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EEN WOORD 
VOORAF

>> VOORWOORD

“Zijn in Eindhoven mensen wel geïnteresseerd in verleden, 
heden en toekomst van hun woonplaats?” wordt mij wel 
eens gevraagd. Waarschijnlijk is dat nooit ‘echt’ te meten. 
Misschien hoeft dat ook niet: we kunnen afgaan op het 
enthousiasme dat het werk van de nieuwe Stichting De 
Negende van Eindhoven tot op heden mocht ontvangen. 
Eerst als bestuurslid, nu als directeur, heb ik grote betrok-
kenheid mogen ontmoeten, via de krant en in live bijeen-
komsten, bij het tot stand komen van de Canon van onze 
stad. Hetzelfde geldt voor de expositie die we organiseer-
den over het Florarium Temporum, die meer dan 16.000 
bezoekers in een week trok.

De komende jaren gaan we graag proberen – met onze 
partners in stad en regio, zoals Museum Kempenland 
Eindhoven – te werken aan slimme koppelingen als het 
gaat om het verkennen en vertellen van het cultuur-
historisch verhaal van Eindhoven. Er is al veel materiaal 
beschikbaar, maar (her-) kennen we het ook? Voor velen 
zullen er in De Canon van Eindhoven onverwachte en 
onbekende iconen zitten: ze laten zich via dit door de 
auteurs met liefde geschreven boek en via onze website 
(www.denegende.nl) makkelijk verkennen. Misschien 
moet juist een stad als Eindhoven, door de geschiedenis 
gevormd tot haar hedendaagse veelzijdige verschijnings-
vorm en op dit moment zich druk profilerend als stad 
van techniek en design, steeds de vinger aan de  pols 
houden over ‘de eigen identiteit’.

Ik wens u op deze plek in ieder geval veel leesplezier 
en geef u als bewoner of bezoeker graag het advies om 
vooral zelf de plekken en verhalen verder te gaan beleven. 
Wij zullen de komende jaren voor die ontdekkingstochten 
graag voorzetten blijven doen!

Eindhoven, maart 2009

Christian Curré 
Directeur/Coördinator 
Stichting De Negende van Eindhoven
christian@denegende.nl
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DE CANON 
VAN EINDHOVEN

>> INLEIDING

Wat moet iedere Eindhovenaar van 
de geschiedenis van Eindhoven weten? 
En, hoe moet die geschiedenis verteld 
worden? Zie hier de twee centrale 
vragen van De Canon van Eindhoven. 
In 2006 publiceerde een commissie 
onder voorzitterschap van Frits van 
Oostrom, president van de Koninklijke 
Nederlandse Academie van Weten-
schappen, De Canon van Nederland. 
De aanpak van de commissie werd met 
 enthousiasme begroet. De geschiedenis 
van Nederland moest tot leven worden 
gewekt met 50 inspirerende verhalen 
over ‘iconen’ (ofwel betekenisvolle 
objecten en persoonlijkheden) uit het 
historisch erfgoed van ons land. Een 
dergelijke aanpak is ook het uitgangs-
punt van De Canon van Eindhoven. 
Waarom zoiets voor Eindhoven?

DE MOTIVATIE

Een stad, hoe modern ook, heeft zijn 
geschiedenis nodig. De bewoners worden 
niet gelukkig in een anonieme wereld, maar 
willen zich hechten in tijd en ruimte. De 
concrete sporen die onze voorouders heb-
ben achtergelaten, kunnen daarbij helpen. 
Zij vormen de ankerpunten, waarmee 
wij onze tijd en onze toekomst betekenis  
kunnen geven. De Sint-Catharinakerk in 
het centrum van Eindhoven, gebouwd 
tussen 1860 en 1867, is zo’n ankerpunt. 
Het vertelt ons het verhaal van het rijke 
roomse leven, van de confrontatie tussen 
levensovertuigingen en van de teloorgang 
van de dominante, katholieke ‘zuil’. Wat is 
er voor in   de plaats gekomen? Met welke 
religies en  levensbeschouwingen zijn wij 

tegenwoordig  omringd? Hoe gingen de 
stadsbewoners vroeger om met dominantie 
en diversiteit, en wat kunnen wij      daar-   
van leren? 

