrags- en 
disciplineregels  werden opgesteld. Gezagshandhaving was dan ook het hoofdkenmerk van 
deze periode.187F

188 

Deze nog strakkere hand van het gezag zorgde voor verzet. Tussen katholieke instellingen 
braken voortdurend conflicten uit. Denk aan de spanningen die er waren tussen de 
verschillende standsorganisaties. Maar ook de katholieke pers ging elkaar beconcurreren, 
binnen omroepen zoals de KRO werden geloofsverschillen uitgevochten. Het onderwerp van 
meningsverschillen had vaak te maken met de moderniteit. De film bijvoorbeeld was een niet 
katholiek product dat zo veel als mogelijk gecensureerd moest worden volgens vele 
geestelijken. Een ander voorbeeld is de oprichting van de ‘Roomse Keurraad’ die lectuur moest 
beoordelen en in 1937 werd de ‘Informatie Dienst Inzake Lectuur’ opgericht. Deze codeerde 
lectuur op verboden en voorbehouden voor volwassenen, rijpe jeugd of voor allen. Deze 
lectuur werd aangeboden in R.K. leesgelegenheden en andere gemeenschapshuizen (figuur 
3.5).188F

189 

                                                            
187 Pijfers, Roes, 1996 p.19.  
188 Pijfers, Roes, 1996 pp.19-20. 
189 Pijfers, Roes, 1996 p.20. 
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Figuur 3.5 R.K. Openbare Leeszaal en Boekerij in de Gladiolusstraat te Stratum de leeszaal werd ingezegend in 1930. 
De ‘Roomse Keurraad’  en de ‘Informatie Dienst Inzake Lectuur’ konden hier goed een oogje in het zeil houden.  

Ook op politiek gebied begon het fundament van het katholicisme scheurtjes te vertonen. 
Katholieke jongeren begonnen zich te roeren en er kwam steeds meer principieel ideologische 
kritiek. Vanuit katholieke studentenverenigingen die in de loop van de jaren dertig werden 
opgericht kwamen kritische geluiden van leden die vonden dat er te weinig aandacht werd 
besteed aan de hervorming van het kapitalistische systeem. De politieke partij RKSP trok zich 
deze kritiek aan en op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was samenwerking met de 
socialisten een reële optie geworden en niet slechts een uiterste noodscenario.189F

190 

De Tweede Wereldoorlog laat zien dat nood leert bidden. De kerk werd weer druk bezocht. De 
katholieke eenheid werd door de aanwezigheid van een gemeenschappelijke vijand weer 
gekoesterd. Echter wilde de bezetter de katholieke organisaties, verenigingen en instellingen 
verbieden. De katholieken waren de bezetter te slim af door iedereen het lidmaatschap te laten 
opzeggen. Het was een soort verplichte ontzuiling. Heel wat organisaties werden opgeheven. 
Onder het mom van de ‘Katholieke actie’ die als kerkelijke organisatie werd beschouwd konden 
veel verengingen toch blijven bestaan.190F

191 

De Duitse bezetter zette kampen op die bedoeld waren om te leven in isolement. Hierin werd in 
sommige gevallen de sociale, politieke en culturele elite opgesloten. Deze zuilelite kwam nu tot 
ontmoetingen die zij onder andere omstandigheden nooit vrijwillig zou hebben gehad. Het 

                                                            
190 Pijfers, Roes, 1996 p.20.  
191 Pijfers, Roes, 1996 p.22. 
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gevolg van deze kennismakingen was dat het hokjesdenken doorbroken werd. Hierdoor heeft 
de oorlog een impuls gegeven aan de samenwerking tussen onder andere katholieke en 
protestante kerken.191F

192  

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog maakte het katholicisme ingrijpende veranderingen 
door. Het idee van de vooroorlogse volkskerk waarin alles zoveel mogelijk rooms moest zijn 
werd losgelaten. Er was een vernieuwingsdrang ontstaan die sterker was dan de behoefte aan 
herstel van de vooroorlogse katholieke organisatiestructuur. Aan het hardnekkige standsdenken 
kwam een einde. De zogenoemde ‘bankenpacht’ was een manier om de verschillende sociale 
klassen in de parochie weer te geven. De ongelijkheid werd door dit soort ingrepen geleidelijk 
gereduceerd.192F

193 Volgens katholieke bisschoppen was er geen sprake van een bevrijding, maar 
van verval. Zij wilden daarom zo snel mogelijk terug naar een herstel van de katholieke zuil en 
het beschermende isolement.  

Ook voor Philips veranderde na de Tweede Wereldoorlog het een en ander. De relatie tussen 
de katholieke kerk en Philips werd herzien. Philips werd ineens geprezen voor de sociale 
politiek. Hierin klinkt de veranderde visie op verzuiling en isolement door. De gewijzigde 
houding is goed te herkennen ten tijde van de opening van de Technisch Universiteit in 
Eindhoven. Dit was weliswaar geen katholieke instelling maar toch werd erkend dat de opzet 
mogelijkheden bood voor katholieken en niet-katholieken om respectvol met elkaar in contact 
te komen.193F

194 

In de jaren vijftig begon de katholieke samenleving als gevolg van de veranderingen weer wat  
op te bloeien. In voorzetting van de veranderingen uit de jaren dertig werden nieuwe manieren 
gezocht om de gewone katholiek meer bij de kerk te betrekken. Parochianen werden 
gestimuleerd actiever aan de missen deel te nemen. Ook ontstond het nieuwe fenomeen van 
de avondmis waar katholieken aan deel konden nemen die hier door hun werk in de ochtend 
geen tijd meer voor hadden.194F

195 

Ondanks deze vernieuwing en concessies was de opbloei maar van korte duur. Binnen de 
katholieke kerk was een soort stille revolutie gaande. De Nederlandse katholieken 
ontworstelden zich langzaam aan de dwingende moraal en werden steeds vrijer. Gevolg hiervan 
was dat katholieken zich steeds meer begonnen te roeren. Binnen bijbelclubs en 
bezinningsbijeenkomsten werd de dialoog gevoerd over mogelijke moderniseringen binnen de 
kerk. Het autoritaire regime van strikt eenrichtingsverkeer werd hierdoor langzaamaan 
veranderd in een organisatiestructuur waarin parochianen een zekere medezeggenschap 
kregen. Ook op andere gebieden werd de strakke hand van de katholieke kerk versoepeld. Zo 
hoefde niet elke katholieke organisatie meer een geestelijk adviseur aan haar zijde te hebben.195F

196 

Hiervoor is gepoogd de ontwikkeling te schetsen van het katholicisme binnen de Brabantse 
samenleving. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie is hierin een kantelpunt. Voor die tijd 
zijn de katholieken  vrij ingehouden in de viering van hun geloof en daarna worden ze juist 
                                                            
192 Pijfers, Roes, 1996 p.22. 
193 Pijfers, Roes, 1996 pp.167-168. 
194 Van Oorschot, 1990 pp.68-69. 
195 Pijfers, Roes, 1996 p.169. 
196 Pijfers, Roes, 1996 p.170. 
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steeds luidruchtiger en uitbundiger. Ten tijde van het interbellum is het toegenomen 
zelfvertrouwen ontaard in zelfgenoegzaamheid. Dit uitte zich in allerlei propagandistische 
initiatieven met als doel andersdenkenden te bekeren of de devotie van de katholiek te 
versterken.196F

197 Wat niet uit het oog verloren moet worden bij deze beschrijving van de vele rond 
de katholieke kerk geconcentreerde organisaties, is het cumulatieve effect op het dagelijks leven 
van de katholiek. Al deze organisaties zijn verlengstukken van kerk en gezin. Het is een 
subcultuur met totalitaire trekjes. Daarom is het ook opvallend dat in de jaren zestig en zeventig 
het geestelijke en materiële erfgoed dusdanig makkelijk aan de kant is geschoven dat men zich 
kan afvragen hoe diep de daadwerkelijke overtuiging echt ging. Wellicht was er eerder sprake 
van onwetendheid en angst om er niet bij te horen. 197F

198 

 

3.2 MATERIËLE UITINGEN VAN HET KATHOLICISME IN EINDHOVEN 

Inleiding 

Het rooms-katholieke geloof heeft vergeleken met het protestantisme veel visueel uitbundige 
uitingen. ‘God komt niets te kort bij de Nederlandse katholieken’  merkte een Nederlandse 

missionaris op. Het weekblad de 
Katholieke Illustratie, dat werd uitgegeven 
tussen 1867-1967, had in de periode 1926-
1932 een fameuze fotorubriek, die in elk 
nieuw nummer een specifieke uiting van 
het katholieke geloof in beeld gebracht 
(figuur 3.6).198F

199 Katholieke priesters 
poseerden bijvoorbeeld trots bij onder 
andere inwijding van nieuwe kloosters, 
kerken en kapellen, onthullingen van 
Heilig Hartbeelden. Deze fotorubriek 
illustreert heel goed de wil en daadkracht 
om het katholieke geloof verder te 
verbreiden. De pagina laat bovendien zien 
hoe sterk het katholieke geloof in haar 
hoogtijdagen verweven was met de 
samenleving.  

De sterke opleving van het katholicisme in 
de negentiende en twintigste eeuw vond 
haar oorsprong in de opname van Staats-
Brabant in de Bataafse Republiek in 1796. 
Dit bracht namelijk godsdienstvrijheid met 
zich mee. 87% van de Brabantse bevolking 

                                                            
197 De Coninck, Dirkse, 1996 pp.31-32. 
198 De Coninck, Dirkse, 1996 p.51. 
199 Van Lieshout, 1995.  

Figuur 3.6 Pagina uit de fotorubriek van de Katholiek Illustratie. 
Waarop o.a. een inzegening van een kerkje. Opening van een 
kinderhuis en een viering van het jubileum van een 
muziekvereniging. 
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was toen katholiek. Deze konden zich nu vrijer in het openbare leven uiten en steeds meer hun 
plek in de samenleving opeisen. 199F

200 Dit werd onder meer gedaan door het landschap te voorzien 
van nieuwe katholieke merktekens zoals bijvoorbeeld kerken, kapellen en kloosters. Door deze 
nieuwe ruimtelijke expressies waarin de herleving van de katholieke moraal duidelijk naar voren 
kwam werd het landschap als het ware ‘herkerstend’ en tegelijkertijd ook verzuild.200F

201 Niemand 
kon het in die tijd ontgaan welk geloof in Brabant door de overgrote meerderheid van de 
bevolking werd aangehangen.201F

202  

De herkerstening van het landschap brachten uiterlijk vertoon met zich mee. Rond 1900 werd 
het silhouet van groot-Eindhoven nog niet beheerst door industriële complexen, maar door de 
hoge neogotische kerktorens van onder andere de Sint-Catharinakerk van de architect Cuypers 
en de Paterskerk van Bekkers en Hegener, beide gelegen in het centrum van Eindhoven (figuur 
3.7). Op de spits van de Paterskerk staat een Heilig Hartbeeld, in de volksmond ook wel ‘jezus 
waaghals’ genoemd. Ook Gestel droeg bij met de Sint-Lambertuskerk, Stratum had de Sint-
Joriskerk van maar liefst 96 meter hoog, Strijp had een aandeel aan het stadssilhouet door 
middel van de Sint-Trudokerk. Alleen Tongelre had geen bijdrage meer. Dit stadsdeel was 
genoodzaakt de Sint-Martinuskerk te herbouwen wegens de bevolkingsgroei. Voor Woensel 
gold hetzelfde: zij miste een herkenningspunt, omdat dit in 1875 was ingestort. 202F

203 

 

Figuur 3.7 Panorama van Eindhoven anno 1910, gezien vanaf een van de gashouders van de Gemeentelijke 
Gasfabriek. Op de voorgrond de Nachtegaallaan, in het midden klooster Mariënhage en uiterst links de St. 
Catharinakerk, midden links de Paterskerk. Het silhouet van de stad werd bepaald door de kerken.  

                                                            
200 Van den Eerenbeemt, 1996 p.333 (deel I). 
201 Van de Donk, Janssen, De veranderde rol van kerkgebouwen in het publieke domein, geraadpleegd 14 mei 2019. 
http://www.bestemminggewijzigd.nl/boek/de-kerk. 
202 Van den Eerenbeemt, 1996 p.333 (deel I). 
203 Van Oorschot, 1990 p.55. 
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De kerktorens waren een indrukwekkende verschijning in de stad, zelfs nu nog anno 2019. In de 
sterk uitgegroeide stad behoorde de Sint-Joriskerk nog altijd tot een van de hoogste 
gebouwen. De kerken waren het middelpunt van de parochies en het kerkelijk leven. Het was 
een niet te ontwijken instituut dat door middel van de verticale hoogbouw een enorme 
autoriteit uitstraalde over de roomse stad die Eindhoven rond 1900 was.203F

204 De kerktorens 
domineerden visueel de skyline van het landschap. Symbolisch betekende dit het verbond 
tussen de kerk en de wereld. Het was een fysieke uitdrukking van het emancipatieproces dat is 
ingezet in de 19e en 20e eeuw.204F

205  

Gekoppeld aan deze parochiekerken waren vaak kloosters en liefdesgestichten waar paters, 
broeders en zusters zich bezighielden met hoofdzakelijk onderwijs, bejaarden- en ziekenzorg. 
De congregaties vanuit waar deze broeders en zusters opereerden blonken al snel uit in 
barmhartigheid. Ze waren niet te beroerd hun handen vuil te maken. Al snel won dit liefdevolle 
optreden de harten van de Eindhovenaren. Giften stroomden toe, niet in geld maar vaak in 
proviand, want dat was alles dat de armlastige bevolking rond 1900 kwijt kon. De toeloop op 
gasthuizen, pensionaten, kostscholen en internaten werd zo groot dat al snel nieuwe complexen 
gebouwd moesten worden. Deze hadden weer aantrekkingskracht op nieuwe congregaties. De 
omvang van het katholieke instituut en de greep op de Eindhovense bevolking werd steeds 
nadrukkelijker.205F

206 

Deze ‘pastorale strategieën’ gericht op de binding van het volk aan de katholieke kerk werden 
nog intensiever doordat de kerk steeds meer het volk bij de organisaties wilde betrekken. De 
eerste verenigingen werden al midden 19e eeuw opgezet, vanaf 1900 begon het echt te groeien. 
Dit begon met het stimuleren van lidmaatschappen van verschillende kerkelijke 
lekenverenigingen, vaak gericht op de eenvoudige katholiek. Deze verenigingen, die gelieerd 
waren aan parochies, organiseerden allerlei evenementen zoals processies en bedevaarten.206F

207 
De rooms-katholieke organisatiedrift, zoals bijvoorbeeld de R.K. geitenfokvereniging, toont tot 
hoe ver deze reikte. Het was zaak de katholieken ‘te vereenigen en vereenigd te houden in 
Katholieke organisatiën’. Aldus een gezamenlijk door de Nederlandse bisschoppen anno 1906 
uitgesproken wens.207F

208  

Als gevolg van deze verenigingszin raakte het katholicisme enorm verankerd in de 
maatschappelijke en culturele instanties. Voorbeelden en verschijningsvormen hiervan worden 
hieronder nader beschreven.  

 

                                                            
204 Knott, 2005 pp.45-46. 
205 Van de Donk, Janssen, De veranderde rol van kerkgebouwen in het publieke domein, geraadpleegd 14 mei 2019. 
http://www.bestemminggewijzigd.nl/boek/de-kerk. 
206 Van Oorschot, 1990 pp. 56-57.  
207 De Coninck, Dirkse, 1996 p.11. 
208 De Coninck, Dirkse, 1996 p.34. 
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3.3 MATERIEEL ERFGOED: KERKEN 

Inleiding 

Toen in 1796 de vrijheid van godsdienst werd hersteld en veel tot dan toe protestantse kerken in 
Brabant wederom in katholieke handen kwamen, zijn op den duur veel van deze oude kerken 
door de katholieken afgebroken of gerestaureerd. De kerk was een gebruiksgoed dat het volk 
moest dienen. Na de katholieke herleving rond 1860 werden langzamerhand veel kerken 
vervangen door de bouw van de enorme neogotische kerken. Ambitieuze dorpspastoors wilden 
vaak imponeren met een nieuw bombastisch kerkgebouw.208F

209 Een voorbeeld hiervan was 
pastoor Dijkmans van de Sint-Jorisparochie uit Stratum. Die zag het als zijn levenswerk om de 
Sint-Joriskerk ‘tot een waardige woning van Onze Lieve Heer’ te maken.209F

210 

Tegen deze sloopwoede werd al snel verzet gepleegd. Zo werd in 1874 bijvoorbeeld het College 
van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst ingesteld. Dat had als taak 
het inventariseren en behouden van monumenten van de vaderlandse geschiedenis en te 
adviseren over restauraties en nieuwbouwprojecten. De Rijksadviseurs spreken in hun eerste 
verslagen over onaanzienlijke kerken die op een betreurenswaardige manier onderhouden zijn. 
Ze vonden deze kerkgebouwen echter wel het toonbeeld van Nederlandse beschaving in de 
middeleeuwen. Deze zouden moeten dienen als voorbeelden van de nieuwe Nederlandse 
bouwkunst.210F

211 

Toch konden maar weinig dorpskerken van de sloop worden gered. Victor de Stuers, lid van het 
college en tegenwoordig bekend als de aartsvader van de Nederlandse monumentenzorg, 
verwoordde dit als volgt in een brief aan Bisschop W. van de Ven: ‘vele architecten zijn niet 
genoeg in hun vak ontwikkeld om de moeilijkheden aan de verbouwing en vergrooting 
verbonden te overwinnen: zij zijn daartoe ook dikwijls te onverschillig, te lui’ [..] ‘De pastoors, 
weinig vertrouwd met architectonische quaesties laten zich bepraten door zulke architecten’. Als 
gevolg hiervan verdwenen veel middeleeuwse dorpskerken. De Catharinakerk in Eindhoven-
centrum is bijvoorbeeld al in 1860 afgebroken. Het dorpskerkje in Tongelre is in 1888 met de 
grond gelijkgemaakt. In Stratum was dit het geval in 1884 en in Strijp in 1887 (figuur 3.8). 
Opvallend genoeg – en wellicht ook weer niet geheel toevallig - was een lid van de 
bovengenoemde commissie, Pierre Cuypers, vaak ook de architect van de nieuwe neogotische 
kerken. Veel dorpspastoors hebben de sloop van de middeleeuwse kerken in de praktijk niet als 
een groot verlies ervaren. Ze hebben er immers zeer ruimte en doelmatige nieuwbouw voor 
teruggekregen.211F

212  

 

 

                                                            
209 Van Leeuwen, 2017 p.11. 
210 Van Oorschot, 1990 p.55.  
211 Van Leeuwen, 2017 p.12. 
212 Van Leeuwen, 2017 pp. 12-14. 
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Figuur 3.8 pen en penseel tekening van de middeleeuwse dorpskerk te Stratum 1730 door Abraham de Haen en 
Hendrik Spilman. Rechts van de kerk staat het luihuis.  

De katholieke nieuwbouwkerken die in rap tempo veelal tot 1900 zijn gebouwd werden vaak in 
neogotische stijl opgetrokken.212F

213 Ook tot ver in de jaren 1920 ging dit door in een laat 
neogotische stijl die sterk was beïnvloed door Romeins liturgische ideeën. 213F

214 De neogotiek 
kreeg in tijden van deze bouwhausse een katholieke connotatie. Architect Pierre Cuypers had 
met zijn ontwerp voor de St. Catherinakerk uit 1858, een kerk die uiteindelijk werd gebouwd in 
1867, hier een bijdrage aan geleverd. Opvallend was dat hij in zijn ontwerp ook de voor die tijd 
geldende nieuwe liturgische ideeën toepaste. Zo ging Cuypers voor het eerst uit van een 
oostelijke oriëntatie van de kerk. Ook met andere voorbeelden zoals een aan de straat gelegen 
apsis werd gezocht naar een inpassing van de nieuwe liturgische ideeën. Dit alles voerde 
Cuypers overigens in Eindhoven niet door. Wel blijkt hieruit dat Cuypers erg bezig was met de 
modernisering van het katholieke kerkgebouw en een zoektocht naar de plaats van de kerk in 
het stedelijk gebied.  

Ook leerlingen van Pierre Cuypers zetten deze trend door. Architect Wolter te Riele ontwierp de 
O.L.V. Lourdeskerk in Woensel, gebouwd anno 1920. 214F

215 Tevens ontwierp hij de nieuwe Sint-
Lambertuskerk in Gestel anno 1909-1911. Andere architecten in de latere generatie die 
geïnspireerd zijn door Pierre Cuypers zijn: Joseph Cuypers, Stuyt, Kropholler, Valk (architect van 
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Woensel en O.L. Vrouw van de Heilige Rozenkrans in 
Tongelre), Granpré Molière, Van Dongen en Boosten (architect van de Pius X kerk in Stratum). 

                                                            
213 Melchers, 2011 p. 47. 
214 Melchers, 2011 p.50.  
215 Melchers, 2011 pp. 48-49. 
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Zij hadden de overeenkomst allen hun katholieke overtuiging een bouwkundig gestalte te 
hebben willen geven. Hun bouwwerken gaven uiting aan het toegenomen zelfbewustzijn van de 
katholieken.215F

216 

De katholieken positioneerden zichzelf graag letterlijk in het midden van de samenleving. 
Kerkelijke leiders ontwikkelden steeds sterker een cultuurpolitiek die erop gericht was het 
landschap een katholieke aankleding te geven. Hiermee zou de grens tussen het sacrale en het 
profane steeds tastbaarder worden. De kerk was binnen deze aankleding het vaste structurele 
element. De katholieke kerk moest worden verankerd in de samenleving. 216F

217  

De kerkgebouwen hadden vaak een ligging die moest voldoen aan de herstelde katholieke 
hiërarchie. De kerk moest wederom het centrale punt van het maatschappelijke leven worden, 
net zoals de kathedraal dit was in de middeleeuwen. Rond de kerk moesten andere aanpalende 
functies komen. Toonaangevend architect als Marinus Jan Granpré Molière stelde dat pas nadat 
de plek van de kerk was bepaald, de profane stedenbouw kon worden ingevuld.217F

218 

De neogotiek als ideale stijlvorm voor de katholieke kerkarchitectuur maakte geleidelijk aan 
plaats voor nieuwe bouwstijlen, met name vanaf 1920 toen een nieuwe generatie architecten 
aantrad. Er kwam meer behoefte aan het goed horen en zien van de priester. De term 
‘volkskerk’ deed nu ook zijn intrede bij de katholieken. Th.H.A.A. Molkenboer die als tekenaar 
voor Pierre Cuypers had gewerkt, was aanjager van deze nieuwe stijl. Hij verwoorde het als: ‘zoo 
eene, waar zoo veel mogelijk menschen een goede plaats hebben, waar zij allen den officiant 
en den prediker kunnen zien, waar zij goed kunnen hooren, goed kunnen zien, en zich zonder 
moeite de noodige beweging kunnen veroorlooven’. Kerken moesten volgens hem daarom 
worden gebouwd vanuit een vierkant, veelhoekig of cirkelvormig plan.218F

219 

In navolging van deze volkskerken ontstond in de periode na de Tweede Wereldoorlog, in de 
nadagen van het rijke roomse leven, onder invloed van het katholieke bouwblad opnieuw een 
andere bouwstijl. Het ging om betonnen, rechthoekige, sobere gymzaalkerken. Vaak waren 
deze enigszins onder invloed van Le Corbusier sculpturaal vormgegeven. De H. Judas Thaddeus 
van architect Koldewey in Woensel was hier een voorbeeld van (figuur 3.9). Deze bouwstijl sloot 
aan bij de nieuwe ideeën. Het kerkgebouw wilde een sterke gemeenschapszin van binnenuit 
vormen. Uiterlijk vertoon was minder belangrijk.219F

220 Deze kerken waren een soort 
‘Gesamtkunstwerk’ : de architect deed zowel interieur als exterieur. Tot begin jaren zestig 
werden dit type kerken gebouwd, als vanouds gericht op het intact houden van het 
katholicisme.220F

221  

                                                            
216 Pijfers, Roes, 1996 p.16. 
217 Van de Donk, Janssen, De veranderde rol van kerkgebouwen in het publieke domein, geraadpleegd 14 mei 2019. 
http://www.bestemminggewijzigd.nl/boek/de-kerk. 
218 Van de Donk, Janssen, De veranderde rol van kerkgebouwen in het publieke domein, geraadpleegd 14 mei 2019. 
http://www.bestemminggewijzigd.nl/boek/de-kerk. 
219 Melchers, 2011 p.67. 
220 Melchers, 2011 p.115. 
221 Bijsterveld, 2018 : Uit een (internet)college door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld over het rijke roomse leven op de 
Universiteit van Tilburg.  
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Figuur 3.9 Sobere gymzaalkerk uit 1960 in Woensel van architect H. Koldewey bleek niet opgewassen tegen de 
ontkerkelijking.  

Dom Hans van de Laan schreef ca 1950 over de snel veranderende functies van kerkgebouwen. 
In zijn bewoording klonk de appreciatie voor de oude kerken door. Tevens de betekenis die 
deze kerken hebben in het landschap en de samenleving. Het gaf een mooi beeld van wat de 
kerken het rijke roomse landschap hebben gebracht. Het citaat beschreef de maatschappelijke 
context die er rond de neergang van het katholicisme heerste. Deze vraagstukken spelen nog 
steeds.221F

222 

 “Wat het kleed is voor de mens, is de architectuur voor een landschap. Door een kleed krijgt 
ons lichaam een nieuwe gedaante. Maar ook moet het ons passen en overeenkomen met onze 
waardigheid. Evenzo heeft de architectuur tot taak, het aanzien van een land of streek dusdanig 
te wijzigen, dat het eigen karakter en de geestelijke waarde van zo’n gebied zuiver tot 
uitdrukking komen en tevens door het nieuwe uiterlijk vormend worden beïnvloed. Het behoeft 
nauwelijks betoog, dat de kerkelijke bouwkunst hierbij een heel bijzondere rol te vervullen heeft. 
Zij vervult bij het kleed van de architectuur de rol van het sieraad, dat alle aandacht voor zich 
opvraagt.” 222F

223 

Inventarisatie 

In navolging van de zojuist beschreven ontwikkeling van de kerkenbouw wordt nu de eigen 
inventarisatie van kerken besproken. De observaties zijn gedaan aan de hand van de 
inventarisatie van de katholieke kerkgebouwen die in Eindhoven hebben gestaan. Ten tijde van 

                                                            
222 Van de Donk, Janssen, De veranderde rol van kerkgebouwen in het publieke domein, geraadpleegd 14 mei 2019. 
http://www.bestemminggewijzigd.nl/boek/de-kerk. 
223 Van de Donk, Janssen, De veranderde rol van kerkgebouwen in het publieke domein, geraadpleegd 14 mei 2019. 
http://www.bestemminggewijzigd.nl/boek/de-kerk. 
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het rijke roomse leven hebben in Eindhoven negenentwintig katholieke kerken gestaan (figuren 
3.14-3.15 en bijlage I). De visuele aanwezigheid in de toenmalige skyline werd hiermee 
onderstreept. De kerk vormde het middelpunt van de gemeenschap. De bevolkingstoename  
was een belangrijke oorzaak van deze grote hoeveelheid kerken in Eindhoven. Met het aantal 
inwoners nam ook het aantal kerken toe (figuur 3.10). In het algemeen vestigden de kerken zich 
steeds in het stedelijk gebied. De uitbreiding van het stedelijk gebied zorgde voor een 
verspreiding van de kerken.  

 

 

 

   
 

    

 

 

 

 

 

Deze bevolkingstoename was aanleiding voor de bouw van nieuwe kerken en de uitbreiding 
van sommige oudere kerken indien deze te klein of in te slechte staat waren, zoals dus de oude 
dorpskerken die bijna allemaal in de 19e eeuw werden gesloopt (tabel 3.1).  

Figuur 3.10 Overzichtskaarten van de gemeente Eindhoven met aanduiding van de bebouwingscontouren en 
inwoneraantal in 1900 (7 kerken), 1920 (12 kerken), 1945 (21 kerken) en 1966 (ca 29 kerken). De kaarten tonen de 
explosieve groei van Eindhoven. Dit had onder andere als gevolg een toename van het aantal kerken.  
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Tabel 2.1  De middeleeuwse dorpskerken zijn eind 19e begin 20e eeuw gesloopt en vervangen voor een groter 
exemplaar. Er zat relatief weinig tijd tussen de sloopt en de bouw van de nieuwe kerken. Alleen de vervanging van de 
Petrus kerk liet een lange tijd op zich wachtten (Van Leeuwen, 2017 pp.108-126.).  

NAAM OUDE (MIDDELEEUWSE) 
DORPSKERK  

STADSDEEL SLOOP OF VERWOESTING 

PETRUS Woensel 1815-1816 
CATHARINA  Eindhoven 1860 
TRUDO Strijp 1887 
JORIS Stratum 1884 
MARTINUS Tongelre  1888 

 

 

De oude dorpskerken zijn niet meegenomen in de inventarisatie. De reden hiervoor is ten 
eerste dat de bouw van deze kerken ruim voor de periode van de studie valt. Ten tweede zijn 
deze oude dorpskerken geen gevolg van de hervonden bewustzijn van de katholieken. Deze 
oude dorpskerken zijn vervangen vanwege de groei van de stad Eindhoven. De dorpen rondom 
Eindhoven hebben hierdoor letterlijk hun mantel van middeleeuwse kerken afgeschud.223F

224 

Als vervanging van deze oude dorpskerken werden de nieuwe dorpskerken gebouwd, deze 
grotere exemplaren zijn wel een gevolg van het hervonden zelfbewustzijn. De vernoeming van 
de nieuwe kerken werd op de oude kerken gebaseerd. Het bouwjaar van de nieuwe 
dorpskerken was kort na de sloop van de oude dorpskerken. Behalve in het geval van de 
verwoesting van de Petrus in Woensel 1815-1816, deze werd pas vervangen in 1874. Tot slot had 
Gestel ook een nieuwe dorpskerk, de Sint Lambertuskerk.224F

225 Deze kerk is niet opgenomen in de 
tabel omdat Gestel nooit een middeleeuwse dorpskerk heeft gehad. De voorganger van de 
huidige Sint Lambertuskerk in Gestel lag in het voormalige buurtschap Blaarthem. Dit 
buurtschap is later tot Gestel gaan behoren.  

De bouw van nieuwe kerken ging aan de hand van zogenaamde ‘wetten der gewijde 
bouwkunst’. Echter in de praktijk werden deze niet heel streng gehandhaafd. De bouw van de 
Sint Catherinakerk kan gezien worden als het startpunt van het rijke roomse leven in Eindhoven 
(figuur 3.11). Deze bouw was de eerste van vele die nog zouden volgen. De eerste plannen van 
deken van Someren en het kerkbestuur waren erg onduidelijk. Met de komst van de dan 
rijzende ster van Pierre Cuypers was echter een architect gevonden die een kerk kan bouwen 
die past bij de stad. Het kerkbestuur noemde het een godshuis dat er in geslaagd is ‘te doen 
domineren over de stad Eindhoven’. 225F

226  

                                                            
224 Van Leeuwen, 2017 p.13. 
225 Van Leeuwen, 2017 pp.108-126. 
226 Van Oorschot, 1980 pp.264-265 (Deel I).  
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Figuur 3.11 De Sint Catharinakerk in Stratum anno 1920. De kerk torent hoog boven de huizen uit en vormde daarmee 
visueel én functioneel het hart van het toenmalige Eindhoven.  

De oriëntatie van de Sint Catharinakerk leidde echter tot complicaties. Volgens de toenmalige 
ideeën van de door Cuypers gepropageerde gewijde bouwkunst diende het altaar van de kerk 
richting Jeruzalem, dat wil zeggen het oosten, georiënteerd te zijn. Idealiter zou het 
Stratumseind (een weg over een van de radialen) dus omgelegd moeten worden om zo te 
kunnen voorzien in de juiste oriëntatie van de kerk (figuur 3.12). Pierre Cuypers bleek echter niet 
zo veel invloed te hebben. De omlegging van het stratenpatroon was volgens de gemeente 
geen optie. Pierre Cuypers leek hier vrede mee te hebben. In 1867 werd de nieuwe 
Catherinakerk ingewijd. De architect schrijft zelf in alle tevredenheid over de kerk: ‘ik heb ook 
bewezen dat gotiek de eenvoudigste, dus ook de redelijkste wijze van bouwen is ’.226F

227 Alle 
andere kerken in Eindhoven zijn overigens wel op het oosten georiënteerd. Opvallend is dus dat 
alleen de eerste van de nieuwe generatie kerken hier geen rekenschap mee heeft gehouden.  

                                                            
227 Van Oorschot, 1980 pp.265-266 (Deel I). 
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Figuur 3.12 De St. Catharinakerk in Stratum is een van de weinige kerken in Eindhoven die 'verkeerd' georiënteerd 
staat. De oriëntatie van het altaar moet op het oosten gericht zijn (het altaar staat voorin de kerk, de pastoor staat 
dan met de rug naar de kerkbezoekers). De deuren van de kerk zijn op het Stratumseind georiënteerd. Dit is aan een 
radiaal en daarom een logische ingangszijde. Volgens de bouwregels had de kerk een kwartslag gedraaid moeten 
worden zodat de deuren op de Kerkstraat georiënteerd waren. Op deze manier zou het altaar goed georiënteerd op 
het oosten in de kerk kunnen staan. De Paterskerk geeft een voorbeeld hoe het wel zou moeten.  

 

In navolging van de Catharinakerk werden ook in de omliggende dorpen nieuwe kerken 
gebouwd. Een zekere concurrentiestrijd was hierbij niet ondenkbaar. Deze kerken konden niet 
worden gebouwd zonder een bijdrage van de parochianen. Het ging om de volgende 
dorpskerken: Sint-Joris in Stratum, Sint-Petrus in Woensel, Trudokerk in Strijp, Sint-Martinus in 
Tongelre en de Sint-Lambertus in Gestel (figuur 3.13).227F

228 De dorpskerken zijn alle gebouwd ter 
vervanging van oude middeleeuwse kerken eind 19e eeuw en in het geval van de Sint 
Lambertuskerk begin 20e eeuw. Deze kerken zijn dan ook altijd gelegen in de oude 
dorpskernen, vaak aan een radiaal. Een uitzondering is de Sint-Martinus in Tongelre, omdat 
vanuit dit dorp van oudsher nooit een radiaal van en naar Eindhoven is gegaan. Wel lag deze 
kerk in de dorpskern. Dit gold hetzelfde voor de kerk Sint Antonius Abt kerk in Acht. Deze kerk 
is niet meegenomen, omdat deze buiten de stedenbouwkundige structurele ontwikkeling van 
Eindhoven valt. Acht is nog altijd een dorp, een enclave binnen de grenzen van Eindhoven. Op 
onder andere het stedenbouwkundig plan van De Casseres is deze ligging goed waarneembaar.  

                                                            
228 Van Oorschot, 1980 pp. 265-266 (Deel I). 



64 
 

De dorpskerken lagen en liggen dus bijna allemaal aan een hoofdstructuurlijn. Een radiaal is een 
doorgaande weg die vanuit het centrum van Eindhoven naar dorpen daarbuiten voert. Deze 
radialen hadden doorgaans een lintbebouwing met gebouwen aan beide zijden. De kerk was 
een onderdeel van deze lintbebouwing en haar ligging werd dus bepaald door bestaande 
infrastructuur.  

 

A  B 
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Figuur 3.13 Dorpskerken in de stadsdelen rond Eindhoven: (A) Trudokerk in Strijp, (B) Sint-Lambertus in Gestel, (C) 
Sint-Martinus in Tongelre, (D) Sint-Joris in Stratum en de (E) Sint-Petrus in Woensel. 

 

 

D                                                                         E 

 
C 
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De kerken die gebouwd waren na de dorpskerken in de periode 1898-1911 bewogen mee met 
de stedelijke uitbreiding. De eerste kerken van deze nieuwe generatie waren de Paterskerk, de 
H. Antonius van Padua, de Antoniuskerk en de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. Deze kerken 
zijn gebouwd vlak voor de annexatie, toen het stedelijk gebied nog vooral in Eindhoven en vlak 
daarbuiten was gelegen. Deze kerken bevinden zich dan ook alle in de kern rond Eindhoven 
(figuren 3.14-3.15, kerk nr 7, 8 en 10).  

De twee kerken die vlak voor de annexatie zijn gebouwd in 1919 betreffen de Steentjeskerk en 
de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk (figuren 3.14-3.14, kerk nr 11 en 12). Deze kerken waren 
nog volgens het oude principe nabij de radiaal gebouwd. De verstedelijking vond namelijk tot 
dan toe voornamelijk nog plaats rond deze radialen.  

De andere kerken waren op enkele uitzonderingen gebouwd in de periode 1924-1960, dus na 
de annexatie (figuren 3.14-3.15, kerk nrs 13 t/m 29). Dit betekent dat ze in de periode zijn 
gebouwd waarin de regionale en stedelijke stedenbouwkundige plannen opkwamen die in 
hoofdstuk twee over de stadsontwikkeling van Eindhoven zijn behandeld. Het principe dat de 
kerk letterlijk midden in de samenleving moest staan bleef hierbij onverkort gehandhaafd.  

In de stedenbouwkundige plannen van Cuypers en Kooken in 1918 kwam voor het eerst aan de 
orde dat de ruimte tussen de radialen ook gebruikt kon worden ten behoeve van de 
stedenbouw. Kools in 1921 en De Casseres in 1930 hebben deze visie gevolgd. In de 
kerkenbouw is deze gedachtegang terug te zien. Vanaf 1930 was de hoofdinfrastructuur van de 
radialen niet meer leidend voor de locatiekeuze van de kerkgebouwen. De kerken werden nog 
wel aan een radiaal gebouwd als het een nieuw radiaal betrof. Dit is het geval met de H. Paulus 
die langs de nieuwe radiaal door Strijp ligt.  

Conclusie 

Aan het begin van het onderzoek zijn twee vragen gesteld die betrekking hebben op de kerken 
uit de periode van het rijke roomse leven. De eerste vraag was: wat zijn bepalende 
locatiefactoren van deze bouwwerken geweest? Dit blijkt tot 1919 hoofdzakelijk de doorgaande 
infrastructuur te zijn tussen Eindhoven als centrale plaats en de omringende agrarische dorpen 
daaromheen. Die doorgaande wegen zijn in essentie dus door het middeleeuwse 
nederzettingspatroon bepaald, dat op haar beurt weer door fysisch-geografische patronen is 
bepaald, te weten de configuratie van de hogere dekzandruggen rond Eindhoven. De locatie 
van de kerken werd met name bepaald door de radialen die vanaf deze zandruggen en 
zanddorpen naar Eindhoven voerden.  

Voor de kerken die zijn gebouwd in de periode na 1924 zijn het vaak de stedenbouwkundige 
plannen die te relateren zijn aan de ligging van de kerken. Deze stedenbouwkundige plannen 
zorgen voor een gereguleerde verstedelijking. Toen het verstedelijkte gebied zich uitbreidde tot 
buiten de structuur van de radialen is dit gebeurd met de kerken.  