Een monumentaal, historisch gebouw 
zoals deze kerk leent zich uitstekend voor 
dergelijke bespiegelingen. Maar wat te zeg-
gen van de websites ‘Eindhoven-in-beeld’ 
met een schat aan historische foto’s met 
reacties en beschrij vingen. Dit voorbeeld 
geeft aan dat men de geschiedenis niet 
alleen moet zoeken in het stadsbeeld of 
het museum, maar ook op zolders, in 
fotoboeken   en bij mensen. Het menselijk 
geheugen is een schatkamer van histori-
sche     ervaringen, verhalen en gegevens en 
daarmee van ‘ankerpunten’.

De Canon van Eindhoven heeft tot 
doel de historie van de stad leesbaar, zicht-
baar en vooral beleefbaar te maken. Voor 
Eindhoven vereist dat nogal wat verbeel-
dingskracht, want de geschiedenis ligt hier 
niet voor het oprapen. De stadsrechten 
van Eindhoven zijn even oud als die van 
‘historische’ steden zoals ’s-Hertogenbosch 
of Amsterdam. Maar twee massale bom-
bardementen veranderden de voor oorlogse 
stad in een puinhoop. En veel van wat 
er daarna nog van over was, is tijdens de 
wederopbouw met niets ontziend enthou-
siasme op de schop gegaan. Eindhoven is 
voor de meesten een verzameling iconen 
van moderniteit, zoals ‘hightech’ industrie, 
hoogbouw en verkeersinfrastructuur. 

Wie echter goed naar Eindhoven kijkt, 
ziet een rijke geschiedenis. Wie echt een 
doordringende blik werpt, ontwaart vele 
tijdsdimensies in architectuur, stedenbouw 
en wonen. Het gaat erom dat erfgoed op 
te sporen en tot leven te brengen. En 
als dat lukt zal de stad aan kwaliteit 
winnen. Historisch erfgoed blijkt naast 
werk gelegenheid, woonklimaat, uit-
gaansmogelijkheden en andere factoren 
medebepalend te zijn voor de beleving 
van het stedelijk leven.

23 ICONEN

De Canon van Eindhoven presenteert  
23 iconen uit het historisch erfgoed 
van Eindhoven. Zo’n icoon is de Sint-
Catharinakerk. Een ander voorbeeld is 
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dige Studiekring Kempenland, Vrienden 
van Museum Kempenland Eindhoven, 
 Academisch Genootschap en Sociëteit 
Transmissie. De werkgroep ontving van 
alle kanten reacties. Van de Van Abbe-
stichting kreeg de werkgroep uitvoerig 
commentaar.

Op basis van de ‘raadpleging’ van de 
Eindhovense ‘bevolking’ en interne dis-
cussies in de werkgroep hebben diverse 
aanpassingen plaatsgevonden in de 
oorspronkelijke opzet en zijn 23 iconen 
geselecteerd, die tezamen De Canon van 
Eindhoven vormen.

HET HISTORISCH VERHAAL

De Canon van Eindhoven zet een specifiek 
historisch beeld van de stad neer. De werk-
groep heeft gekozen voor een focus op de 
laatste twee eeuwen. De geschiedenis van 
Eindhoven is dan als een smeulend lont, 
dat tot ontbranding komt in de negen-
tiende eeuw en als dynamiet ontploft in 
 de twintigste eeuw.

Dit beeld is gedetailleerd uitgewerkt in 
een apart hoofdstuk ‘Een korte geschiede-
nis van Eindhoven’. Dit hoofdstuk deelt 
de geschiedenis in in zeven historische 
periodes: Tot 1232; 1232-1795; 1795-1850; 
1850-1890; 1890-1920; 1920-1970; Na 1970.
Het behandelt iedere periode op een sys-      
tematische manier, namelijk aan de hand 
van zeven thema’s, ook wel vensters ge-
noemd: Fysieke omgeving en stadsbeeld; 
bestuur en politiek; nijverheid en industrie; 
levensovertuiging en religie;  infrastructuur; 
onderwijs en cultuur; alledaags leven, 
recreatie en sport.