De tweede vraag was: zijn er patronen zichtbaar in de verspreiding van deze bouwwerken? Het 
antwoord hierop is – niet al te verrassend - dat het patroon van de kerkenbouw nauwgezet de 
ontwikkeling van de stad volgde. Eerste volgde de bouw van kerken het spinvormig motief van 
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de radialen, later met de uitbreiding van de stad volgde de bouw van de kerken het door 
Kuipers zogenoemde bloemmotief.228F

229   

 

  

                                                            
229 Van Oorschot, 1982 p.537 (deel II). 
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 Figuur 3.14 Kaart alle katholieke kerken die tussen 1860-1960 in Eindhoven hebben gestaan.
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 Figuur 3.15  Historische kaart 1900-1929 met alle katholieke kerken die tussen 1860-1960 in Eindhoven hebben gestaan.
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3.3  MATERIEEL ERFGOED: KLOOSTERS  

Inleiding    

Het woord klooster is afgeleid van claustrum wat afgesloten ruimte betekent. Tegenwoordig 
wordt het gedefinieerd als ‘gebouw, instelling waar religieuzen samen wonen’. De inwonende 
wonen op basis van het motto: ora et labora ; bid en werk. Het fenomeen van de kloosters 
kende uiteraard een grote bloeiperiode in de middeleeuwen, maar kreeg in de katholieke 
heropleving in de 19e en 20e eeuw een tweede leven. In deze vroegmoderne kloosters was 
sprake van enorm actieve congregaties die midden in de samenleving stonden en waarvan de 
leden in communiteiten woonden waar de zorg voor anderen centraal stond. Dit was ook te 
zien aan de indeling van de kloosters. Deze hadden een kapel, refter en leslokalen of ruimte 
voor verzorging van zieken en bejaarden. Van een claustrum was dus geen sprake meer. 229F

230 De 
kloosterlingen trokken juist naar buiten en waren niet bang hun handen vuil te maken. 230F

231 

Veel bouwwerken die in Eindhoven gebruikt zijn als klooster hebben niet direct een bijpassende 
verschijningsvorm, zoals dat bij de kerken wel het geval is. Een vroegere kerkelijke bepaling 
schreef voor dat er pas bij zeven religieuzen sprake kon zijn van een klooster. In de praktijk 
werd deze norm niet altijd even streng gehandhaafd. Zo ging in sommige gevallen een 
gepensioneerde pastoor in een klooster wonen om het aantal te halen. De definitie voor de 
bepaling van een klooster die past in dit onderzoek is: ‘een klooster is een gebouw waarin 
religieuzen volgens hun regel samenwonen, bidden en werken. Dit betekent dat een dergelijk 
gebouw meestal een kapel bevat, een refter, slaapruimten, een recreatieruimte en werklokalen’. 
Hierin zijn ook opgenomen de huizen waarin zusters woonden maar buitenhuis werkten, 
bijvoorbeeld in de verpleging. In de volksmond wordt vaak gesproken over kloosters. Echter 
spreken congregaties van broeders en fraters liever over een broeder- of fraterhuis. 
Congregaties van zusters spreken van zusterhuizen.231F

232 

Opvallend is dat meer kloostergemeenschappen uit zusters bestonden dan uit broeders. De 
reden hiervoor kan zijn dat vrouwen minder mogelijkheden hadden om een actief religieus 
leven te leiden. Vrouwen werd alleen in bepaalde gevallen toegestaan een besloten religieus 
leven te leiden, zoals bijvoorbeeld bij de begijnen het geval was. In de meeste gevallen moest 
de vrouw enkel de man dienen aan zijn zijde als gehuwde vrouw en als moeder van de 
kinderen. Een andere mogelijkheid tot een deugdzaam leven was evenwel dat van zuster in een 
gesloten kloostercomplex.232F

233 

Vanaf de 19e eeuw kregen die kloostergemeenschappen een nieuwe betekenis in de vorm van 
actieve congregaties. De onderliggende verlichte ideeën waarin een vrouw midden in de 
maatschappij kon staan bleken grote aantrekkingskracht te hebben. Tevens was dit een 
antwoord op de toenemende demoralisatie: het was een plek waar ongehuwde vrouwen 
konden zorgen voor zieken, kinderen en bejaarden. Hierdoor namen het aantal ziekenhuizen en 

                                                            
230 Smit, 2010 p.5.  
231 Van Oorschot, 1990 p.56. 
232 Smit, 2010 pp.5-9. 
233 Smit, 2010 p.19. 
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gasthuizen in rap tempo toe. Daarnaast was het voor ouders een voorrecht een kind af te staan 
aan een kloostergemeenschap. Soortgelijke overwegingen golden ook voor mannelijke 
kloostergemeenschappen, echter was het zo dat deze al een lange voorgeschiedenis hadden 
van de combinatie van een beschouwend leven en een maatschappelijk leven. Onderwijs en 
ziekenzorg werden echter altijd gedomineerd door zusters en niet door broeders. Zij moesten 
namelijk concurreren met paters, die hoger in aanzien stonden en de broeders konden ook op 
meerdere maatschappelijke gebieden werkzaam zijn.233F

234 

Al deze nieuwe kloostergemeenschappen moesten zich ergens vestigen. Bij de kerkenbouw was 
een zekere trend en gangbaarheid te bespeuren. Pierre Cuypers schrijft daarover: ‘Wanneer gij 
te bouwen hebt, eene kerk, dan moet gij daarvoor gebruik maken van den Gotische stijl, […] 
deze stijl bracht den mensch tot God door zijne verhevenheid in de keuze der vormen’. Toen in 
Brabant de vrijheid kwam om steeds meer kloosters te bouwen, ontstond tevens de discussie 
over de bouwstijl. Naast dat de katholieke ideologie een uitgangspunt was zoals Cuypers 
beargumenteerde is er toch altijd uitgegaan van rationele principes. Dit had tevens de reden 
dat er voor de enorme neogotische kerken veel budget was, maar deze kon men niet uittrekken 
voor kloosters. Hierdoor was de kloosterbouw vaak sober en eenvoudig. Daarbij kwam nog bij 
dat religieuzen van nieuwe congregaties zich soms vestigden in panden die voorheen een 
andere functie hadden gediend. Denk aan landhuizen, statige herenhuizen en oude kastelen. 
Vaak werd het geld gestoken in het interieur en de nodige verbouwing, zoals bijvoorbeeld een 
inpandige kapel. Hierdoor ontstond er wat betreft de kloosters voornamelijk een herkenbare 
interieurstijl.234F

235 

De nieuwe kloostergebouwen die werden gesticht werden door de toenmalige architecten 
opgevat op dezelfde manier als de bouw van herenhuizen. De indeling was meestal vanuit een 
rechthoekige vorm. In het midden een lange gang en rechts en links daarvan kamers die onder 
andere werden gebruikt als keuken, klaslokalen, ruimtes voor verzorging. Op de eerste 
verdieping was vaak de huiskapel en nog meer kamers voor verzorging van bejaarden. Op de 
zolder sliepen de zusters of broeders. Eenvoud en soberheid stonden in deze panden voorop. 
Ook al was er voldoende geld, dan nog was er sprake van een zeker Spartaanse inrichting. 
Mocht het klooster te klein worden dan werden er aanbouwen geplaatst in de vorm van 
zijvleugels waardoor eerst een L-vorm, dan een U-vorm, dan een H-vorm ontstond en tot slot 
een carrévorm (figuur 3.16). Deze vleugels waren bedoeld voor bijvoorbeeld extra 
pensionkamers, ziekenzalen en klaslokalen. 235F

236  

Mochten de communiteiten nog sterker groeien dan gingen de congregaties over tot de bouw 
van internaten, opleidingsruimten en panden voor recreatiemogelijkheden. Het gevolg hiervan 
was dat de plattegrond steeds ingewikkelder werd, met meerdere binnenplaatsen. Kloosters 
groeiden in sommige gevallen uit tot indrukwekkende gebouwen in omvang met een doolhof 
aan gangen. In sommige gevallen was van het oude klooster niks meer te zien door alle 
uitbreidingen.236F

237 

                                                            
234 Smit, 2010 pp.19-21.  
235 Smit, 2010 pp.30-38.  
236 Smit, 2010 pp.40-41. 
237 Smit, 2010 pp.39-41. 
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Figuur 3.16 Plattegrond van pensionaat Eikenburg. Dit is een karakteristiek voorbeeld van een klooster dat gefaseerd 
is opgebouwd. De beginsituatie was het statige herenhuis dat snel is geïncorporeerd in de langsvleugel. Vervolgens 
zijn de dwarsvleugels gebouwd waar het ten eerste een L-vorm had en later is het een M-vorm geworden.   
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Figuur 3.17 Pensionaat Eikenburg anno 1939-1941. De voorgevel van het hoofdgebouw is goed te zien. In het midden 
staat de kapel. Het pand is door de hoofdinggang in de linkervleugel, gezien vanaf de voorkant, te betreden. 

Inventarisatie  

In navolging van de zojuist beschreven ontwikkeling van de kloosters worden nu de resultaten 
besproken. De observaties zijn gedaan aan de hand van de inventarisatie van de kloosters die in 
Eindhoven hebben gestaan.  

In Eindhoven zijn ca 35 kloosters gesticht in de periode 1860-1960 (figuren 3.21-3.22 en bijlage 
II). De omvang van het aantal kloosters geeft weer hoe groot de bijdrage van de kloosterlingen 
aan de samenleving geweest moet zijn. De verspreiding van de kloosters lijkt andermaal in veel 
gevallen de tendens te volgen die bij de kerken ook is geconstateerd: ze volgen de uitbreiding 
van het stedelijk gebied van Eindhoven. Voor de kloosters die vóór de annexatie zijn gebouwd 
gold het principe dat ze in de dorpskern of nabij de radiaal zijn gebouwd (figuren 3.21-3.22, 
klooster nrs 2 t/m 5 en 7 t/m 12). Dit is logisch te verklaren want de kloosterlingen in de tijd van 
het rijke roomse leven stonden midden in de maatschappij. Hun dagelijks leven werd 
gedomineerd door religieus onderwijs, ziekenzorg, bejaardenzorg en andere maatschappelijke 
dienstverlening. Deze ontwikkelingen zetten zich in allerlei aspecten van de samenleving voort. 
Voor het verrichten van deze taken moeten de kloosterlingen dicht bij de mensen zijn.237F

238  

Klooster Mariënhage was een apart geval. Dit klooster is al eeuwen oud, maar was ook ten tijde 
van het rijke roomse leven van de 19e en 20e eeuw nog volop in bedrijf. Oorspronkelijk was dit 
klooster buiten de grenzen van Eindhoven gevestigd, zoals op de Jacob van Deventer kaart te 
zien is (figuur 2.2). Omdat het klooster nog in bedrijf was in de vroegmoderne tijd is het 

                                                            
238 Smit, 2010 pp.25-27. 
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betrokken in deze studie. Op de ligging van dit klooster wordt verder niet ingegaan omdat de 
stichting ver buiten de kernperiode van deze studie ligt.  

Klooster Eikenburg werd ook vóór de annexatie gesticht, maar lag niet aan een radiaal of in een 
dorpskern. De reden hiervan is dat de betreffende kloosterlingen, Broeders van Liefde, een 
voormalig landgoed hadden aangekocht voor dit doel. Het was dus geen nieuwbouw, maar een 
bestaand pand dat met verbouwingen steeds meer als een functioneel klooster ging dienen 
(figuur 3.17).238F

239  

De kloosters die ten tijde van de annexatie en vlak daarna zijn gebouwd tussen 1920-1922 
(figuren 3.21-3.22, klooster nrs 13 t/m 16) lagen in het verstedelijkte gebied in het hart van 
Eindhoven of vlak daar buiten aan het begin van een radiaal. Tot de annexatie vond de 
verstedelijking vooral in het centrum van Eindhoven plaats. Later na de annexatie, toen het 
tijdperk van de stedenbouwkundige plannen aanbrak, werden veel kloosters in het nieuwe 
verstedelijkte gebied gesticht. Dit betrof de het gebied tussen de radialen, de nieuwe radialen 
en verder op de radialen (figuren 3.21-3.22, klooster nrs 17 t/m 28; 30 t/m 35). Een uitzondering 
is hier klooster Sint-Jozefdal (figuur 3.18). Het ging hier net als bij pensionaat Eikenburg om een 
aangekocht pand. De Broeders van de H. Norbertus hadden dit voormalig kasteel aangekocht 
om er een leef-woongemeenschap van te maken voor mannen, patiënten met een 
verstandelijke beperking.239F

240 

 

Figuur 3.18 Klooster Sint-Jozefdal is tussen 1937 en 1939 als een van de weinige kloosters van Eindhoven gesticht 
buiten het stedelijke gebied. Dit klooster is dan ook gesticht in een reeds bestaand pand.  

                                                            
239 Smit, 2010 p.345. 
240 Brabants Historisch Informatie Centrum, Leef- en woongemeenschap Sint-Jozefdal in Woensel, geraadpleegd 8 
juni 2019, https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/leef-en-woongemeenschap-sint-jozefdal-in-woensel.  
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De verspreiding van de kloosters had vaak te maken met de uitbreiding van het stedelijk 
gebied. De ligging van het klooster in het stedelijk gebied had twee varianten: of het was een 
nieuwbouw klooster of het was een pand dat aangekocht werd om er een klooster in te 
beginnen. De kloosters nabij de kerk zijn vaak nieuwbouw kloosters. Dit kwam doordat bijna 
iedere pastoor het een erezaak vond om een klooster annex scholen en parochiehuis te 
stichten.240F

241 Als de kaart bekeken wordt dan valt op dat een kerk en een klooster vaak in paren 
gesitueerd in het landschap liggen (figuur 3.23, klooster nrs 3-5, 7-8,10-11, 17-19, 21, 27-28,31, 
34-35). Het leek een gewoonte van een pastoor te zijn geweest om een klooster dicht bij het 
huis van god te stichten. Als de jaartallen worden vergeleken van de opening van het klooster 
met een kerk in de nabijheid, dan is te constateren dat de kerk vrijwel altijd eerder was dan het 
klooster. Daarbij was de invloed van een enthousiaste pastoor vrijwel steeds doorslaggevend.  

De kloosters nabij deze eveneens vaak nieuwe kerken 
waren deze dus in de meeste gevallen 
nieuwbouwprojecten. Een voorbeeld hiervan is het 
Sint Theresiapension, dat gebouwd werd voor de 
Zusters van de Choorstraat nabij de St. 
Theresiakerk.241F

242  De Sint Theresiakerk werd in 1928 
gebouwd. Het Sint Theresiapension werd gebouwd in 
1930 (figuur 3.19).  

De tweede optie was stichting van een klooster in een 
reeds bestaand pand. De invloed van de pastoor was 
dan minder groot. De voorbeelden van Pensionaat 
Eikenburg en Klooster Sint-Jozefdal zijn reeds 
gegeven. Deze kloosters waren beide niet in het 
stedelijk gebied gevestigd. Een klooster waarvoor dat 
wel geld beschikbaar was, was het Klooster van de 
Julianazusters, gesticht in een herenhuis dat was 
verkregen door een gift van familie van der Heyden 
(figuur 3.20).242F

243 

Er waren dus twee hoofdredenen om de locatie van 
een klooster te bepalen: de eerste was een vestiging 
nabij de kerk wat vaak een centrale plek in de 
samenleving was, de tweede reden was een vestiging 

vanuit een praktisch oogpunt, op een plek waar reeds een bestaand pand (vaak een landhuis) 
stond dat kon voldoen aan de wensen van de congregatie.  

                                                            
241 Van Oorschot, 1982 p.777 (deel II). 
242 Smit, 2010 p.381.  
243 Brabants Historisch Informatie Centrum, Klooster van de Julianazusters in Eindhoven, geraadpleegd 8 juni 2019, 
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/klooster-van-de-julianazusters-in-eindhoven. 

Figuur 3.19 Voorbeeld van een cluster van kerk 
en klooster. De toren op de voorgrond is van de 
Sint Theresiakerk. De voorgevel aan de 
rechterkant is van het Sint Theresiapension. 
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Figuur 3.20 Het klooster van de Julianazusters in Eindhoven. Zij betrokken dit herenhuis aan de Kloosterdreef 41 in 
1941. Er woonden slechts drie zusters die op vraag van de pastoor G. Suetens de wijkverpleging konden verrichten. In 
de deuropening lijkt een van de zusters te staan (Brabants Historisch Informatie Centrum, Klooster van de 
Julianazusters in Eindhoven, geraadpleegd 8 juni 2019, wierookwijwaterenworstenbrood.nl//klooster-van-de-
julianazusters-in-eindhoven.)  

Conclusie 

De ligging van de kloosters in het landschap werd tot 1922 bepaald door de infrastructuur die 
door fysisch geografische omstandigheden zo is gevormd. De locatie werd bepaald door de 
radialen. De radialen zijn ontstaan door de zandruggen. De kloosters liggen langs de radialen. 
Voor de kloosters die zijn gebouwd in de periode na 1925 zijn het vaak de stedenbouwkundige 
plannen die te relateren zijn aan de locatiekeuze. Deze stedenbouwkundige plannen zorgen 
voor een gereguleerde verstedelijking. Naarmate het verstedelijkte gebied zich uitbreidde 
buiten de structuur van de radialen is dit ook het geval voor de kloosters. Als eerste volgde de 
bouw van kloosters het spinvormig motief, later met de uitbreiding van de stad volgt de bouw 
van de kloosters in het door Kuipers zogenoemde bloemmotief. 243F

244  

 

 

   

                                                            
244 Van Oorschot, 1982 p.537 (deel II). 
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 Figuur 3.21  Kaart met alle kloosters die tussen 1860-1960 in Eindhoven hebben gestaan.
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 Figuur 3.22  Historische kaart 1900-1929 met alle kloosters die tussen 1860-1960 in Eindhoven hebben gestaan.
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 Figuur 3.23  Kaart met paren van kerken en kloosters die tussen 1860-1960 in Eindhoven lagen. 
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3.4 MATERIEEL ERFGOED: KLEINE RELIGIEUZE MONUMENTEN.  

Inleiding 

Het oprichten van kleine religieuze monumenten is een traditie die van oudsher in het 
katholieke Noord-Brabant veel voorkomt. Deze monumenten zijn bedoeld om de devotie te 
versterken. Zo’n monument is vaak gewijd aan een bepaalde heilige.244F

245 Een religieus monument 
kan bijvoorbeeld een devotiekapel die is gesticht uit vroomheid. Het kan ook een votiefkapel 
zijn die gesticht is uit dankbaarheid voor een verkregen gunst. 245F

246 Tot slot worden binnen de 
kleine religieuze monumenten ook de Lourdesgrotten en Heilig Hartbeelden behandeld. 

Al deze kleine monumenten waren tot vlak na de Tweede Wereldoorlog belangrijke bakens 
geweest voor het uitoefenen van een religieuze geloofspraktijk in Noord-Brabant. Een 
voorbeeld hiervan is het groeten en het afnemen van het hoofdeksel als iemand zo een 
dergelijk monument passeerde. Hiermee werd eerbied betuigd door menig voorbijganger.246F

247  

De monumenten waar naar werd gegroet stonden in sommige gevallen op plekken die een 
lange historie hebben als plaats van devotie, bijvoorbeeld wanneer een reeds bestaand kruis 
later werd uitgebouwd tot kapel. In de middeleeuwen stonden hagelkruizen, die in Noord-
Brabant meestal van steen zijn op uithoeken van parochies of gemeentegrenzen. Deze zouden 
dus tevens bedoeld kunnen zijn om grenzen aan te geven. Het was immers zo dat met 
ommegangen en processies vaak gestopt werd bij deze hagelkruizen. Hagelkruizen stonden op 
plekken waar landwegen samen kwamen. In Noord-Brabant heerste de traditie om op bepaalde 
kruisdagen, zoals bijvoorbeeld Hemelvaart, hier brood uit te delen aan de armen. Ook werden 
er offers gebracht. Plekken waar deze kruizen te vinden zijn kunnen bijvoorbeeld door middel 
van een veldnamenstudie worden achterhaald, denk bijvoorbeeld aan namen als 
Hagelkruisakker. Voor de vroegere landbouwbevolking waren deze hagelkruizen een 
drukbezochte devotieplaats. Echter hebben religieuze twisten ervoor gezorgd dat de meeste 
van deze monumenten zijn verdwenen. 247F

248 

Hagelkruizen hadden in sommige gevallen een zelfde locatie als de grens- en wegkruizen. Deze 
danken hun ligging aan de kerstening van grensstenen, oude bomen of wegkruisingen. Het 
vermoeden bestaat dat een hagelkruis in combinatie met brooduitdeling en andere offers een 
gevolg is van de kerstening van de Germaanse vruchtbaarheidsriten. 248F

249 Dit idee bestaat omdat 
typisch katholieke geloofsuitingen zoals brooduitdeling ten behoeve van een goede oogst ook 
wel eens plaatsvonden onder een boom. Of op deze plekken later een kruis is opgericht, is 
echter vaak onbekend.249F

250  

Een dergelijke hypothese is ook te maken voor de plek waar de kapellen zijn gevestigd. Het 
gaat er dan om of een veldkapel een oorsprong heeft in een veldkruis of wegkruis. Zo’n kruis 

                                                            
245 Leestekens van het landschap, kapel, geraadpleegd 18 mei 2019, https://www.leestekensvanhetlandschap.nl/kapel. 
246 Vermeulen, 1996 p.3.  
247 Vermeulen, 1996 p.5.  
248 Knippenberg, 1957 pp.31-33.  
249 Van Beek, 1972. 
250 Knippenberg, 1957 pp.35-37. 
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kreeg in de loop van de tijd steeds toevoegingen van kapel-elementen zoals een knielbankje en 
een afdakje, soms nog een muurtje waardoor alle ingrediënten aanwezig waren voor de 
uitbouw van kruis tot een kapel. 250F

251  

Tot de late middeleeuwen moet Noord-Brabant bezaaid zijn geweest met de zojuist beschreven 
kapellen en kruizen. Politiek-religieuze ontwikkelingen tijdens de reformatie hebben geleid tot 
een einde aan de openbare uitvoering van de katholieke erediensten. Als gevolg hiervan zijn 
vele wegkruizen verdwenen. Ook kapellen raakten in onbruik en daarna in verval. In de jaren na 
het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie zijn weer opnieuw kapellen gebouwd. Het ging 
hier bijvoorbeeld om openlucht kapellen met toegangsdeur die ruimte bood aan enkele 
mensen. Deze openluchtkapellen zorgde onder andere ervoor dat de toestroom van 
bedevaartgangers opgevangen kon worden. Vele van de nu nog bestaande kappellen zijn 
gebouwd in de periode 1933 tot ongeveer 1959 door het Brabantse Student Gilde van Onze 
Lieve Vrouw. Zij bouwden tijdens hun zomerkampen als dank voor de gastvrijheid vaak 
kapellen. Ook is een aantal kapellen als herdenking aan de Tweede Wereldoorlog opgericht, 
vaak als dank voor een goed einde van de oorlog of ter herdenking aan hen die verzet hebben 
gepleegd.251F

252 

Het uiterlijk van een kapel kan nogal verschillen. Ten eerste bestaan de zojuist benoemde 
openluchtkapellen. Maar er zijn ook kapellen die zo enorm van omvang zijn dat het net zo 
goed een klein kerkje kan zijn. Dan zijn er ook nog de kastjes met een beeld erin die evengoed 
tot de kapellen worden gerekend. Deze zijn te vinden aan bijvoorbeeld muren van woonhuizen 
of in de stam van een boom.252F

253 

                                                            
251 Vermeulen, 1996 p.5.  
252 Vermeulen, 1996 pp. 7-8. 
253 Vermeulen, 1996 p.8. 
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Figuur 3.24 Lourdesgrot anno 1905 in de tuin van pensionaat Eikenburg. 

Tot slot worden naast de kapellen ook de Lourdesgrotten en de Heilig Hartbeelden tot de 
kleine religieuze monumenten gerekend. Lourdesgrotten zijn beelden die een verschijning van 
Maria voorstellen (figuur 3.24). Deze grotten werden meestal gebouwd in de tuinen van 
kloosters in de eerste helft van de 20e eeuw.253F

254 De Heilig Hartbeelden waren een door de kerk 
aangestuurde devotionele vernieuwing uit eind 19e en begin 20e eeuw. Deze beelden stonden 
bij katholieken in huis. Vanaf de jaren 1920 werden deze beelden op Nederlandse kerkpleinen 
geïntroduceerd.254F

255 Hierbij kunnen natuurlijk nog tal van andere sacrale monumenten zoals 
gevelbeelden en devotietegels toegevoegd worden, maar deze zijn binnen de beperkingen van 
deze studie en het ontbreken van een duidelijke documentatie achterwege gelaten.  

Inventarisatie  

Op de kaart van de kleine religieuze monumenten zijn drie type monumenten ingetekend 
(figuur 3.26-3.27 en bijlage III). In totaal gaat het in Eindhoven om zeven kapellen die dateren 
van vóór de hernieuwde opleving van de katholieke cultuur en daarnaast ook vijf Lourdes 
grotten en vier Heilig Hartbeelden die als nieuwe 20e-eeuwse merktekens dienen te worden 
beschouwd. 

De locatie van de kapellen kent diverse achtergronden. De Mariakapel aan de Loostraat in 
Tongelre is daar gelegen omdat de stichter van de kapel in het huis aan de overkant van de 
kapel is opgegroeid. De Maria ter Welschapkapel is een voorbeeld van een naoorlogse kapel 
die uit dankbaarheid voor bescherming in oorlogstijd is gesticht. De kapel ligt op deze locatie 
omdat het perceel beschikbaar is gesteld door de familie Brands. Daarbij leek het 

                                                            
254 Wierook Wijwater en Worstenbrood, Lourdesgrotten in Eindhoven, geraadpleegd 18 mei 2019, 
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/lourdesgrotten-in-eindhoven. 
255 De Coninck, Dirkse, 1996 p.19.  
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oorlogsverleden van het nabijgelegen vliegveld Welschap een reden voor deze locatiekeuze.255F

256  
Anderzijds werden deze ‘oorlogskapellen’ ook gesticht uit dankbaarheid van een buurtschap 
voor de goede afloop. De Mariakapel aan de Genneperweg in het buurtschap Gennep is 
gesticht door het Brabants Studentengilde van Onze Lieve Vrouw en is gebouwd als dank voor 
de genoten gastvrijheid tijdens hun zomerkamp (figuur 3.25). Deze kapel is op de plek 
gekomen van waar eerder een Mariabeeld in een boom was geplaatst met daarbij een 
afdakje. 256F

257 Vanuit de ingrediënten van een eenvoudig wegmonument is hier dus, zoals dat in de 
middeleeuwen soms ook gebeurde, een omvangrijkere kapel gesticht. Deze voorbeelden tonen 
aan dat de locatiebepaling een persoonlijke reden kan hebben. Ook kan het vanuit 
dankbaarheid zijn in combinatie met een locatie die toevallig al een religieuze historie had, 
zoals in Gennep.  

 

Figuur 3.25 Mariakapel in het bosje nabij de Genneperweg omstreeks 1944. Wegens vandalisme is de kapel gesloopt.  

De locatie van de Heilig Hartbeelden is vaak op kerkpleinen. Dat is in Eindhoven bij drie van de 
beelden het geval, behalve bij de Lambertuskerk. Hier is het beeld nabij het kerkplein in de hoek 
van de muur van het patronaatsgebouw geplaatst. De Heilig Hartbeelden die zijn 
teruggevonden bevinden zich inderdaad alle op het kerkplein van de oude dorpskerken. Dit 
geeft aan dat de plek van een openbaar Heilig Hartbeeld zeker te maken had met de status van 
de kerk.  

                                                            
256 Vermeulen, 1996 pp.51-53. 
257 Van Schooten, Spapens, Spoorenberg, 2001 pp.151-153.  



84 
 

De locatie van de Lourdes grotten als herdenking aan Maria lijkt voort te komen uit persoonlijke 
voorkeur van de kloosterlingen. Onder het mom van ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ 
worden vanuit Lourdes vele souvenirs en snuisterijen meegebracht, waaronder ook 
schaalmodelletjes van Lourdes grotten.257F

258 Dit lijkt op een uitbundige versie hier van. 

Conclusie  

De locatiefactoren van de kapellen berust veelal op toeval. Er moet maar net een persoon of 
groep mensen zijn die de behoefte voelt uit dankbaarheid om een kapel te bouwen. De locatie 
die hiervoor gekozen werd is vaak gebaseerd op een bepaalde band met een plek. De 
Lourdesgrotten werden in tuinen gebouwd of zijn inpandig. De Heilig Hartbeelden hebben als 
overeenkomst op kerkpleinen te staan.  

 

 

  

                                                            
258 Botermans, van Grinsven, 2007 p.51. 
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 Figuur 3.26 Kaart met kleine religieuze monumenten die tussen 1860-1960 in Eindhoven hebben gestaan.
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 Figuur 3.27 Historische kaart 1900-1929 met kleine religieuze monumenten dietussen 1860-1960 in Eindhoven hebben gestaan.
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3.5 MATERIEEL ERFGOED: PLANOLOGIE 

Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de waarneembare geloofsuitingen die gerelateerd zijn 
aan het katholieke geloof. Echter zijn er ook andere manieren waarop het geloof een zekere 
macht over het landschap kan verkrijgen. Het gaat hier om uitingen die geen tastbare religieuze 
gebruiksvorm hebben, maar wel invloed hebben gehad op het landschap vanuit religieuze 
motieven. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de zogenaamde ‘katholieke planologie’ en 
wordt in de tweede plaats aandacht besteed aan katholieke toponiemen.  

Religieuze planologie 

Ten tijde van de industrialisatie in Eindhoven anno 1900 was er tevens een grote transitie van 
kerkelijke invloedssferen gaande. De samenleving veranderde geleidelijk aan van een aantal 
landelijke nederzettingen rondom het stadje Eindhoven naar een stedelijke agglomeratie. Als 
gevolg hiervan vreesden katholieke geestelijken een afbrokkeling van het geloof. Het 
tegenovergestelde was echter het geval. Als het gevolg van de steeds sterker wordende 
verzuiling werd er een katholieke subcultuur gevormd die in alle facetten van de samenleving 
tot uitdrukking kwam, denk aan de eerder genoemde invloed op de culturele, politieke, sociale 
organisaties. Deze zorgde ervoor dat de invloed van de kerk op de samenleving niet afnam 
maar juist versterkt werd. Deze vernieuwde samenleving werd benadrukt met de nieuwbouw 
van enorme kerken en tal van katholieke bouwwerken die zelfs in een verstedelijkte 
samenleving vaak nog het silhouet van de stad hebben bepaald.258F

259 Deze voorbeelden tonen 
aan dat de katholieke instellingen veel bezig waren met het invullen van de fysieke en 
symbolische ruimte om hun greep op de samenleving te versterken.  

Maar het bleef hier niet bij. Religieuzen hebben vaak eigen ideeën over waar een kerk of andere 
uiting van het geloof zou moeten komen te staan. Deze plaatsen zijn onder andere gebaseerd 
op religieuze bouwrichtlijnen of op symboliek. 259F

260 Hierdoor raakten de katholieken steeds meer 
betrokken bij de stadsplanning. Planologie werd hierdoor steeds vaker ingezet om de stad te 
ordenen op een katholieke grondslag.260F

261 

In de bespreking van de ruimtelijke stedenbouwkundige plannen in hoofdstuk 2 kwam naar 
voren dat achtereenvolgens Cuypers en Kooken, Kools en tot slot Kuipers wijken inrichtten op 
het katholieke organisatiepatroon van parochies. ‘De parochie is de eenheid waarbinnen de 
plaatselijke maatschappelijke verhoudingen moeten worden gestructureerd en bevestigd’. Deze 
visie is slechts mondjesmaat in de stedenbouwkundige plannen uitgewerkt. 

De aanstelling van de joodse stedenbouwkundige De Casseres deed een ander licht schijnen op 
de stedenbouw van Eindhoven. Hij stond voor een rationele planologie. De plannen waarin de 
katholieke hiërarchie als belangrijk ordeningsprincipe naar voren kwam werden door hem 
miskend. Dit was tegen het zere been van de katholieke elite, zij stonden voor een ordening op 
katholieke grondslag een ‘ordening door schoonheid ‘ in plaats van de rationele plannen van 

                                                            
259 Janssen, 2015 pp.1-2. 
260 Kong, 2001 p.214. 
261 Janssen, 2015 p.3. 
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De Casseres. Zij vonden dat de geestelijke waarden voorop moesten staan. Het kerkgebouw is 
volgens hen de kern waar omheen scholen, parochiehuizen, kloosters enz. dienden te worden 
gevestigd. ‘De kerk immers en haar instellingen is het blijvende, vaste anker in ’t woelige, driftig-
wisselende leven’. De kerk wilde op deze manier benadrukken dat er een regionale katholieke 
cultuur bestond die werd bedreigd door de modernisering van de industriële samenleving. De 
katholieke elite gaf als voorbeeld van goed werkende katholieke samenleving de 
plattelandsgemeenschappen. Hier was de typisch Brabantse cultuur nog niet aangetast door de 
industriële expansie. Als gevolg hiervan werden ook organisaties als Brabantia Nostra opgericht 
die stonden voor het Brabants bewustzijn. Uiteindelijk is door deze sterke katholieke oppositie 
De Casseres opgestapt. Zijn rationele plannen werden in de ijskast gezet. Na De Casseres 
werden door de katholiek Kuipers de stedenbouwkundige plannen herschreven.261F

262  

In de naoorlogse periode werd een afname van het godsdienstige geconstateerd. Dit zou 
komen door de invloed van de industriële stad. Hierom werd geadviseerd de stedelijke 
voorzieningen zo veel als mogelijk te decentraliseren. Dit sloot goed aan bij de door het 
gemeentebestuur van Eindhoven gewenste wijkgedachten op katholieke grondslag. Het idee 
was daarom om de dorpse structuur vanuit waar groot-Eindhoven is ontstaan te versterken. In 
de oude dorpskernen was de indeling met de kerk als centrum al min of meer het geval. De 
vertaling hiervan in de nieuwe wijken ging vanuit eenheden met eengezinswoningen die 
werden gegroepeerd rond een groen hart waar religieuze gebouwen zich bevonden. Het aantal 
inwoners per wijk kwam volgens de gedachten van de parochie neer op 5000 zielen. De wijken 
zouden duidelijk omgrensd moeten zijn, zodat parochianen niet in andere parochies naar de 
kerk zouden gaan. Echter heeft de lappendeken van tuindorpjes nooit een volledige uitvoering 
kunnen krijgen. Enkel de buurten rondom het St. Gerardusplein en het Kerstroosplein zijn twee 
ideaal uitgevoerde parochiewijken (figuur 3.28). Ook het Pastoor van Arsplein is een goed 
voorbeeld van een parochiewijk (figuur 3.29). Vanaf de jaren 1950 verloren de katholieke 
ordeningsprincipes terrein.262F

263 

 

                                                            
262 Janssen, Beckers, 2007 pp.354-357. 
263 Janssen, Beckers, 2007 pp.357-359. 



89 
 

 

Figuur 3.28 Kaart van de huidige situatie van de buurten rond het Sint-Gerardusplein en het Kerstroosplein. Dit is een 
uitvoering van een wooncomplex is een stedenbouwkundige uitwerking van het sociale patroon dat door het 
parochiële verband is ontstaan. Deze buurt is dan ook een parochiële eenheid. Het heeft een groot groen centraal 
plein waar op de kerk een monumentale plaats inneemt. Achter de kerk staan eenheden als het klooster en school. 
Rond het plein zijn winkels en andere voorzieningen gelegen. De hoofdstraten geven zicht op de kerk op het plein. 
De structuur van deze buurt is bij uitstek een voorbeeld van waar wonen, werken en recreatie aan de kerkelijke norm 
wordt getoetst en daar door beïnvloed (Van Oorschot, 1982 p.514.). 
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Figuur 3.29 Pastoor van Arsplein met op de achtergrond de Pastoor van Arskerk anno 1933. Dit is een voorbeeld van 
de wijkbouw volgens parochiaal model. De kerk heeft een centrale plek in de wijk. Voor de kerk ligt een groot groen 
centraal plein.  

De woningbouw in de wijken werd tevens vanuit een katholiek perspectief benaderd. De 
kinderrijke gezinnen hadden grote woningen nodig. Dit werd benadrukt in de 
wederopbouwperiode. Deze werd vanuit Den Haag gecoördineerd, maar hierbij werd geen 
rekening gehouden met de samenstelling van de katholieke gezinnen. Daardoor was de inhoud 
van een woning die was vastgelegd in de woningwet veel te beperkt. Deze inhoud veranderde 
onder invloed van de KVP uiteindelijk van minimaal 236m3 naar 255m3 waarna de maximum 
inhoud werd verhoogd van 325m3 naar 500m3. De woning was daarmee ook een manier om de 
eigen katholieke wooncultuur, het streekeigene, te waarborgen.263F

264  

De ordening van de stad moest ontworpen worden vanuit het gezin. Dit idee is goed te 
begrijpen aan de hand van de katholieke gemeenschapsroos (figuur 3.30). Hierin staat het gezin 
centraal in de gemeenschap. Om het gezin heen zijn steeds uitdijende ringen weergegeven die 
de steeds omvangrijkere leefsfeer weergeven. Deze leefsfeer gaat van buurt naar wijk naar 
stadsdeel naar stad. De woning van het gezin dient te fungeren als bescherming tegen de 
hectiek van de maatschappij. In de woning moesten de condities optimaal zijn voor de 
ontwikkeling, zowel geestelijk als letterlijk voor de gezinsuitbreiding. In de woning diende de 
woonkamer het rustpunt te zijn. Deze moest idealiter ook aan de tuin grenzen en niet aan de 
straat. De voortuin was een belangrijke metafoor als herinnering aan de tuin van Eden. Deze 
vormde een buffer tegen de openbare ruimte.264F

265 

                                                            
264 Janssen, 2006 p.134. 
265 Janssen, 2006 p. 134. 
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Figuur 3.30 Katholieke gemeenschapsroos. Na-oorlogs model voor de wijkinrichting op katholieke grondslag.  

Tot slot werd er nagedacht over uiterlijke representatie van de woning. Deze moest streekeigen 
zijn en tevens katholiek. Uitingen hiervan zijn de opbouw vanuit handgevormde bakstenen. Dit 
was een teken van verbondenheid met het aardse. Daarnaast waren er nog andere 
ambachtelijke toepassingen. Dit was een detaillering met sierblokken. Daarnaast hadden 
klooster- en kruiskozijnen de voorkeur.265F

266   

                                                            
266 Janssen, 2006 p.136. 



92 
 

Religieuze toponiemen 

In groot-Eindhoven zijn voor het oplettende oog tal van toponiemen te vinden die gerelateerd 
zijn aan het katholicisme. Voor de periode 1860-1960 konden we in totaal 118 van dergelijke 
toponiemen identificeren. Het gaat hier om vernoemingen naar geestelijken, heiligen, mystici en 
religieuze gebouwen. In de periode voor de annexatie van de dorpen door Eindhoven zijn hier 
vaak dubbele namen terug te vinden. Toponiemen die in elk dorp wel voorkwamen: Kerkpad, 
Kerkweg, Kerkstraat. Bij de samenvoeging van de dorpen zijn deze dubbele namen opgeheven.  

De inventarisatie van de toponiemen is in tweeën verdeeld (zie bijlage IV). Het eerste deel 
betreft toponiemen ingedeeld per dorp vóór 1920. Het tweede deel betreft de toponiemen in 
groot-Eindhoven na 1920. In het onderzoek is enkel een inventarisatie gemaakt van alle straten, 
pleinen en parken. Veldnamen zouden hier nog aan toegevoegd kunnen worden. Deze zouden 
kunnen bijdragen aan het terugvinden van religieuze markeringen in het landschap. Denk aan 
het eerdergenoemde hagelkruis bij de hagelkruisakkers. In dit onderzoek worden alleen de 
toponiemen besproken uit de periode 1860-1960 in groot-Eindhoven. Vóór en opvallend 
genoeg ook na, tot vrij recent, zijn er nog nieuw religieuze toponiemen bijgekomen.  

Toponiemen die gaan om vernoemingen zijn bijvoorbeeld: St. Petrusstraat vernoemd naar de 
parochiepatroon. De vernoeming naar een kerkpatroon zoals St. Gerardusplein. De 
Benedictusstraat is vernoemd naar de toen regerende paus Benedictus XV. Dit zelfde geldt voor 
de Leostraat die vernoemd is naar paus Leo. Ook vernoemingen naar een stichter van de 
parochie komen veelvuldig voor. Bijvoorbeeld de Pastoor Petersstraat die vernoemd is naar de 
stichting van de St. Antonius van Padua parochie. Dan zijn er ook nog de vernoemingen naar 
heiligen uit Brabant. Een voorbeeld hiervan is de Petrus Dondersstraat. Een vernoeming naar  
mystici is bijvoorbeeld de Dionysius de Karthuizerstraat. Tot slot zijn er nog de vernoemingen 
naar lokale geestelijken zoals Deken van Somerenstraat.266F

267 

De tweede groep betreft toponiemen die verwijzen naar een straat, laan, pad of weg die toe 
leidt naar een religieus bouwwerk. Voorbeelden hiervan zijn Klein Tongelresche Kerkpad, 
Kerkstraat of Kloosterlaan. Dan zijn er nog toponiemen als Begijnhof dat verwijst naar de 
bewoonsters van het hofje.267F

268  

De toponiemen uit deze inventarisatie verwijzen of naar een plek in het landschap of naar een 
religieus persoon. Wat betreft de verwijzing naar de plekken in het landschap en de ligging van 
deze toponiemen ten opzichte van de religieuze gebouwen zijn deze locaties gerelateerd aan 
de locaties van de stichting van deze religieuze gebouwen. De toponiemen zijn altijd later 
ontstaan dan het bouwwerk.  