DE CRITERIA 

Bij de selectie van de iconen heeft een 
aantal criteria een rol gespeeld. Allereerst 
dient een icoon betekenisvol en aanspre-
kend te zijn voor de burger. Het moet 
 verder  verschillende vensters (minstens 
twee) openen op de geschiedenis van 
Eindhoven. Zo is het Eindhovens Kanaal 
cruciaal geweest voor de ontwikkeling van 
de infrastructuur, maar tevens voor de 
nijverheid en industrie van Eindhoven. 
Ook moet een icoon interessant zijn 
voor uiteenlopende periodes van de 

het  Eindhovens Kanaal uit 1846. Daarin 
verschijnt heel conc reet een burgerij die 
aan het begin van de negentiende eeuw 
tegen de verdrukking in de durf had om 
op eigen initiatief de infrastructuur te 
verbeteren. Dat betekende het einde van 
een lange periode van stagnatie  en het 
begin van de explosieve industrialisatie 
 van Eindhoven. Het verhaal vertelt verder 
dat het Eindhovens Kanaal tenslotte zijn 
oorspronkelijke functie verloor en vandaag 
van belang is voor recreatie, natuurontwik-
keling en als historisch erfgoed.

En zo zijn er verhalen over  Mariën   hage, 
de gebroeders Philips, het  Van Abbemuseum, 
de Europacup van PSV uit 1988 en de 
moskee aan de Willemstraat.  De 23 iconen 
kunnen de unieke geschiedenis van de stad 
uitstekend vertellen. Hoe zijn zij geselec-
teerd? Welk verhaal moeten zij vertellen?

HET PROCES

De Canon van Eindhoven is een van de 
initiatieven van de commissie ‘De Negende 
van Eindhoven’, die door het college van 
burgemeester en wethouders in 2007 is 
ingesteld. De commissie kreeg de opdracht: 
Het zichtbaar maken van de historische 
wortels van het moderne Eindhoven, het 
aanwijzen van sporen in de stad van haar 
cultuurhistorie, in samenspraak met de 
Eindhovenaren. Inmiddels is deze opdracht 
doorgegeven aan de Stichting ‘De Negende 
van Eindhoven’. Onder verantwoordelijk-
heid van de commissie en de stichting is 
de Canon uitgewerkt door een werkgroep. 
(Zie het colofon voor de samenstelling van 
de commissie, het stichtingsbestuur en 
de werkgroep.)

De werkgroep is begonnen met een lijst 
op te stellen van ruim 100 iconen. Daaruit 
zouden er 20 uitgekozen moeten worden. 
Het Eindhovens Dagblad publiceerde deze 
lijst en riep de lezers op hun voorkeur uit te 
spreken. Lezers deden dat in groten getale.

Ook kon de Eindhovenaar zich laten 
horen op diverse bijeenkomsten met als 
hoogtepunt het debat in de Catharinakerk, 
waaraan tweehonderd mensen deelnamen. 
Andere bijeenkomsten werden belegd met 
de Van Abbestichting , Sociëteit Concor-
dia, Rotary Eindhoven Noord, Heemkun-

>> INLEIDING
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 geschiedenis van  Eindhoven.    Een icoon 
uit een bepaalde periode (bijvoorbeeld 
de  Sint-Catharinakerk uit de periode 
 1850-1890) moet belangrijke historische 
ontwikkelingen kunnen behandelen in de 
periodes daarvoor en/of daarna (bijvoor-
beeld het verhaal van de katholieke zuil 
tussen 1920 en 1970). Tot slot, een icoon 
dient zichtbaar, tastbaar en opvallend te 
zijn, en authentiek als historisch artefact. 

Alle iconen bij elkaar vertellen de geschie-
denis van Eindhoven, althans het histori-
sche verhaal dat de stichting ‘De Negende 
van Eindhoven’ wil neerzetten. Maar het 
verhaal gaat verder. Alle iconen bij elkaar 
leggen ook relaties met de geschiedenis 
van Nederland en die van Europa en de 
wereld (de Verlichting, industriële revolu-
tie, Tweede Wereldoorlog, multi-culturele 
samenleving). De Canon van Eindhoven is 
dan de specifieke, Eindhovense invulling 
van de geschiedenis van de mensheid.