  

                                                            
267 Straatnamen en straatnaamgeving in Eindhoven 1340-2019 door Jan Spoorenberg, 
http://www.zichtopeindhoven.nl/straatnamen.php, geraadpleegd 8 mei 2019. 
268 Straatnamen en straatnaamgeving in Eindhoven 1340-2019 door Jan Spoorenberg, 
http://www.zichtopeindhoven.nl/straatnamen.php, geraadpleegd 8 mei 2019. 



93 
 

4. DETAILSTUDIE ST. LAMBERTUSPAROCHIE TE GESTEL 

In de vorige hoofdstukken is een inleiding gegeven op de ontwikkeling van Eindhoven van 
verzameling dorpen tot industriestad. Vervolgens zijn de belangrijkste katholieke uitingen in het 
landschap van groot-Eindhoven gekarteerd en beschreven. In dit slothoofdstuk wordt een 
poging gedaan het religieuze landschap gedetailleerder te beschrijven en in kaart te brengen. 
Hiervoor worden de gegevens die verzameld zijn in de vorige hoofdstukken aangevuld met 
archivalia. De archieven die zijn geraadpleegd betreffen die van het kerkbestuur van de St. 
Lambertusparochie in Gestel waarin de inventarissen van bezittingen zijn bestudeerd. Aan de 
hand van de inventarissen is een beeld gevormd van zowel religieuze gemarkeerde bezittingen 
als de niet religieuze gemarkeerde bezittingen. 

 

4.1 GESCHIEDENIS VAN DE ST. LAMBERTUSPAROCHIE TE GESTEL 1368-1960 

De geschiedenis van parochie en nederzetting is zo verweven dat eerst beknopt de 
geschiedenis van de nederzettingen wordt toegelicht (figuur 4.1). Heel kort over het huidige 
Gestel waaronder dus ook de buurtschappen Blaarthem en Gennep vallen (figuur 4.2). De drie 
nederzettingen ontstonden op de zandruggen uit afzettingen van de rivieren De Dommel, 
Tongelreep en de Gender. Deze zandruggen boden voldoende bescherming tegen hoge 
waterstanden in de winter. De broeklanden langs de rivieren boden volop gras en hooi. 268F

269 De 
namen Gestel en Gennep wijzen op deze ligging. Gennep betekent plek waar waterlopen 
samenkomen. Het duidt op de ligging vlak bij het water.269F

270 Gestel duidt op een hoger gelegen 
zandrug (geest) met bos (lo/-el).270F

271   

 

Figuur 4.1 Wapen van Gestel en Blaarthem met daarop de patroonheilige van de gemeenten en gelijknamige kerk 
Sint-Lambertus.   

                                                            
269 Van de Berg, 1951 p.3.  
270 Van Berkel, Samplonius, 2006 p.148. 
271 Van Berkel, Samplonius, 2006 p.149. 
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Figuur 4.2 Kaart van Gestel anno 1867 vervaardigd door J. Kuijper. Op de kaart staan de drie buurtschappen waaruit 
Gestel is ontstaan. De grens van buurtschap Gennep is tevens een natuurlijke grens, de rivier De Dommel. De grens 
tussen Blaarthem en Gestel bevindt zich bij de rode lijn. Dit is de plek waar de Laagstraat de Hoogstraat ontmoet en 
tevens waar de Hoogstraat over gaat in de Blaarthemseweg. Welke percelen precies bij Blaarthem en welke Bij Gestel, 
daar valt niks met zekerheid over te zeggen.  

Uit deze drie nederzettingen is in de dertiende eeuw de St. Lambertusparochie ontstaan (figuur 
4.3). Inmiddels bestaat deze parochie al ruim 800 jaar. 271F

272 De bekende vroegmiddeleeuwse 
prediker en bisschop Lambertus (638-705) bracht het geloof naar deze regio. De legenden 
vertellen dat hij ook daadwerkelijk in Gestel, Blaarthem en Gennep is geweest. Dit staat niet vast 
maar uitgesloten is dit zeker niet. Hij zou de rivieren hebben gebruikt als wegwijzers langs de 
Brabantse dorpen. Sinds de tijd van Lambertus speelt de kerk een belangrijke rol in de dorpen 
op de hoge zandruggen.272F

273 Binnen het voormalige buurtschap Blaarthem stond de eerste 
Lambertuskerk. De oudst teruggevonden vermelding dateert van 1368.273F

274  

                                                            
272 Blees, 2010 p.9. 
273 Van de Berg, 1951 p.5. 
274 Van de Berg, 1971 pp.61-64. 
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Figuur 4.3 Kaart met de voormalige grens van de St. Lambertusparochie. Deze grens is bepaald op basis van 
historische archiefkaarten. De kerk die aangegeven is als legendaeenheid in de parochie is de St. Lambertuskerk. Het 
kruisteken daar vlak onder is de locatie van de waterstaatskerk.  

Bij de vrede van Munster in 1648, toen Brabant een Generaliteitsland werd, brak er een slechte 
tijd aan. De katholieke godsdienst werd officieel verboden. De oude middeleeuwse kerken 
werden aan de protestanten toegewezen. Dit was ook het geval met de St. Lambertuskerk. 
Echter liet de lokale bevolking zich niet dwingen het protestantisme te belijden. Hiervoor richtte 
zij een zogenoemde schuurkerk of schuilkerk op. De schuurkerk van Blaarthem stond op het 
terrein van het Gagelbosch. Deze schuurkerken werden min of meer gedoogd door de 
toenmalige schouten. De lokale bevolking schoof hen hiervoor geld toe. Echter werden de 
bedragen op den duur zo hoog dat er in Den Haag werd geklaagd over deze 
afpersingspraktijken. In Den Haag begrepen ze ook dat het niet mogelijk was een volk de 
geloofsvrijheid geheel af te nemen. Hierdoor werden bedragen vastgesteld die katholieken 
dienden te betalen om hun liturgische diensten te mogen uitvoeren, dit heette ‘recognitie-
gelden’.274F

275 

                                                            
275 Van de Berg, 1971 pp.67-69. 
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In 1798, na de Generaliteitsperiode, kwam de St. Lambertuskerk wederom in katholieke handen. 
Echter had de kerk in de jaren dat deze in protestantse handen was geweest enorm geleden. De 
ramen en het middenschip waren dichtgemetseld en er was nog veel meer te herstellen. Gezien 
het gebrek aan geld hebben deze herstelwerkzaamheden niet op tijd plaats kunnen vinden. In 
1800 woedde er een hevige storm. Als gevolg hiervan is de toren van de kerk op het 
middenschip gevallen en is deze onherstelbaar beschadigd.275F

276 Omdat Gestel rond deze periode 
boven Blaarthem uit begon te groeien werd besloten de nieuwe kerk op het grondgebied van 
Gestel te bouwen. Dit ging niet zonder gemor onder de Blaarthemse bevolking. Het lag zelfs zo 
gevoelig dat Eindhovense werklui ingehuurd moesten worden. Als Gestelse boeren de stenen 
van de voormalige kerk kwamen ophalen stonden hun Blaarthemse collega’s ze met rieken op 
te wachten. Ten tweede wilden Gestelse boeren geen klandizie verliezen onder de Blaarthemse 
bevolking.276F

277 In 1803 werd de bouw van de nieuwe St. Lambertuskerk voltooid. Echter bleef 
Gestel zich zo uitbreiden dat deze kerk al snel te klein bleek. Hierop besloot de toenmalige 
pastoor met een subsidie van 6000 gulden in de hand in 1833 een waterstaatskerk te laten 

bouwen in de plaats van de toenmalige St. 
Lambertuskerk uit 1803 (figuur 4.4). 277F

278 De 
waterstaatskerken in het algemeen 
kwamen in de periode van pakweg 1825-
1875 tot stand met behulp van een 
subsidieregeling omdat de teruggave van 
de kerkgebouwen aan de katholieken niet 
overal even soepel verliep. De gangbare 
bouwstijl van deze kerken was vaak 
neoclassicistisch, de kwaliteit van de bouw 
was vaak matig.278F

279 

Aan het begin van de 20e eeuw zette de 
groei van de St. Lambertusparochie zich 
voort. Gestel veranderde van een 
plattelandsdorp in een samenleving waar 
de industrie haar stempel drukte. Dit is te 
herleiden naar de komst van meerdere 
sigaren- en textielfabrieken, die weer 
zorgden voor de bouw van extra 
arbeiderswoningen. Het aantal inwoners 
groeide en tevens het aantal parochianen. 
Gestel was te veel gegroeid en daarom 
diende er een nieuwe parochiekerk te 
worden gebouwd. 279F

280 De waterstaatskerk 
was te klein en ook te ouderwets. De 

                                                            
276 Van de Berg, 1971 p.71. 
277 Blees, 2010 p.10. 
278 Van de Berg, 1971 pp.69-72. 
279 Blees, 2010 pp.9-10. 
280 Blees, 2010 pp.10-11. 

Figuur 4.4 Waterstaatskerk aan de Hoogstraat van Gestel. Het 
bouwwerk (1833-1909) stond op nagenoeg dezelfde plek als 
de huidige St. Lambertuskerk. 
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bouw van een nieuwe kerk kostte wederom erg veel geld. Door middel van giften van 
parochianen en een lening kon in 1909 overgegaan worden tot de bouw van de  

nieuwe St. Lambertuskerk (figuur 4.5). De 
architect Wolter ter Riele, leerling van Pierre 
Cuypers, kreeg opdracht een ontwerp te maken 
voor de nieuwe kerk. In het jaar 1910 kwam de 
nieuwe St. Lambertuskerk gereed. Deze kerk is 
de huidige en vooralsnog laatste St. 
Lambertuskerk in Gestel.280F

281 

De nieuwe kerk was vele malen groter dan de 
waterstaatskerk. Bij het kiezen van de omvang 
werd rekening gehouden met de toekomstige 
groei van Gestel. Deze kerk is de laatste in de rij 
van de grote dorpskerken die in de dorpen rond 
Eindhoven werden gebouwd in de eind 19e begin 
20e eeuw. De bouw van deze kerk kwam ook 
voort uit een zekere animositeit. De St. Joriskerk 
in Stratum had de hoogste toren. De St. 
Lambertuskerk had de grootste omvang. 281F

282 

In de naoorlogse periode bleef de stad 
Eindhoven uitbreiden en daarmee ook de 
parochies eromheen. De St. Lambertusparochie 
telt op het hoogtepunt zo’n 12.000 parochianen. 
De kerk bood 1400 zitplaatsen en nog wat 

staanplaatsen tussen de rijen banken. Deze hoge druk op de kerk zorgde er voor dat er nieuwe 
parochies en kerken in Gestel werden gesticht. Dit waren de Maria Middelares in de Tinelstraat, 
de kerk van de Heilige Harten aan het Brucknerplein en de Michaëlkerk aan de Clovislaan.282F

283 

 

4.2 HET ROOMSE LEVEN VAN DE ST.LAMBERTUSPAROCHIANEN 

De pastoors van de St. Lambertusparochie waren steeds de stuwende kracht achter de bouw 
van de nieuwe kerken. Toen Pastoor Bressers in 1908 pastoor werd van de St. 
Lambertusparochie werd hij niet alleen bouwheer van kerk, patronaten en scholen maar ook 
stichter van vele sociale en charitatieve verenigingen.283F

284 De sociale bewogenheid van Bressers 
was enorm. Hij ging dan wel met vele notabelen om, maar was ook erg betrokken bij het 
armere deel van de bevolking. Voor deze groep richtte hij R.K. verenigingen op om de armen te 
helpen. Bressers was een echte herder van de parochie. Bekend was dat hij wandelingen maakte 

                                                            
281 Van de Berg, 1971 pp.78-80. 
282 Blees, 2010 p.12. 
283 Blees, 2010 p.39.  
284 Blees, 2010 p.13. 

Figuur 4.5 De huidige Lambertuskerk aan de 
Hoogstraat op dezelfde locatie als de voormalige 19e-
eeuwse waterstaatskerk. Foto genomen op 26 mei 
1913 toen de pastoor Lambertus Bressers zijn zilveren 
priesterjubileum vierde. 
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waarbij hij huizen bezocht waar zieken woonden of armoede heerste. In deze huizen schonk hij 
naast opbeurende woorden ook een stil aalmoes of een versnapering.284F

285 

In de periode van Bressers kwam rond 1910 het rijke roomse leven in de parochie tot volle bloei. 
Gestel werd flink uitgebreid met arbeiderswoningen zoals in de Bennekel. De voorheen 
hoofdzakelijk agrarische en dorpse gemeenschappen ontwikkelden zich tot stadse 
arbeiderswijken, waar soms ook armoede heerste. De kerk had in deze wijken grote invloed op 
het dagelijks leven van de inwoners. Kinderrijke gezinnen zorgden voor een sterke groei van de 
katholieke instellingen. De lagere jongensschool aan de Laagstraat en de gewone lagere 
meisjesschool aan de Kabeljauwstraat groeiden enorm. Pastoor Bressers stimuleerde niet alleen 
dit onderwijs, maar ook zoals eerder genoemd de katholieke armenzorg. Hij stichtte hiervoor de 
Vincentiusvereniging, de St. Elisabethvereniging, de H. Familie en bijvoorbeeld de R.K. 
Vereniging Onderlinge Bijstand.285F

286 Commissaris van de Koningin Mr. A.E.J. baron Van Voorst tot 
Voorst vertelt hier ook over in een van zijn verslagen van het bezoek aan Gestel. Hij noemt in 
zijn verslag uit 1916 de Vincentiusvereniging die met de zorg bedeeld zijn voor ‘15 gezinnen; 
menschen met groote gezinnen, of ouden van dagen’. 286F

287 

Tevens werden er vele culturele, sportieve en ontspanningsactiviteiten georganiseerd. Deze 
activiteiten hadden alle uiteraard een sterk rooms-katholieke tint. Deze activiteiten werden door 
verenigingen van allerlei aard georganiseerd. Zo bestond er onder andere: R.K. 
Gezellenvereniging, de Katholieke Vrouwelijke Jeugd en het St. Catherinagilde en nog tal van 
andere lokale organisaties. Wat tekenend was voor al deze verenigingen die op sociaal, 
cultureel en maatschappelijk vlak werkzaam waren was de nadruk die lag op het samenzijn. De 
verenigingen waren present bij nagenoeg al het lief en leed in het dorp, denk aan begrafenissen 
en bruiloften. Maar zij gaven ook fleur aan religieuze bijeenkomsten.287F

288 Zo’n vereniging was ook 
een middel om de katholieke devotie te vergroten, vanwege de enorme sociale controle c.q. 
betrokkenheid.  

In 1933 was pastoor Bressers 25 jaar in de Gestelse parochie die hij tot enorme bloei bracht. 
Hierop werd een groot jubileumfeest georganiseerd. Het Gestelse volkslied klonk en alle 
verenigingen droegen bij in loftuitingen. Tijdens het jubileum sprak de jubilaris nog zijn laatste 
woorden, wetend dat hij binnenkort (september 1934) zou sterven aan een slopende ziekte. 
“Gestel blijf Gestel”. Hiermee wordt bedoeld dat de Gestelse mensen gelijk zijn, trouw aan het 
geloof en gehecht aan hun pastoors. 288F

289 

Na de dood van Pastoor Bressers kreeg de St. Lambertusparochie wederom een sterke en 
betrokken leider. Dit was pastoor Van Dijk die al jaren ervaring had als onder andere kapelaan 
in de St. Catharinakerk. Hij kende dus de stad en de cultuur. Van Dijk was op organisatorisch 
vlak erg sterk. Hij organiseerde bijvoorbeeld vele cursussen voor de ontplooiing van jongens en 
meisjes. Ook andere organisaties hadden baat bij de aanstelling van Pastoor Van Dijk vanwege 

                                                            
285 Blees, 2010 p.15. 
286 Blees, 2010 p.35.  
287 BHIC, Commissaris van de Koningin CdK in Noord-Brabant, 1920 – 1969, Verslagen van rondreizen CdK A. van 
Voorst tot Voorst door provincie en bezoeken aan gemeenten, toegangsnr. 1086, inventarisnr. 333. 
288 Jegerings, 1985 p.191.  
289 Blees, 2010 pp.35-36. 
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zijn organisatietalent. Voorbeelden hiervan waren het R.K. Kosthuizenbureau, de R.K. Centrale 
Vereniging St. Martha voor huishoud- en industrieonderwijs en het R.K. Bureau voor 
Huwelijksvoorlichting. Elke vereniging, vaak met het predicaat R.K. had een pastoor of kapelaan 
als geestelijk adviseur. Zo was er bijvoorbeeld de R.K.V.V Velocitas die na promotie in de 
Interdiocesane voetbalcompetitie speelde. Op de kampioensfoto’s staan voortdurend andere 
spelers; het blijvend element op iedere foto was echter de kapelaan.289F

290 

In de periode van Pastoor Van Dijk was er in de Gestelse samenleving een hechte band tussen 
gezin, school, club en kerk. Alles was sterk met elkaar verweven. De kinderen gingen 
bijvoorbeeld in de vroege morgen om half 8 naar de mis, daarna zagen ze elkaar op school, in 
de middag waren ze op de velden of op straat te vinden en tot slot in de avond vaak bij een 
vereniging in het patronaatsgebouw of in tal van andere zalen en koffiehuizen. 290F

291 

Parochiaan Cor van den Heuvel is zo ongeveer in de kerk geboren. Hij was misdienaar, acoliet 
en zong in het kinder- en later mannenkoor. Hij omschreef goed hoe het dagelijkse leven in de 
rijke roomse periode was: “Het was allemaal normaal, het hoorde er gewoon bij, de kerk loopt 
vol in die tijd, wel vier of vijf keer per zondagochtend, en het kerkplein stond ook vol, daar 
stonden altijd een hoop mensen te roken”. Hij noemde de parochie in de tijd een “hechte 
gemeenschap, de mensen hangen echt aan elkaar”. 291F

292 Cor van den Heuvel verwoordde hier 
hoe het katholicisme in de Gestelse samenleving vooral een verbindende factor was. Als 
onderdeel van de gemeenschap werd er zonder vragen gewoon meegedaan.  

 

4.3 HET RELIGIEUZE LANDSCHAP VAN DE ST.LAMBERTUSPAROCHIE TE GESTEL 

Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is een selectie onderwerpen die behoren tot het religieuze landschap 
behandeld. Echter behelst het religieuze landschap nog tal van andere materiële en immateriële 
erfgoed dat niet allemaal in de beperking van deze studie behandeld is. In dit hoofdstuk over 
het religieuze landschap van de St. Lambertusparochie is gepoogd aan de hand van een 
detailstudie nog een stap verder te komen in de duiding van het religieuze landschap.  