HET VERVOLG

De Canon van Eindhoven is bedoeld als een 
opmaat voor verdere activiteiten. Zij zal 
toegankelijk worden via een eigen website. 
Eindhovenaren kunnen op de 23 iconen 
reageren, verbeteringen aanbrengen en 
hun eigen verhalen eraan toevoegen. Het 
zijn dit soort verhalen die een geschiede-
nis tot leven brengen. De Canon als ‘wiki’ 
kan tevens een inspirerende basis zijn voor 
het ontwikkelen van onderwijsmateriaal 
en onderwijsactiviteiten. Verder zouden 
inwoners, toeristen en buitenlandse werk-
nemers de geschiedenis op locatie kunnen 
gaan beleven. Nagenoeg alle iconen zijn 
zichtbaar in de stad en bieden de gelegen-
heid met klassieke en moderne middelen 
het historische verhaal te vertellen en te 
verbeelden. Hier liggen kansen voor uit      -
een lopende organisaties en instellingen 
om samen met de stichting ‘De Negende 
van Eindhoven’ vorm te geven aan de 
iconen van Eindhoven en daarmee ook 
aan hun eigen identiteit. 

Harry Lintsen en Peter Thoben
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>> PERIODE
TOT 1232: JAGERS, 
VISSERS EN BOEREN 

>> ICOON
DE DOMMEL, 
DE VROEGE TIJD

>> PERIODE
1232-1795: 
DE KLEINE STAD

>> ICOON
STADSRECHTEN EN 
EEN  STADSWAPEN, 
1232 

>> ICOON
HET KLOOSTER 
TEN HAGHE, 1420

>> ICOON
DE STADSPLATTE-
GROND VAN 
VAN DEVENTER, 
CIRCA 1560

>> PERIODE
1795-1850: DE 
WEERBARSTIGE 
TIJD

>> ICOON
JAN VAN HOOFF, 
1755-1816 

>> ICOON
HET EINDHOVENS 
KANAAL, 1846

DE PERIODEN
& DE ICONEN 

>> DE PERIODEN
& DE ICONEN
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>> PERIODE
1850-1890: 
DE INDUSTRIËLE 
REVOLUTIE

>> ICOON
ELIAS EN MIGNOT, 
1850-1890

>> ICOON
DE SINT-
CATHARINAKERK, 
1867

>> ICOON
HET CATHARINA-
KERKHOF, 
1877

>> PERIODE
1890-1920: 
TURBULENTIE EN 
TRANSITIE

>> ICOON
DE GEBROEDERS 
PHILIPS, 1891  

>> ICOON
DE OOSTERKERK, 
1911 

>> ICOON
DE CENTRALE 
BOERENLEENBANK, 
1911

>> PERIODE
1920-1970: 
DE 'COMPANY 
TOWN'

>> ICOON
EEN BIJZONDER 
LICHTORNAMENT, 
1920

>> ICOON
RONDOM DAF, 
1920-1970

>> ICOON
HET STEDELIJK 
VAN ABBEMUSEUM, 
1936

>> ICOON
HET BEVRIJDINGS-
MONUMENT OP HET 
STADHUISPLEIN, 
1954

>> ICOON
EEN NIEUW 
STATION, 1956

>> ICOON
HET EVOLUON, 1966

>> ICOON
DE BIJENKORF, 1968 

>> PERIODE
NA 1970: 
EEN NIEUW
 TIJDPERK

>> ICOON
DE EFFENAAR, 
1971

>> ICOON
DE EUROPACUP 
VOOR LANDS-
KAMPIOENEN, 
1988

>> ICOON
DE MOSKEE, 
1989

>> ICOON
'BRAINPORT', 
DE TOEKOMST
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>> PERIODE
TOT 1232: JAGERS, 
VISSERS EN BOEREN 

>> ICOON
DE DOMMEL,
DE VROEGE TIJD
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>> PERIODE
TOT 1232: JAGERS, 
VISSERS EN BOEREN 

>> ICOON
DE DOMMEL,
DE VROEGE TIJD
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>> PERIODE TOT 1232: JAGERS, VISSERS EN BOEREN >> ICOON DE DOMMEL, DE VROEGE TIJD

Wie in het najaar of het begin van de 
 winter met mistig weer en lichte vorst 
      ’s morgens vroeg langs de Dommel 
loopt, kan zich, wat vaag stads- en 
verkeers lawaai daargelaten, zonder 
problemen eeuwen terug wanen. De 
vissen die het water soms laten rimpe-
l  en  deden dat toen op dezelfde manier. 
De waterhoentjes en de reigers die als 
schimmen uit de nevel opduiken zijn 
tijdloos. Het prachtig berijpte stukje 
bos en het recreatieve fietspad zijn dui-
delijk van recenter datum. Verder lijkt er 
op zo’n ochtend weinig veranderd. Toch 
is dat maar schijn. Het aanzien van de 
Dommel en het Dommeldal heeft in de 
loop van de eeuwen verschillende malen  
ingrijpende wijzigingen ondergaan. 
En ook in andere opzichten heeft het 
 riviertje, dat zich zo’n zeventien kilo-
meter lang door de stad slingert, een 
interessante geschiedenis, die nauw 
verbonden is met die van Eindhoven. 

DE VELE FUNCTIES VAN DE DOMMEL 

De Dommel ontspringt op het Kempens 
Plateau in het Belgisch-Limburgse stadje 
Peer. Het beekje, meer is het dan nog niet, 
stroomt door de Kempen richting Neder-
landse grens. Via Borkel en Schaft, Dom-
melen en Veldhoven bereikt de inmiddels 
wat bredere Dommel Eindhoven. Vandaar 
kronkelt het riviertje richting ’s-Hertogen-
bosch waar het samenvloeit met de Aa,  
om verder te gaan als de Dieze.

Zo’n 10.000 jaar geleden maakte het 
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water van wat later de Dommel ging heten, 
deel uit van de vlechtende rivieren in Oost-
Brabant. Bij dit type rivieren zet de stroom 
zand en grind af, waar het water omheen 
stroomt. De bedding bestaat uit meerdere 
ondiepe geulen, die door elkaar heen vlech-
ten en regelmatig verschuiven. Nadat het 
riviertje enkele duizenden jaren geleden 
een vaste bedding had gekregen ontstond 
een beekdal waarin mensen zich vestigden. 
Voor hun bestaan visten zij en maakten zij 
jacht op wild dat op het water afkwam. 
De boeren die geleidelijk de plaats van de 
nomadische jagers en verzamelaars in-
namen, vestigden zich op de hoger gelegen 
zandruggen langs de Dommel. Zij waren 
voor hun handwerkactiviteiten en de ver-
zorging van het vee afhankelijk van water. 
Lang voor de stichting van Eindhoven en 
het verkrijgen van stadsrechten begonnen 
boeren met de kap van bossen, zowel op 
de hoger gelegen grond als in het dal. Het 
hout werd gebruikt voor bouwactiviteiten, 
brandstof en het maken van gebruiksvoor-
werpen. Zo kregen uitgeholde stammen 
van eiken een bestemming als wanden 
van waterputten. 

Rond het midden van de vijftiende eeuw
was er niets meer te kappen. De vrijgeko-
men grond veranderde in de hogere delen 
in hei en werd begraasd door schapen. In 
het beekdal ontstond, naast het bestaande 
broekbos, gras- en hooiland. 

Het hout van de struiken en lage bomen 
die in het moerassige dal groeiden, kwam 
te pas voor de open vuren en allerlei kar-
weitjes op de boerderij. Turf, ontstaan uit 
rottende plantenresten, was bruikbaar als 
brandstof. Van het eveneens gewonnen 
ijzeroer werden ijzeren voorwerpen 
gemaakt.   