Afbakening van het detailstudiegebied 

De afbakening van de detailstudie is gebaseerd op de grens van de St. Lambertusparochie. 
Sinds het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 liep de parochiegrens gelijk met de 
toenmalige gemeentelijke grens van Gestel, een gebied dat in 1920 het stadsdeel Gestel is 
geworden (figuur 4.3). Deze grens hield lange tijd stand, maar door de sterke uitbreiding van 
Eindhoven werd het inwoneraantal van Gestel ook steeds groter. Dit resulteerde in de bouw van 
nieuwe kerken in 1931 (Heilig Hartkerk), 1950 (H. Maria Middelares Aller Genaden) en 1958 (H. 
Aartsengel Michaël) in de St. Lambertusparochie. Deze kerken kregen elk een eigen 
grondgebied in Gestel dat aan de nieuw gestichte parochie werd toegewezen (figuur 4.6). 
Hierdoor werd de omvang van het grondgebied van de St. Lambertusparochie steeds verder 
verkleind. De nieuwe indelingen zijn voornamelijk gemaakt op basis van het aantal zielen dat 
                                                            
290 Blees, 2010 pp.36-37.  
291 Blees, 2010 p.37.  
292 Blees, 2010 p.38.  
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woonachtig was op het desbetreffende grondgebied. Het aantal rooms-katholieken inwoners 
per parochie lag tussen 5100 en 7600 zielen. De nieuwe parochies werden gevormd in 
nieuwbouwwijken. Aan de hand van het bouwjaar van de kerk is daarom ook een bouwjaar of 
uitbreiding van de buurt of wijk af te lezen. In de wijken die na 1960 zijn gebouwd heeft zich 
geen nieuwe kerk meer gevormd. Opvallend aan de nieuwste wijk is dat het percentage rooms-
katholieken inwoners een stuk lager ligt dan in de oudere wijken. De norm van gemiddelde 
woning bezetting heeft een dalende lijn ingezet.292F

293 Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd 
door Kools nog met een bezetting van 5 inwoners per woning gerekend voor als toekomstige 
omvang, voor de toekomstige omvang in het jaar 2000 rekende Kools 3,75 inwoners per 
woning. Dit betekent dat er geen rekening meer gehouden werd met de kinderrijke roomse 
gezinnen (tabel 4.1).293F

294 De Heilig Hartparochie is in 1931 ontstaan in het gebied tussen het 
centrum van Eindhoven en Gestel. De andere twee parochies zijn pas in de naoorlogse periode 
ontstaan toen door bevolkingsgroei de St. Lambertusparochie uit haar voegen barstte. 294F

295  
 
 
Tabel 4.1 Deze tabel een toevoeging op een kaart van de Dienst Gemeentewerken Eindhoven. Deze kaart uit het 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven is een plan dat is gemaakt in 1957 voor de nieuwe indeling van de parochies 
in Gestel (de kaart is wegens groot formaat niet gedigitaliseerd voor deze studie).  

PAROCHIE (BOUWJAAR 
KERK) 

AANTAL 
WONINGEN  

GEMIDDELDE 
WONING 
BEZETTING 

AANTAL 
INWONERS 

PERCENTAGE 
R.K. 

AANTAL R.K. 
INWONERS 

‘NIEUWE PAROCHIE’ H. 
AARTSENGEL MICHAËL 
(1958) 

1797 4,1 7369 70% 5158 

HEILIGE HART (1931) 2323 4,1 9524 80% 7619 

ST. LAMBERTUS  1695 4,1 6950 83% 5769 

MARIA MIDDELARES 
(1950) 

1964 4,1 8052 83% 6683 

TOTAAL 7779 4,1 31895 - 25229 

                                                            
293 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, R.K. parochie H. Lambertus Gestel 1720-1970, Kaarten met de 
parochiegrenzen in Gestel 1957, toegangsnummer 10096, inventarisnummer 4. 
294 Van Oorschot, 1982 p.540 (deel lI).  
295 Blees, 2010 p.39. 
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Figuur 4.6 Kaart met de voormalige grens van de St. Lambertusparochie. Deze grens is bepaald op basis van 
historische archiefkaarten (RHCe, R.K. parochie H. Lambertus Gestel 1720-1970, Kaarten met de parochiegrenzen in 
Gestel 1957, toegangsnr. 10096, inventarisnr. 4.). De jaartallen geven aan wanneer de nieuwe kerk en de nieuwe 
parochie is gesticht. De grenzen zijn vaak bepaald op fysieke elementen in het landschap. Tussen de parochies Heilig 
Hart en St. Lambertus is dit de Rondweg. De parochie Maria Middelares en H. Aartsengel Michael worden aan de 
zuidwest kant begrenst door het afwateringskanaal van De Dommel. Tot welke parochie de nieuwe wijk Oud Kasteel 
gaat behoren is niet duidelijk. In deze wijk heeft nooit een kerk gestaan. 

 

Drie dimensies van het religieuze landschap 

De zoektocht naar het religieuze landschap in de uitwerking van dit studiegebied heeft nieuwe 
materiële en immateriële componenten opgeleverd. De overeenkomst is dat ze uiteindelijk 
allemaal bijdragen aan de versterking van de grip van de katholieke religie op het landschap. 
Dit kan nader worden bekeken met behulp van het door Maarten Jacobs beschreven drieledige 
landschapsmodel, waarin hij het landschap in drie dimensies onderverdeelt: de fysieke, sociale 
en innerlijke dimensie. Het fysieke landschap (matterscape) zijn de elementen die tastbaar 
aanwezig zijn, het gaat om harde feiten, de materiële realiteit. Bijvoorbeeld een kerk bestaat of 
je je daar nu van bewust bent of niet. Ten tweede is er het sociale landschap (powerscape). Dit 
is de dimensie waarin het landschap als sociale ruimte wordt benaderd. Dit landschap bestaat 
uit een geheel van sociale en culturele normen en juridische regels. Deze normen en regels 
worden gevormd door een expressie van macht (power). Dit kan een onder andere ideologische 
of religieuze macht zijn. De derde dimensie is het innerlijke landschap (mindscape) wat 
neerkomt op de persoonlijke innerlijke realiteit van een individueel mens, dat wil zeggen de 
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persoonlijke waarneming en betekenisgeving van een individu die gevormd wordt door 
persoonlijke ervaringen en levensgeschiedenis. 295F

296 

Matterscape 

Op basis van de inventarissen van de St. Lambertusparochie is een beeld geschetst van wat 
feitelijk nu allemaal tot haar grondbezit behoorde. Uit deze inventarisatie zijn de materiële 
componenten gefilterd. De inventarissen die hiervoor zijn gebruikt zijn in de jaren 1855, 1898, 
1923, 1935 en 1956 opgemaakt. De tendens die is geconstateerd in de opbloei en afname van 
het katholieke leven is tevens af te lezen aan de hoeveelheid bezittingen van de St. 
Lambertusparochie. In de periode pre-1900 is het bezit een stuk kleiner dan tijdens de 
hoogtijdagen van het rijke roomse leven tussen 1923 en 1935. De fysieke dimensie van het rijke 
roomse landschap in de St. Lambertusparochie werd pas voor het grootste deel gevormd nadat 
de nieuwe St. Lambertuskerk werd gebouwd in 1911. Vanaf de inventarissen van 1935 en 1956 is 
een afname van bezittingen te zien.296F

297  

Het verschil tussen de bezittingen tot 1900 en de bezittingen na 1900 is dat de kerk en pastorie 
in naam nog steeds in de verslagen staan maar dit gezien de bouw van de nieuwe St. 
Lambertuskerk en pastorie andere gebouwen moeten zijn. Opvallend aan alle 
inventarisatieverslagen is dat het klooster niet tot het bezit van de parochie behoord. Echter 
werd in het verslag van 1898 wel melding gemaakt van landerijen waarvan de opbrengst 
bestemd was voor de zusters van het klooster. 297F

298 Het gaat waarschijnlijk over de Zusters van 
Liefde van Schijndel  van het naastgelegen klooster.  

Voor de kaart van de reconstructie is de periode 1923-1935 gekozen omdat de omvang van het 
rijke roomse landschap zich op dat moment op het optimum bevindt. Onder invloed van 
Pastoor Bressers werd in deze periode het fysieke landschap steeds omvangrijker. Ten tweede 
veranderen de parochiegrenzen vanaf het eind van deze periode. De kaart is gemaakt op basis 
van de inventarisaties uit de eerdere hoofdstukken en de inventarisverslagen van de St. 
Lambertusparochie in 1923 en 1935. 298F

299  

 

 

 

                                                            
296 Jacobs, 2006 pp.8-9.  
297 RHCe, R.K. parochie H. Lambertus Gestel 1720-1970, Inventarissen van de bezittingen van de parochie en 
bezittingen 1855, 1898, 1923, 1935, 1956 toegangsnr. 10096, inventarisnr. 138. 
298 RHCe, R.K. parochie H. Lambertus Gestel 1720-1970, Inventarissen van de bezittingen van de parochie en 
bezittingen 1898, toegangsnr. 10096, inventarisnr. 138. 
299 RHCe, R.K. parochie H. Lambertus Gestel 1720-1970, Inventarissen van de bezittingen van de parochie en 
bezittingen 1923, 1935, toegangsnr. 10096, inventarisnr. 138. 
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Het fysieke landschap van de St. Lambertusparochie kan 
onderverdeeld worden in drie categorieën. Ten eerste de 
religieus gemarkeerde elementen. Dit zijn bouwwerken waar 
duidelijk te zien is dat deze voor religieuze doeleinden zijn 
gebouwd. De primaire functie die deze bouwwerken bieden 
voor de gemeenschap is een bevordering van de devotie. Deze 
bouwwerken zijn kerken, kloosters, Heilig Hartbeelden, 
kapellen en pastorieën (figuren 4.7-4.10). De pastorie werd in 
veel gevallen ontworpen in samenhang met de kerk. De kerk 
en de pastorie zijn hierom vaak een architectonische eenheid. 
Wolter ter Riele kreeg in 1909 ook de opdracht een ontwerp te 
maken voor kerk, (kerk) toren en pastorie.299F

300 Daarmee wordt 
duidelijk dat ook de opdrachtgevers dit als geheel zagen.  

De tweede categorie bestaat uit bouwwerken die in veel 
gevallen niet overduidelijk religieus gemarkeerd zijn maar wel 
vaak het predicaat R.K. dragen. Deze gebouwen die worden 
ingezet om ook de gemeenschap op maatschappelijk, cultureel 
en sociaal vlak te ondersteunen. Dit zijn R.K. scholen die naast 
opvoeden ook veel aandacht besteden aan godsdienst en 
zedelijkheid.300F

301 Dit zijn religieuze bouwwerken met een 
dubbele functie van onderwijs en het zorgen voor de 

betrokkenheid van de jeugd bij het katholicisme. Bijvoorbeeld de St. Theresiaschool in Gestel. 
Patronaatsgebouwen ook vaak parochiehuizen genoemd hadden een gelijke functie (figuren 
4.11-4.12). Deze gebouwen werden beschikbaar gesteld aan de gemeenschap. Vanuit hier 
werden vele jeugdbewegingen en andere tijdsbestedingen georganiseerd. Denk aan sport zoals 
de Gestelse Patronaats Voetbal Club (G.P.V.C) en er kon televisie gekeken worden of er kon 
aangesloten worden bij de damclub.301F

302 Al deze verengingen stonden onder 
begeleiding/toezicht van de kerk. De dubbele functie van de kerk was bij deze verenigingen om 
er op toe te zien dat er geen onzedelijke zaken voorkwamen. Tevens kon een vorm van censuur 
toegepast worden op het gebied van media. 302F

303  

 

                                                            
300 Van de Berg, 1971 p.79. 
301 De Coninck, Dirkse, 1996 p.37. 
302 Jegerings, 1985 pp.105-106. 
303 Pijfers, Roes, 1996 p.20. 

Figuur 4.7 Heilig Hartbeeld op de 
hoek van het patronaatsgebouw 
gebouwd in 1925. 
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Figuur 4.8 (links) Pastorie Hoogstraat 301 gebouwd in 1911. 
Figuur 4.9 (rechts) St. Lambertuskerk Hoogstraat 299 gebouwd in 1910. Achter de kerk bevind zich het kerkhof. 
 

 
 
Figuur 4.10 Klooster O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen gebouwd in 1883 op de Hoogstraat 301a. 
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Figuur 4.11 Meisjespatronaat gebouwd in 1928 op de Hoogstraat 297a.  

 

Figuur 4.12 Jongenspatronaat op de Hoogstraat 297 gebouwd in 1925. 

 

De laatste categorie betreft de elementen in het fysieke landschap die enkel voor economische 
doeleinden zijn bedoeld. Hierin gaat het om de verpachting van landerijen, huizen en 
boerderijen (zie figuur 4.13). De landerijen werden verpacht aan boeren. Echter naarmate de 
industriële expansie toenam waren er steeds minder boeren te vinden die deze landerijen willen 
bewerken. Hierdoor liepen de inkomsten snel terug. De boeren gingen in de fabrieken 
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werken.303F

304 Naar de exacte gang van zaken rond de verpachting van de landerijen en de rol van 
de St. Lambertusparochie zou nog nader onderzoek verricht moeten worden. Wat betreft de 
verspreiding lijkt de parochiegrens geen invloed te hebben op de verspreiding van de percelen. 
Nabij de percelen A1445 t/m A1448 staat een langgevelboerderij (Genneperweg 171). Hier heeft 
de St. Lambertusparochie een gebouw en percelen in eigendom. Voor de andere percelen zijn 
geen boerderijen geregistreerd.  

 

Figuur 4.13 Percelen in eigendom van de St. Lambertusparochie van Gestel tussen 1923-1935. De perceelnummers 
komen uit het inventarisatieverslagen van 1923 en 1935. Op het moment van optekening van dit inventarisatieverslag 
is het aantal eigendommen op het hoogtepunt. De percelen zijn ingetekend bij dichtstbijzijnde benadering op basis 
van kadastrale kaarten. Wegens ontbreken van kadastrale kaarten in het gebied ontbreken nog enkele percelen in 
het overzicht.  

Afzonderlijk van deze categorieën is op de kaart een clustering van gebouwen te zien (figuren 
4.14-4.15). Dit is een gangbaar patroon. Vaak was het zo in dorpen dat alle R.K. gebouwen in 
een complex bij elkaar waren gelegen. Deze complexen fungeren als centrum van het dorp of 
de parochie. Als het dorp in omvang van zielen toeneemt dan worden elders zelfde soort 
complexen opgericht. De basis van een complex is meestal een kerk. Hoe meer zielen in Gestel 
komen te wonen hoe meer parochies er ontstaan. Het materiële erfgoed in het rijke roomse 
landschap bestaat dan ook hoofdzakelijk uit bouwwerken die rond de St. Lambertuskerk zijn 
gebouwd. Het fysiek religieuze landschap uit de periode 1923-1935 bestaat uit de bouwwerken 
die rond het complex zijn gevestigd. Vlak na de onderzoeksperiode werden in de parochie 
nieuwe bouwwerken zoals scholen en kerken gebouwd. De verspreiding van deze bouwwerken 

                                                            
304 BHIC, Commissaris van de Koningin CdK in Noord-Brabant, 1920 – 1969, Verslagen van rondreizen CdK A. van 
Voorst tot Voorst door provincie en bezoeken aan gemeenten, toegangsnr. 1086, inventarisnr. 333.  
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was in sommige gevallen wat diffuus in vergelijking met het religieus complex. Deze wijken af 
op het gangbare patroon.  

Een uitzondering op de ligging in het religieus complex uit het fysieke religieuze landschap 
tussen 1923-1935 is de langgevelboerderij aan de Genneperweg 171. Deze is Eigendom van de 
St. Lambertusparochie maar berust enkel op economische motieven. Gezien de boerderij verder 
weinig invloed heeft op de drie landschappelijke dimensies is deze in de detailstudie verder 
achter wegen gelaten.  

 

Figuur 4.14 Recente topografische kaart met daarop het fysiek religieus landschap uit de periode 1923-1935. 
Zichtbaar is de ligging van het complex aan de radiaal. Het complex ligt centraal in de parochie.  
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Figuur 4.15 Recente topografische kaart met daarop een detail van het religieus complex tussen 1923-1935. Duidelijk 
zichtbaar is dat binnen dit complex mogelijkheden bood voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten.  

Powerscape 

Het sociale landschap is een systeem van normen en regels. In het religieuze landschap worden 
deze normen en regels gedirigeerd door de plaatselijke geestelijke. In het tijdvak van het rijke 
roomse leven werden deze regels van boven af opgelegd. De pastoor preekte de regels die 
moeten bijdragen aan een volgens de katholieken deugdzaam leven. De pastoor had een 
bepaalde sociale macht over zijn parochianen in de parochie. Deze opgelegde regels werden 
alom geaccepteerd. De katholieke gemeenschap werd tot de jaren 1950 vaak beschreven als 
een trouwe volgzame roomse kudde.304F

305 De vestiging van de katholieken in allerlei sociale, 
culturele en maatschappelijke organisaties gaf bovendien de mogelijkheid tot een sociale 
controle. Vanuit deze verenigingen ging een stuwkracht uit die aanzette tot een inniger 
godsdienstig leven.305F

306 Het eerder gegeven voorbeeld van Pastoor Bressers die wandelingen 
                                                            
305 Pijfers, Roes, 1996 p.170. 
306 Van Oorschot, 1982 p.755. 
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maakt door de parochie om op bezoek te gaan bij zijn onderdanen is een manier van sociale 
controle. Hij fungeerde als hoeder van de parochie. 306F

307 De grens van de parochie is de grens van 
het sociale landschap. Pastoor Bressers beweegt zich met deze huisbezoeken alleen in zijn 
parochie. De gemeenschap die naar de kerk gaat woont binnen de grenzen van de parochie. 
Een ander voorbeeld van sociale controle zijn de werkbezoeken van Mr. A.E.J. baron Van Voorst 
tot Voorst Commissaris van de Koningin. Zijn bezoeken aan onder andere Gestel legt hij vast in 
een reisverslag met persoonlijke notities. Hij verdiept zich in de lokale gemeenschap. Hij noemt 
in het geval van Gestel hoe het gesteld was met de zedelijkheid. Zo stelde hij dat de 
zedelijkheid afnam door de komst van de fabrieksarbeiders. In zijn verslag van 1903 gaat hij dus 
expliciet in op het gedrag van de inwoners van Gestel. Hij noemde 25% gedwongen huwelijken 
en in zijn verslag van 1916 noemt hij 20% gedwongen huwelijken. 307F

308 Ook vanuit bestuurlijke kant 
werd dus toegezien op het behoud van de katholieken waarden. Hij was geen onderdeel van de 
St. Lambertusparochie maar zag blijkbaar wel toe op de normen en waarde die in de parochie 
gelden. 

Het sociale landschap uitte zich ook in het fysieke landschap. Knott noemde dat er zowel een 
materiële als een metaforische ruimte is. Hiermee wordt niet gedoeld op een hogere macht 
maar op een metaforische ruimte die de denkbeelden bij de materiële ruimte vormt.308F

309 Knott 
noemde dat sociale relaties met religie ruimtelijk worden gevormd. Religie kan niet bestaan 
zonder zich fysiek in de publieke ruimte te uiten. Deze uitingen kunnen allerlei aan het 
katholicisme gerelateerde structuren zijn. Deze structuren benadrukken een hiërarchie.309F

310 
Gesteld kan worden dat de kerk in de hiërarchie van het fysieke religieuze landschap bovenaan 
staat. De kerktoren zorgen voor een zeker autoriteit.310F

311 In de kerk is de pastoor de hoogste 
dienaar. Deze geniet ook het meeste aanzien in de gemeenschap. Over de kapelaans of 
kloosterlingen wordt veel minder gesproken. Gesteld kan worden is dat de fysieke hiërarchie 
weerspiegeld in de sociale hiërarchie. In het systeem van normen en regels waarin het in het 
sociale landschap om draait is de kerk in fysiek opzicht en de pastoor in sociaal opzicht het 
meest bepalend. 

Het sociale landschap in de parochie wordt in stand gehouden door de invloeden van buiten te 
beperken. Naarmate eind jaren 1950 een frisse wind door de kerk gaat waaien wordt de 
traditionele katholieke moraal verdrongen. Dit brengt een eind aan het conventionele 
katholicisme en maakt ruimte voor een nieuw sociaal landschap in een klimaat van vrijheid en 
openheid.311F

312  

Mindscape  

Het innerlijke landschap gaat over een betekenisgeving aan landschap dat wordt dat wordt 
gevormd door ervaringen en zingevingsprocessen. 312F

313 In de gesloten katholieke samenleving die 

                                                            
307 Blees, 2010 p.15. 
308 BHIC, Commissaris van de Koningin CdK in Noord-Brabant, 1920 – 1969, Verslagen van rondreizen CdK A. van 
Voorst tot Voorst door provincie en bezoeken aan gemeenten, toegangsnr. 1086, inventarisnr. 333. 
309 Knott, 2005 p.12. 
310 Knott, 2005 p.21. 
311 Knott, 2005 pp.45-46. 
312 Pijfers, Roes, 1996 p.170. 
313 Jacobs, 2006 p.9. 
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het lange tijd was tot de jaren 1950 werd deze zingeving veelal bepaald door de vele katholieke 
instanties. Deze samenleving bestond uit een openbaar katholiek leven (verenigingen, 
deelname aan processies etc.) en een innerlijk katholiek leven (binnenshuis).313F

314 Niet iedereen in 
de gemeenschap was op dezelfde manier gelovig. Voor veel mensen was het katholicisme een 
opgelegd pandoer. Niet iedereen was even gewijd, de regels werden niet door iedereen 
begrepen.314F

315 Het eerder genoemde citaat van oud parochiaan van de St. Lambertusparochie 
Cor van de Heuvel is sprekend voor deze innerlijke beleving: “Het was allemaal normaal, het 
hoorde er gewoon bij”. 315F

316 Op welke manier het individu is verbonden aan het religieuze 
landschap wordt bepaald door ieders eigen gedachten. Deze gedachten worden wel beïnvloed 
door de intensieve propaganda vanuit het katholicisme. Maar ook hielden de geestelijke sterk 
een vinger aan de pols in de gemeenschap tot bij de mensen thuis. Lisette van Luijtelaar 
woonde tegenover de St. Lambertuskerk op de Hoogstraat 306. Haar vader was kerkmeester 
(een leek die zich bezig houdt met het beheer van de financiën van de kerk). Lisette van 
Luijtelaar moest als kind in de avond om 7 uur naar bed. De pastoor en andere geestelijke 
kwamen in de avond vaak op huisbezoek. Als de kinderen dan niet stil waren greep tikte een 
van de kapelaans met een wandelstok op de trap. Zij noemde het een “Een mooie tijd, soms 
ook wel streng”. 316F

317 Opvallend in dit laatste citaat is hoe dicht de geestelijkheid er boven op zat. 
Het is een autoriteit. Die tot in de huizen aan toe de lakens uitdeelt.  

De uitwisseling tussen andersdenkenden was niet gebruikelijk. Alle facetten in de samenleving 
waren doordrongen van  het katholicisme. De innerlijke overtuiging van het katholicisme was 
bepalend voor de betekenis die werd gegeven aan het religieuze landschap. Voor de pastoor 
was die wellicht oprechter dan voor de bakker die ten tijde van de ochtendmis zijn tijd wel beter 
te besteden had.  

Conclusie  

Door toepassing van de drie landschappelijke dimensies van Maarten Jacobs is gepoogd te 
benoemen hoe complex een religieus landschap in elkaar zit. Door middel van de harde feiten 
uit het fysieke landschap en het sociale landschap te beschrijven is iets dichterbij de betekenis 
en de inhoud van het religieuze landschap geprobeerd te komen. De combinatie van beide 
landschappen geeft een totaalbeeld en leert hoe allesomvattend het katholicisme was.  

Het hart van de parochie is het complex met religieuze bouwwerken. Deze bouwwerken 
straalde autoriteit uit in functie dan wel in voorkomen. Bijvoorbeeld een patronaatsgebouw 
heeft zowel een functie als gemeenschapshuis maar ook kan de geestelijkheid hier een oogje in 
het zeil houden. Zo kunnen binnen de structuur van sociale activiteiten katholieken normen en 
waarden worden bijgebracht. De pastoor in de kerk werkt op eenzelfde manier. Hij preekt ook 
de leefregels die nodig zijn een fatsoenlijk leven te leiden. De bouwwerken in het fysieke  
landschap waren samenkomstplekken voor de gemeenschap die binnen de parochiegrenzen 
leefde. Het sociale landschap is op deze manier verwikkelt met het fysieke landschap. Het 
sociale en fysieke landschap is in de vorm van scholen en gemeenschapshuizen van invloed op 

                                                            
314 Pijfers, Roes, 1996 p.169. 
315 Bijsterveld, 2018 : Uit een (internet)college door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld over het rijke roomse leven op de 
Universiteit van Tilburg. 
316 Blees, 2010 p.38. 
317 Blees, 2010 p.18.  
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het innerlijke landschap. Het katholicisme werd via vrijetijdsbesteding en onderwijs (catechese) 
geïndoctrineerd in het denken van de jeugd.  
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5. CONCLUSIE 

Onderzoeksresultaten  

Om te onderzoeken wat het religieus landschap van Eindhoven omvat tussen 1860-1960 is een 
uitgebreide inventarisatie gemaakt van een deel van het materieel erfgoed in Eindhoven dat is 
te relateren aan het katholieke geloof. Het materiele erfgoed dat is geïnventariseerd betreft:  29 
kerken, 35 kloosters, 8 kapellen, 5 Lourdesgrotten en 4 Heilig Hartbeelden. De verspreiding van 
deze bouwwerken is onderzocht op locatiefactoren en patronen. Belangrijkste locatiefactoren 
zijn voor de kerken en kloosters uit de beginperiode ca 1860 - ca 1920 de ligging aan de 
hoofdstructuur. Voor groot-Eindhoven betekent dit dat de kerken en kloosters gelegen zijn aan 
de radialen. Voor de kerken en kloosters tussen ca 1925 - ca 1960 geldt dat zij gebouwd worden 
op plekken waar stedelijke uitbreiding plaatsvindt. Het patroon voor de vestiging van kerken en 
kloosters verschilt. Kerken vestigen zich steeds centraal in de samenleving. Dit is zowel in de 
oude structuur gangbaar als in de nieuwe verstedelijkte gebieden. Voor kloosters zijn twee 
patronen te zien. Het eerste is vestiging in nieuwbouw. Dit betekent dat de keuze van de locatie 
voor het klooster flexibeler is. In dit geval zien we dat kloosters vaak nabij kerkgebouwen staan. 
Ze volgen in dit geval de locatie van de kerk. De kerk stond er vaak eerder dan het klooster. Het 
tweede patroon is de vestiging van een klooster in een reeds bestaand pand dat wordt 
omgevormd tot klooster. Deze panden worden vaak gefaseerd omgebouwd. De locatie van het 
klooster wordt dan bepaald door externe factoren. Dit kan een gift zijn of een mogelijkheid tot 
koop van een herenhuis of oud kasteel.  

De verspreiding van de kapellen is minder goed te verklaren. Onderzoek heeft geen 
overeenkomsten in locatie gevonden en tevens geen patronen in de ligging. De motivatie 
achter de ligging van kapellen blijkt vaak gebaseerd te zijn op een persoonlijk of 
groepsinitiatief. De rede van bouw heeft vaak te maken met een dankbetuiging. Wat betreft de 
verspreiding van de Lourdesgrotten staan deze meestal in een kloostertuin. Lourdesgrotten zijn 
te vinden in de beslotenheid van de tuin. Heilig Hartbeelden daarentegen zijn juist prominenter 
aanwezig. De overeenkomstige locatiefactor is dat deze beelden steeds nadrukkelijk aanwezig 
zijn. Dit kan zijn op een kerkplein of op de top van een kerktoren. Overkoepelend is dat ze 
zichtbaar zijn in de publieke ruimte. Over de verspreiding valt geen oordeel te vellen. Opvallend 
is wel dat deze meestal nabij de oude dorpskerken zijn gevestigd.  

Overkoepelend vertellen deze onderzoeksresultaten een hoop over het materiële religieuze 
erfgoed. De verspreiding en locatie kan afhankelijk zijn van de stedelijke ontwikkeling, andere 
religieuze monumenten of individuen.  

Reflectie op de theorie en aanbevelingen  

Het religieuze landschap is in deze studie vanuit drie dimensies benaderd. Er is gewerkt met het 
fysieke landschap, het sociale landschap en het innerlijke landschap. Het katholicisme was ten 
tijde van tijdvak waarin het rijke roomse leven zich voltrok een totalitair systeem. Het was 
doorgedrongen tot in de haarvaten van de samenleving. Hierdoor was de omvang van het 
aantal katholieke uitingen in het landschap veelomvattend. Deze dimensies hebben bijgedragen 
in het onderscheid maken tussen de verschillende uitingen van het katholicisme.  
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De uitwerking van het fysieke landschap heeft een inkijk gegeven in de hoeveelheid aan 
uitingen die relaties hebben met het katholicisme. Hierin zijn meerdere gradaties te 
onderscheiden. De studie is nu voornamelijk toegespitst op de duidelijk religieus gemarkeerde 
uitingen. Echter bevindt zich hier achter nog een heel scala aan uitingen waar ook zeker een 
relatie met het katholicisme mee te maken valt. In de detailstudie is reeds een aanzet gegeven 
voor welke fysieke zaken nog meer tot het religieus landschap behoren. Door al deze zaken uit 
te werken voor het gehele studiegebied zou een nauwkeurigere studie tot stand kunnen 
komen. Deze fysieke uitingen zouden dan nog kunnen worden aangevuld met de gebouwen 
waar alle R.K. culturele, sociale en maatschappelijke instellingen zetelden.  

Het sociale landschap is vooral gebruikt om de maatschappelijke context te schetsen. De 
ruimtelijke aspecten van het sociale landschap zijn nog niet uitputtend uitgewerkt. Voorbeelden 
zijn er te over maar wat het predicaat R.K. nu precies betekende voor een vereniging of 
instantie moet nog goed worden uitgezocht.  

Voor het innerlijke landschap geldt dit ook. Deze zaken verdienen nog een uitgebreidere 
inventarisatie. Goede bronnen voor deze dimensie zijn gesprekken met oud parochianen (oral 
history). Door dit type bronnen te raadplegen kunnen deze dimensies aangevuld worden  
waardoor de samenhang en de invloed op elkaar tussen het fysieke landschap, sociale 
landschap en het innerlijke landschap beter te duiden is.  

Aan de hand van de theorie zijn reeds wat concrete aanbevelingen gegeven die gaan over 
uitbreiding van de verschillende dimensies. Voor de gehele studie is ook nog een aantal 
aanbevelingen op te noemen: overkoepelend is met deze eerste aanzet een nauwkeuriger 
beeld geschetst van de veelomvattendheid van het religieuze landschap. In het onderzoek is 
voornamelijk ingezet op de reconstructie van het fysieke religieuze landschap. In de uitwerking 
van het sociale en het innerlijke landschap valt nog veel te halen. Deze laatste twee 
landschappen zouden uitstekend gebruikt kunnen worden om het fysieke landschap van meer 
context te voorzien. Maar ook de wisselwerking tussen de drie dimensies zou uitgewerkt 
moeten worden.  
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SAMENVATTING 

Dit onderzoek naar het religieuze landschap van Eindhoven geeft informatie over het materiele 
en immateriële erfgoed als gevolg van het katholicisme. Het erfgoed is gelegen in heel 
Eindhoven en het drukt tot vandaag de dag een stempel op de stad. Sporen van materieel 
erfgoed zijn nog volop te vinden in de vorm van kerken, kloosters of andere religieuze 
bouwwerken. Maar tegelijkertijd is er veel van dit materiële erfgoed verdwenen. Wat betreft het 
immateriële erfgoed leefde dit vooral in de sociale, culturele en maatschappelijke instellingen. 
Door het materiele en immateriële erfgoed te combineren werd duidelijk hoe het katholicisme 
vorm heeft gegeven aan het landschap.  

Tot nu toe zijn er nog geen studies gepubliceerd die een onderzoek doen naar het religieuze 
landschap van Eindhoven in de periode 1860-1960. Wel is er een veelheid aan materiaal 
gepubliceerd dat allerlei afzonderlijke objecten uit het religieus landschap bestudeert. 
Voorbeelden hiervan zijn uitgebreide inventarisaties van kerken of kloosters. De ligging van 
deze bouwwerken wordt altijd achterwege gelaten. Gelegitimeerde vragen zijn daarom: Waar 
liggen deze bouwwerken? Wat zijn bepalende locatiefactoren van deze bouwwerken? Zijn er 
patronen zichtbaar in de verspreiding van deze bouwwerken?  

Voor het onderzoek naar deze locatiefactoren wordt eerst uitgeweid over de locatie. Hierin 
wordt de stedenbouwkundige ontwikkeling van Eindhoven onderzocht. Aan de hand van 
bestaande literatuurgegevens is beschreven hoe Eindhoven van verzameling van agrarische 
dorpjes uitgroeit tot omvangrijke industriestad. Nu is uitgeweid over de stedenbouwkundige 
ontwikkelingen worden de immateriële ontwikkelingen van het katholicisme onderzocht. Op 
basis van bestaande literatuur is een beeld geschetst van de samenleving en de manieren 
waarom het katholicisme zich hierin heeft gevestigd.  

Omdat onderzoek ontbreekt wordt in dit onderzoek de ruimtelijke verspreiding van de 
katholieke bouwwerken onderzocht. De inventarisatie van de verschillende materiële uitingen is 
gedaan door de beschikbare bronnen te gebruiken. Deze bronnen worden gecondenseerd tot 
de informatie die van toepassing is op de studie. Deze inventarisatie omvat een breed scala aan 
katholieke bouwwerken uit de periode 1860-1960 binnen de grenzen van Eindhoven. Met 
behulp van GIS is deze informatie verwerkt in kaarten. Deze kaarten vormen de basis van de 
reconstructie van het materiële religieuze landschap.  

Deze nieuw verworven data wordt geprojecteerd op Bonnebladen uit de periode 1900-1929 en 
op recente topografische kaarten. Deze kaarten zijn geanalyseerd op drie schaalniveaus. Dit zijn 
het stadniveau, stadsdeelniveau, buurtniveau en objectniveau. De analyse van de patronen is 
gekoppeld aan de stedenbouwkundige ontwikkelingen. Hierdoor wordt duidelijk welke 
locatiefactoren ten grondslag liggen aan de vestiging van de religieuze bouwwerken. Deze 
resultaten bieden samen met het immateriële erfgoed een overzicht van de impact van het 
katholicisme op het landschap.  

Aan de hand van deze thema’s is een eerste aanzet gegeven tot de reconstructie van het 
religieuze landschap. We weten dat de verspreiding van religieuze bouwwerken sterk te maken 
heeft met de stedenbouwkundige ontwikkelingen. Ook weten we dat zonder geloofsbeleving in 
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de samenleving een groot deel van het religieuze landschap niet zou bestaan. Het immateriële 
erfgoed is bepalend voor de betekenis van het materiele erfgoed.  
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BIJLAGE I : INVENTARISATIE KERKEN 
 

In deze tabel is een inventarisatie te vinden van alle kerken die in de periode tussen 1860-1960 in Eindhoven hebben gestaan. Deze inventarisatie is gemaakt op basis van de verzameling van het Brabant Historisch 
Informatie Centrum. Zij hebben deze database gebaseerd op de Piusalmanakken van 1955 en 1965. 317F

318;
318F

319 De Piusalmanak is een jaarboek waarin alle gegevens staan van rooms-katholieke instellingen. Tot slot is de 
informatie aangevuld met behulp van Reliwiki.319F

320 Dit is een Nederlandse database over religieuze gebouwen. 

 NAAM KERK  ADRES PERIODE VAN GEBRUIK  BOUWJAAR, VERBOUWJAAR ARCHITECT 

1.  St. Catharinakerk Catharinaplein 1 In gebruik: 1867- 1860-1868 P.J.H. Cuypers 
2.  St. Petruskerk. Kloosterdreef 29 In gebruik: 1876- 1874,1912 H.J. van Tulder, L.J.P Kooken 
3.  St. Joriskerk St. Jorislaan 51 In gebruik: 1885- 1884, 1911 H.J. van Tulder, I. van Gils 
4.  St. Trudokerk Strijpsestraat 131 In gebruik: 1887- 1884 C. van Dijk, L.J.P. Kooken 
5.  St. Antonius Abt kerk IJsselstraat 2 In gebruik: 1881- 1881 L.C. Hezenmans 
6.  St. Martinuskerk ’t Hofke 3 In gebruik: 1891- 1891 E. Corbey 
7.  Paterskerk Augustijnendreef 15 In gebruik: 1898-2016 1898 P.J. Bekkers, J.P.I. Hegener 
8.  H. Antonius van Padua Boschdijk 75 In gebruik: 1909-1971 1909 (gesloopt) J. Margry 
9.  St. Lambertuskerk Hoogstraat 299 In gebruik: 1910- 1909 W. ter Riele 
10.  De Antoniuskerk Fazantlaan 17 In gebruik: 1918-1991 1911 T. Kuipers 
11.  H. Antonius van Padua 

“Steentjeskerk” 
St. Antoniusstraat 9 In gebruik: 1919-1971 1919 J.H.H. van Groenendaal 

12.  Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
kerk  

Vlokhovenseweg 45, Eindhoven In gebruik: 1920-2015 1919,1931  W. Ter Riele, H.W. Valk 

13.  H. Paulus Boschdijk 344, Eindhoven In gebruik: 1924-1995  1924 (gesloopt) J.H.H. van Groenendaal 
14.  St. Gerarduskerk St. Gerardusplein 26 In gebruik: 1925-2013 1924 L.J.P. Kooken, F. Wolters 
15.  St. Theresiakerk Carmelitessenstraat 2 Eindhoven In gebruik: 1928-2013 1928 M.H. van Beek 
16.  O.L. Vrouw van Altijddurende 

Bijstand 
O.L. Vrouwestraat 4, Eindhoven In gebruik: 1931-1972  1930 (gesloopt) J. Bekkers 

17.  H. Jozef St. Jozeflaan 66 In gebruik: 1930-1991 1930 (gesloopt) J. van der Valk 
18.  Pastoor van Arskerk Philomenastraat 13 In gebruik: 1930-2002 1930 A.H. Bredero 
19.  Heilig Hartkerk Ploegstraat 1 In gebruik: 1930-2012 1931 Dom. Paul Bellot, H.C. van de Leur 
20.  H. Koenraad Koenraadlaan 61 In gebruik: 1939- 1973 1939 (gesloopt) N. van Beek 
21.  H. Jozef  Heezerweg 339 In gebruik: 1941-2005 1940 (gesloopt) F.C. de Beer 
22.  Onbevlekt Hart van Maria Servaasplein 3 In gebruik: 1949-2004 1948 J.C. van Buijtene, B. Clement 
23.  H. Maria Middelares Aller 

Genaden 
Tinelstraat 3, Eindhoven In gebruik: 1950-1990 1950 (gesloopt) C. Geenen, L. Oskam 

24.  Don Boscokerk Mimosaplein 2  In gebruik: 1953-2006 1950 C.H. de Bever 
25.  Maria Regina Loderstraat 1a, Eindhoven In gebruik: 1958-1982 1958 (gesloopt) M.H.J. van Beek 
26.  H. Aartsengel Michaël Clovislaan 193, Eindhoven In gebruik: 1959-2004 1958 J. Strik 
27.  O.L. Vrouw van de Heilige 

Rozenkrans 
Molijnstraat 5, Eindhoven In gebruik: 1959-1985 1959 (gesloopt, op de toren na) H.W Valk, G.H.F. Valk 

28.  H. Judas Taddeus Hendrik Staetslaan 52, Eindhoven In gebruik: 1961-1997 1960 (gesloopt) H.M. Koldewey  
29.  Pius X St. Petrus Canisiuslaan, Eindhoven In gebruik: 1960-1992 1960 Th. Boosten 

                                                            
318 BHIC, RK kerken in Eindhoven, https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/rk-kerken-in-eindhoven, geraadpleegd 19 februari 2019.  
319 Huismans, 2019 : persoonlijk commentaar van Paul Huismans, medewerker projectbureau Brabants Historisch Informatie Centrum. 
320 Reliwiki, https://www.reliwiki.nl/index.php?search=kerken+eindhoven, geraadpleegd 19 februari 2019.  
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BIJLAGE II: INVENTARISATIE KLOOSTERS 

 
In deze tabel is een inventarisatie te vinden van alle klooster die in de periode 1860-1960 in Eindhoven hebben gestaan. De inventarisatie is gemaakt op basis van de verzameling van het Brabants Historisch Informatie 
Centrum.320F

321 Zij hebben de database gebaseerd op het boek van J. Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant, Alphen a/d Maas, 2010. 321F

322 Vervolgens is deze aangevuld en gecontroleerd met de 
database van Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.322F

323 Tot slot is de informatie aangevuld met behulp van Reliwiki.323F

324 Dit is een Nederlandse database over religieuze gebouwen.  

 NAAM KLOOSTER ADRES STICHTING  BOUWJAAR, 
VERBOUWJAAR 

PERIODE VAN GEBRUIK ARCHITECT  

1.  Klooster Mariënhage Augustijnendreef 15 1420 1419,1628 Reguliere Kanunniken van Sint Augustinus CRL 1420- 1680 
Augustijnen OSA 1891- 

- 

2.  Huis van het H. Hart 
van Jezus (RK 
Binnenziekenhuis) 

Jan van Lieshoutstraat 5, Eindhoven 1843 1853, 1926-1930, 1937 Zusters van Liefde van Tilburg SCMM 1843-1965 L. Kooken, C. de Bever 