De Dommel zelf speelde ook een rol 
in het stadsleven. Natuurlijk in de eerste 
plaats als bron van drinkwater. Al vroeg 
vervuilden diverse ambachtelijke activi-
teiten het water, zodat  bierbrouwerijen 
die gekookt water gebruikten bij de bier-
bereiding, goede zaken deden. Daarnaast 
fungeerde het riviertje als wasplaats voor 
mens en spullen. In het laatste   kwart van 
de negentiende eeuw kwam  Eindhovens 
eerste zwembad tot stand in een 

 afgesneden tak van de Dommel. 
De Dommel had nog een andere functie 

en wel die van beveiliger van de stad. Het 
riviertje leverde in de middeleeuwen water 
voor de stadsgracht en maakte als zodanig 
deel uit van de verdedigingswerken van 
Eindhoven. 

DE DOMMEL EN DE STADSECONOMIE 
Door de kap van de oeverbossen werd 
de loop van de Dommel grilliger. Zand 
kreeg vrij spel en het riviertje ging kron-
kelen. Hierdoor ontstonden bochten en 
 stroomversnellingen. Op plaatsen waar 
het hoogteverschil groter was dan elders 
verrezen watermolens. Met stuwen was het 
mogelijk een waterreservoir op te bouwen, 
waarmee het molenrad een bepaalde, van 
te voren te berekenen tijd, kon worden 
aangedreven. 

De eerste molens langs de Dommel 
dateren waarschijnlijk uit de twaafde eeuw. 
In Eindhoven bestonden later onder meer 
de Gennepermolen, de Collse watermolen 
en de Woenselse en Stratumse molens. De 
eerste twee molens bestaan nog altijd. 

Langs het hele stroomgebied van de 
Dommel, zowel in België als Nederland 
stond een twintigtal watermolens. De 
molens vervulden een belangrijke rol 
in het agrarische en stedelijk leven. Zij 
vermaalden graan tot meel om brood te 
bakken. Oliemolens sloegen verder diverse 
soorten zaden tot olie, die onder meer werd 
gebruikt voor verlichting en als spijsolie. 
Het afval van de zaden werd gebruikt voor 
veevoer. 

Run, de belangrijkste grondstof voor 
het looien van leer, werd verkregen door in 
een aantal molens eikenschors te malen. 

Later speelden de molens een rol in de 
Eindhovense nijverheid. De textielfabriek 
van Smits, aan het begin van de negen-
tiende eeuw de grootste werkgever van 
de stad, gebruikte een watermolen om 
ma chines in de wolspinnerij aan te drijven 
en als volmolen om wollen stoffen steviger  
te maken. Het bedrijf  had  verder een tur-
bine voor het aandrijven van machines in 
de katoenspinnerij. De smederij Van der 
Waerden gebruikte de turbine van Smits 
nog aan het eind van de negentiende eeuw 

Afb. p. 19 
Eindhoven 
ontstond aan 
de oevers van 
de Dommel. 
Dit kaartje geeft 
een beeld van 
de bodemge-
steld heid van 
het Dommeldal. 
De beek dalen in 
Zuidoost-Brabant 
vormden door 
hun drassigheid 
lange tijd geen 
aantrekkelijk 
woongebied. Pas 
toen in de latere 
middeleeuwen 
het waterpeil ging 
zakken kwamen 
daar nederzet-
tingen tot stand. 
De oudste bewo-
ningssporen zijn 
dan ook te vinden 
in buitengebieden:  
Ekkersrijt, Strijp 
enTongelre .
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voor het aandrijven van apparatuur. 
Traditioneel waren in Eindhoven en 

 om geving enkele al vermelde kleine brouwe-
rijen gevestigd. Het waren ambachtelijke 
bedrijfjes, met meestal alleen een brouwer 
en soms een knecht, die dun bier met een 
laag alcoholpercentage voor alledag maakten. 

Dan was er nog de zeker niet onbelan g-
  rijke  visvangst. De Dommel was vroeger 
verdeeld in percelen waar het recht op het 
vangen van vis kon worden gepacht. De  
percelen liepen vaak van molen tot molen.   