3.  Klooster H. Paulus Strijpsestraat 144 Eindhoven 1860 1910 Zusters van Liefde van Tilburg SCMM 1860-1958 L. Kooken 
4.  Huis van den Zoeten 

Naam van Jezus 
Gasthuisstraat 1, Eindhoven 1868 1868 Zusters van Liefde van Tilburg  SCMM 1868-1972, 1976-

onbekend 
A. Clement 

5.  H. Hartklooster Kloosterdreef 23-27 1880 1881,1888,1901 Zusters van Liefde van Schijndel (1880- 2002) L. Kooken, M. van Beek 
6.  Klooster/Pensionaat 

Eikenburg 
Aalsterweg 289 1881 1895, 1922-1925 Redemptoristen CSSR 1881-1894 

Broeders van Liefde FC 1894- 
Kleine zusters van Sint Joseph 1988-1992 

A. de Vijvere, C. Bonsel 

7.  Klooster O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen 

Hoogstraat 301a 1884 1883 Zusters van Liefde van Schijndel 1884- Heijkants 

8.  Augustinianum Kanaalstraat 6-8 1898 1912 Augustijnen OSA 1898-1979 P. Bekkers, J. Hegener 
9.  Huize Sint Anna Geldropseweg 13 1908 1910 Zusters van Maria-Jozef 1908-1969 Bouwmaatschappij Astrea 
10.  Antoniushuis Amstelstraat 112 1910 1915 Franciscanessen van Denekamp 1910-1987 L. Kooken 
11.  Sint-Ignatiusgesticht Tongelresestraat 483 1910 1926 Zusters van Liefde van Schijndel 1910-2010 J. Franssen 
12.  Klooster en Sint-

Jozefgesticht 
Hemelrijken 119-169 1916 1922 Zusters van Liefde van Schijndel 1916-1980 L. Kooken 

13.  Klooster Sancta Ursula Stratumsedijk 64 1920 1870 Ursulinen van de Romeinse Unie OSU 1920-1930 H. Coolen 
14.  Klooster Sint Angela Kwartelstraat 3 1920 1920,1930 Ursulinen van de Romeinse Unie OSU 1920-1951 

Zusters van Moerdijk SSCJ 1951-1965 
J. Franssen 

15.  Sint Elisabeth Kleine Berg 8 1920 - Missiezusters van het Kostbaar bloed 1920-1957 - 
16.  Klooster Elisabeth Vestdijk 45 1922 1901, 1925 Missiezusters van het Kostbaar Bloed CPS 1922-1957 L. Kooken 
17.  Fraterhuis O.L.V. van 

Altijddurende Bijstand 
Frankrijkstraat 101 1925 1923 Fraters van Tilburg CMM (1925-1986) L. Kooken 

18.  Rectoraat en klooster, 
parochie Sint Jozef 
Tivoli 

Heezerweg 339 1929 1929,1935 Missionarissen van het H. Hart van Jezus MSC 1929- 2000 F.C. de Beer 

19.  Klooster Sint Theresia 
van het Kindje Jezus 

Seringenstraat 9 1930 1930, 1940 Zusters van J.M.J. 1930-1953 S. Orie 

                                                            
321 BHIC, Kloosters in Eindhoven, https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/ons-brabant/kloosters/kloosters-in-eindhoven, geraadpleegd 19 februari 2019 
322 Huismans, 2018 : persoonlijk commentaar van Paul Huismans, medewerker projectbureau Brabants Historisch Informatie Centrum. 
323 Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, https://www.erfgoedkloosterleven.nl/zoeken/collecties-zoeken.php, geraadpleegd 19 februari 2019.  
324 Reliwiki, https://www.reliwiki.nl/index.php?search=kerken+eindhoven, geraadpleegd 19 februari 2019. 



3 
 

20.  Sint-Theresiapension 
en zusterhuis 

Theresiastraat 2 1930 1930 Zusters van de Choorstraat 1930-1986 J. van Halteren 

21.  Sint Theresiapension Theresiaplein 2 1930 1928 Zusters van de Choorstraat 1930-1986 M. van Beek 
22.  Gezellenhuis Ons 

Thuis en zusterhuis 
Bethanië 

Deken van Somerenstraat 3; Don Boscostraat 1-3-
5 

1931 1931 Zusters van de Choorstraat 1931-1981 J. van Halteren 

23.  Klooster in Sint-
Josephziekenhuis 

Aalsterweg 293 1932 1931 Kleine Zusters van Sint Joseph 1932-1991 E. Cuypers 

24.  Klooster Sint 
Bernadette 

Jan Smitzlaan 7-9 1934 1932 Zusters van J.M.J. 1934-2001 G. van Geenen, C.G. van 
Geenen 

25.  St. Claraklooster Claralaan 1 1936 1950 Clarissen-Coletinen OCC 1936- C.H. de Bever 
26.  Kloosters in het 

Glorieuxpark 
Geldropseweg 170 1936 1912 Zusters van Barmhartigheid van Ronse ZB 1936- Terhaghe 

Zusters van Liefde van Jezus en Maria SCJM 1991- 
J. Th. J. Cuypers 

27.  Kapucijnenklooster Koenraadlaan 59 1937 1936 Kapucijnen OFMCAP 1937-1991 M. van Beek 
28.  Klooster Tivoli Heezerweg 345 1939 1939 Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart FDNSC 1939-1973 

Zusters van Liefde van Tilburg SCMM 1973-1992 
F.C. de Beer 

29.  Sint-Jozefdal Nuenenseweg 1 1939 1906 Broeders van de H. Norbertus 1939-1949 
Broeders van Liefde FC 1949-1980 

Ed. Cuypers 

30.  Klooster van de 
Julianazusters 

Kloosterdreef 41 1942 - Julianazusters 1942-1982 - 

31.  Klooster Sint Jozef Poeijersstraat 71 1945 1939, 1954 Franciscanessen van Heythuysen 1945-1968 
Kapucijnen OFMCAP 1968-2003 

J. van der Valk, M. van Beek 

32.  Maria ter Engelen Gelderlandplein 24 1949 - Franciscanessen van Oirschot 1949 -1964 - 
33.  Reparatricenklooster Willemstraat 57 1951 1957 Zusters Reparatricen SMR 1951-1974 - 
34.  Klooster Maria ter 

Engelen 
Koenraadlaan 102-a 1954 1954 Franciscanessen van Oirschot 1954-2005 C. de Bever 

35.  Klooster bij Don 
Bosco 

Heideveldstraat 2-a 1957 1953 Zusters Auxiliatricen (1957-1969) 
Zusters van J.M.J. (1970-2002) 

J. Sleegers 
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BIJLAGE III: KLEINE RELIGIEUZE MONUMENTEN 
 

In deze tabel is een inventarisatie te vinden van alle Lourdesgrotten, Heilig Hartbeelden en kapellen die in de periode tussen 1860-1960 in Eindhoven hebben gestaan. Deze inventarisatie van de Lourdesgrotten is gemaakt 
op basis van de inventarisatie van het Brabant Historisch Informatie Centrum. 324F

325 De Inventarisatie van de Heilig hartbeelden is gebaseerd op een overzicht op Wikipedia.325F

326 De inventarisatie van de kapellen is gedaan via 
Reliwiki.326F

327  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
325 BHIC, Lourdesgrotten in Eindhoven, https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/lourdesgrotten-in-eindhoven, geraadpleegd 19 mei 2019.  
326 Wikipedia, lijst van Heilig hartbeelden Nederland, https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Heilig_Hartbeelden_in_Nederland , geraadpleegd 19 mei 2019.  
327 BHIC, Lourdesgrotten in Eindhoven, https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/lourdesgrotten-in-eindhoven, geraadpleegd 19 mei 2019.  

 NAAM  ADRES  TYPE MONUMENT BOUWJAAR (INDIEN GESLOOPT) ARCHITECT 

1.  - Aalsterweg 289 Lourdesgrot vóór 1905 (jaartal van sloop is onbekend)  - 

2.  - Strijpsestraat 144 Lourdesgrot  vóór 1910 (jaartal van sloop is onbekend) - 

3.  - Kloosterdreef 23-27 Lourdesgrot Tussen 1908-1912 (sloop 1980) - 

4.  - Vestdijk 45 Lourdesgrot Circa 1922 (jaartal van sloop is onbekend) - 

5.  - Aalsterweg 293 Lourdesgrot 1932 (jaartal van sloop is onbekend) - 

6.  - Augustijnendreef 15 Heilig hartbeeld 1898 J. Geelen, T. Cox 

7.  - Hoogstraat 297 Heilig hartbeeld 1925 - 

8.  - Pastoor Harkxplein Heilig hartbeeld 1937 A. Termote 

9.  - Plein St. Trudokerk Heilig hartbeeld 1927 A. de Beule, D. Hermsen 

10.  Grafkapel Van 
Abbe 

Roostenlaan 300 Kapel 1935 A.J. Kropholler 

11.  Kapel den 
Burgh 

Geldropseweg 168a Kapel 1952 J. Bouwmans, J. van Dillen 

12.  Augustinianum Kanaalstraat 6  Kapel 1924 Dom. Paul Bellot 

13.  Maria Kapel Loonstraat 22 Kapel 1954 H.W. Valk, G.H.F. Valk     

14.  De Grote Beek Grote Beekstraat 26 Kapel/Foyer 1918 J.A. Vrijman     

15.  Jozef 
noodkapel 

Leeuwenstraat 5  Noodkapel 1927 (jaar ingebruikname) -     

16.  Maria ter 
Welschap 

Sliffertsestraat 27 Kapel 1951 -     

17.  Maria kapel Genneperweg Kapel 1937 (gesloopt 1973) G. Sarlemijn     
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BIJLAGE IV: RELIGIEUZE TOPONIEMEN 

 

  
Op de website zicht op Eindhoven is door lokaal onderzoeker Jan Spoorenberg een onderzoek gepubliceerd naar toponiemen. Het onderzoek betreft een verzameling van straatnamen, plantsoen- en parknamen en 
kunstwerken (bruggen). Het gebied dat het onderzoek omvat zijn de dorpen van groot-Eindhoven voor de annexatie tot 1920. Ten tweede de straatnamen in groot-Eindhoven na de annexatie. Op basis van dit onderzoek 
worden in de onderstaande tabel een overzicht gegeven van alle toponiemen de een naam hebben die gerelateerd is aan de katholieke religie.327F

328   

Tabel 3 Toponiemen pre-1920. 

 TOPONIEM  JAARTAL EERSTE VERMELDING.  TOELICHTING TOPONIEM INDIEN NOODZAKELIJK LIGGING  

1.  St. Lambertusstraat 1914  Gestel 
2.  St. Martinusstraat 1914  Gestel 
3.  Willibrordusstraat  1914  Gestel 
4.  Kerkpad langs Jan van Hout 1878  Stratum 
5.  Kerkpad van F. Frenken langs het Hoefke 1878 Het Hoefke was een boerderijtje aan de latere Pastoor Dijkmansstraat. (p.252) Stratum 
6.  Kerkweg 1878  Stratum 
7.  St. Jorisstraat   Stratum 
8.  St. Rochustraat 1912 Omdat hier vroeger altijd de processie ter eere van St.-Rochus passeerde. (p.254) Stratum  
9.  Poeijerskerkpad 1915 Ongeveer het tracé van de huidige St. Jorislaan. (p.255) Stratum 
10.  Leostraat 1918 Naar paus Leo XIII (p.254) Stratum 
11.  Kerkstraat van de Hurk 1888  Strijp 
12.  Kerkweg naar Schoot 1888  Strijp 
13.  Lijkweg op Welschap 1888  Strijp 
14.  Kerkakkerstraat 1919  Strijp 
15.  Kerkeind 1919  Strijp 
16.  Kerstraat 1919  Strijp 
17.  St. Antoniusstraat 1919  Strijp 
18.  St. Severusstraat 1919 Naar de patroonheilige van de wevers; de naam is mogelijk geïnspireerd door de 

nabije linnenfabriek. (p.264) 
Strijp 

19.  St. Trudostraat, 1919  Strijp 
20.  Klein Tongelresche Kerkpad 1880  Tongelre  
21.  Urkhovense kerkpad 1880  Tongelre  
22.  Fellenoordse Kerkstraat 1899 Naam uit de volksmond. (p.276) Woensel 
23.  Kerkstraat 1866   Woensel 
24.  Nieuwe Kerkstraat 1881  Woensel 
25.  Oude Kerkstraat 1881  Woensel 
26.  Oude Kerkweg van Nieuw Acht 1881  Woensel 
27.  Kloosterstraat 1898  Woensel 
28.  Fellenoordse Kerkweg 1899  Woensel 
29.  St. Petrusstraat 1918 Vernoemd naar de parochiepatroon. (p.295) Woensel 
30.  Benedictusstraat 1918 Genoemd naar de regerende paus Benedictus XV tussen 1914-1922. (p.295)  Woensel 
31.  Leostraat 1918 Geïnspireerd door de paus Leo XIII tussen 1878-1903. (p.295)  Woensel 
32.  Begijnhofstraat 1881  Eindhoven 
33.  Begijnenhof 1920  Eindhoven 
34.  Kloosterlaan 1893  Eindhoven 

                                                            
328 Straatnamen en straatnaamgeving in Eindhoven 1340-2019 door Jan Spoorenberg, http://www.zichtopeindhoven.nl/straatnamen.php, geraadpleegd 8 mei 2019. (Pagina nummer tussenhaakjes verwijst naar pagina nummer uit het onderzoek van Jan Spoorenberg). 
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35.  Heilige Geeststraat 1903  Eindhoven 
36.  St. Catharinastraat 1910  Eindhoven 

 

Tabel 4 Toponiemen periode 1920-2019. 

 TOPONIEM  JAARTAL EERSTE VERMELDING.  TOELICHTING TOPONIEM INDIEN NOODZAKELIJK LIGGING  

1.  St. Annahof   1920 Namen vastgesteld in de nieuwe gemeente groot-Eindhoven. Vaak overgenomen 
uit een eerdere naamgeving.  

Centrum 

2.  St. Antoniusstraat 1920 “ Strijp 
3.  St. Catharinastraat 1920 “ Centrum  
4.  St. Jorisstraat 1920 “ Stratum 
5.  St. Lambertusstraat 1920 “ Gestel 
6.  St. Martinusstraat  1920 “ Gestel 
7.  St. Petrusstraat 1920 “ Woensel 
8.  St. Rochusstraat   1920 “ Stratum 
9.  St. Severusstraat 1920 “ Strijp 
10.  St. Trudostraat 1920 “ Strijp  
11.  Willebrordusstraat 1920 “ Gestel 
12.  Benedictusstraat 1920 “ Woensel 
13.  Leostraat 1920 “ Stratum 
14.  Kerkstraat 1920 “ Centrum 
15.  Kerkeind 1920 “ Strijp 
16.  St. Rochussteeg 1922  Stratum 
17.  St. Rochushofje 1922 Verandering van de naam St. Rochussteeg. (p.52) Stratum 
18.  St. Gerarduslaan 1925 Parochiepatroon  Stratum 
19.  Carmelietenstraat 1927 De naam was toen al fout gespeld; Karmelietenstraat was en is correct. (p.57) Strijp 
20.  St. Theresiaplein 1927 Verwijzing naar patroonheilige  Strijp 
21.  St. Theresiastraat 1927 Verwijzing naar patroonheilige  Strijp 
22.  Pastoor van Arslaan 1929  Woensel 
23.  Pastoor van Arsplein 1929  Woensel 
24.  St. Philomenastraat 1929  Woensel 
25.  Deken van Somerenstraat 1930  Centrum 
26.  Don Boscostraat 1930 Priester Centrum 
27.  Aloysius van Gonzagastraat 1930 Patroonheilige van de jeugd (p.64). voormalige Don Boscostraat. Centrum 
28.  Onze Lieve Vrouwestraat 1931 De straat werd genoemd naar Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, de 

patrones van de kerk die hier in 1931 gereedkwam. (p.67) 
Centrum 

29.  Kerkhoflaan 1932  Gestel 
30.  St. Josephlaan 1932 Naar de patroonheilige van de nieuwe kerk. (p.68) Tongelre 
31.  Pastoor Petersstraat 1934 Stichter parochie St.-Antonius van Padua, Fellenoord. (p.69) Centrum 
32.  Petrus Dondersstraat 1937 Namen van heilige, vaak afkomstig uit Brabant. (p.73) Stratum 
33.  Piuslaan 1937 “ Stratum 
34.  St. Adelbertstraat 1937 “ Stratum 
35.  St. Adrianusstraat 1937 “ Stratum 
36.  St. Georgiuslaan 1937 “ Stratum 
37.  St. Hubertusstraat 1937 “ Stratum 
38.  St. Leonardusstraat 1937 “ Stratum 
39.  St. Nicasiusstraat 1937 “ Stratum 
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40.  St. Odastraat 1937 “ Stratum 
41.  St. Odulphustraat 1937 “ Stratum 
42.  St. Jorislaan 1938 Patroonheilige van de kerk. (p.73) Stratum 
43.  St. Gerardusplein 1945 Kerkpatroon. (p.76) Stratum 
44.  St. Jansweg 1949 In Noord-Brabant vereerde heiligen. (p.82) Stratum 
45.  St. Servaasweg 1949 “ Stratum 
46.  Rector Baptistlaan 1950 Rector Babtist 1887-1936 was de eerste rector van het rectoraat Tivoli. Een 

rectoraat is een gebied met een r.-k. kerk onder leiding van een rector. (p.82) 
Stratum 

47.  St. Amanduspad 1950 Heiligen Stratum 
48.  St. Bavostraat 1950 “ Stratum 
49.  St. Bonifaciuslaan 1950 “ Stratum 
50.  St. Gerlachstraat 1950 “ Stratum 
51.  St. Goedelestraat 1950 “ Stratum 
52.  St. Otgeruslaan 1950 “ Stratum 
53.  St. Romboutstraat 1950 “ Stratum 
54.  St. Wirostraat 1950 “ Stratum 
55.  Dionysius de Karthuizerstraat 1950 Mystici (p.84) Stratum 
56.  Hadewychlaan 1950 “ Stratum 
57.  Sint Lidwinastraat 1950 “ Stratum 
58.  Sint Lutgartstraat 1950 “ Stratum 
59.  Geert Grootestraat 1950 Boeteprediker (p.84) Stratum 
60.  Mgr. Zwijsenstraat 1953 Buurt met geloofverkondigers, asceten, mystici. (p.88) Stratum 
61.  Roothaanstraat 1953 “ Stratum 
62.  St. Adelbertuslaan 1953 “ Stratum 
63.  St. Bernulphuslaan 1953 “ Stratum 
64.  St. Gertrudislaan 1953 “ Stratum 
65.  St. Norbertuslaan 1953 “ Stratum 
66.  Thomas à Kempislaan 1953 “ Stratum 
67.  Deken van Liempdstraat 1953  Woensel 
68.  Mgr. Swinkelsstraat 1953  Woensel 
69.  Deken van Somerenstraat 1954  Centrum 
70.  Antonius van Gilsweg 1956 Priester (p.95)  Stratum 
71.  Dr. Poelspad 1956 “ Stratum 
72.  Hendrik Mandestraat 1956 Schrijver van Mystici. (p.95)  Stratum 
73.  Henricus Herpstraat 1956 “ Stratum 
74.  Kardinaal van Enckevoirtstraat 1956  Stratum 
75.  Kardinaal van Rossumlaan 1956  Stratum 
76.  St. Eligiuspad 1956  Stratum 
77.  St. Petrus Canisiuslaan 1956  Stratum 
78.  St. Plechelmuspad 1956  Stratum 
79.  Vicaris van Alphenstraat  De vicaris is in de Katholieke Kerk de plaatsvervanger van een bisschop of pastoor 

(Vicaris, https://www.encyclo.nl/begrip/vicaris, geraadpleegd 9 mei 2019.).32 
Stratum 

80.  St. Clarastraat  1957 Vernoemd naar het klooster voor de zusters Clarissen. (p.97)  Gestel 
81.  St. Claralaan 1957 naar de kloosterorde van de Clarissen. (p.99) Gestel 
82.  St. Trudoplein 1957  Strijp 

 

Over de gehele periode zijn er 118 toponiemen geteld die gerelateerd zijn aan het katholicisme.  