HET WATERSCHAP EN DE VERSCHILLENDE 

BETEKENISSEN VAN BEHEER

In het midden van de negentiende eeuw 
verergerden al langer bestaande problemen 
met doorstroming van dat Dommelwater. 
Oorzaak hiervan was de opstuwing van 
het Dommelwater door de  molenaars. 
Door verzanding ontstonden soms over-
stromingen en dit leidde tot conflicten 
over het waterpeil tussen de verschillende 
gebruikers. In 1863 werd het Waterschap 
de Dommel opgericht, dat als taak had de 
Dommel te beheren. De eerste tijd kwam 
dat hoofdzakelijk neer op het beperken 
van de wateroverlast. Dit hield in dat 
bochten uit de rivier werden gehaald en 
 zandbanken geslecht. 

Aan het eind van de negentiende eeuw 
maakte het waterschap een begin met 
de kanalisatie, zeg maar het rechttrek-
ken van het riviertje. Dit had tot doel de 
 doorstro ming te  bevorderen, terwijl 
tevens land kon worden gewonnen door 
het versmallen van de stroombedding.  

Met het kanaliseren van de Dommel 
ging het Waterschap door tot ver in de 
tweede helft van de twintigste eeuw. Toen 
drong geleidelijk het besef door dat heel 
wat mooie zaken waren opgeofferd aan  
efficiency en winstbejag. 

Het waterschap zette de kanalisatie 
stop, maar daarna duurde het nog geruime 
tijd voor het besluit was genomen om het 
woord beheer een andere betekenis te 
geven. Stonden in de vroegere betekenis 
vooral economische factoren voorop, in 
de nieuwe versie werd tevens rekening 
gehouden met ecologische, milieu- en  
recreatieve aspecten. 

Uitgangspunt van de plannen was het 
idee om de Dommel zijn oude glorie terug 
te geven. Dit zal natuurlijk niet overal 
mogelijk zijn en het is niet bekend hoe het 
riviertje er vroeger heeft uitgezien. Maar 
een aantal aspecten van de ‘oude’ Dommel, 
zoals de poelen, de kronkelende stroming 
en de oeverbegroeiing, komt terug. 

BODEMSANERING ALS BEGIN 

In 2006 lanceerden het waterschap, de 
provincie Noord-Brabant, Eindhoven en 
enkele buurgemeenten een gezamenlijk 
plan om de Dommel in het Eindhovense 
stroomgebied een nieuw aanzien te geven. 
De naam van het project luidt: Dommel 
door Eindhoven. Het eerste onderdeel is 
een hoognodige sanering van de ernstig 
vervuilde bodem van het riviertje. Ook de 
zandvangen de Vleut en de Klotputten 
worden schoongemaakt. Onderzoek door 
scheikundestudenten van de Weten schaps-
winkels van de TU/e had al in 1995 en 
opnieuw in 2004 aangetoond dat zich in 
het bodemslib van de Dommel gevaarlijke 
hoeveelheden zware metalen bevonden. 
Vooral cadmium en zink komen ver boven 
de toegestane waardes voor. Het grootste 
deel ervan is afkomstig uit België, maar 
ook de zinkfabriek in Budel heeft flink 
bijgedragen aan de vervuiling. 

Hierbij moet worden vermeld dat tot 
1950 Eindhoven zijn rioolwater vrijwel 
ongezuiverd op de Dommel loosde. Dertien 
jaar later kwam een grote installatie tot 
stand die het afvalwater van de stad en een 
groot aantal buurgemeenten zuiverde. Pas 
geruime tijd later werd ook in België een 
begin gemaakt met het schoonmaken van 
het Dommelwater. 

Volgens de plannen zullen 150.000 m3

verontreinigde rivierbodem worden ver-
wijderd. Het is niet de bedoeling dat dit 
met alle vervuilde grond gebeurt. Een deel 
ervan zit zo diep dat kan worden volstaan 
met afdekking door een zandlaag. Alles wat 
meer aan de oppervlakte zit of waar zich 
kabels en dergelijke bevinden wordt weg-
gehaald. Waar dat noodzakelijk is voegen 
de projectuitvoerders nieuwe grond toe. 
Het is de bedoeling dat het project in 2009 
van start gaat. 

2. De natuurlijke 
waterlopen in 
de regio waren 
in de regel 
door de eeuwen  
heen  weinig of 
ongeschikt als 
vaarweg. Het 
water vond vooral 
in de nijverheid 
en industrie 
toepassing. 
Ook de recrea-
tieve mogelijk-
heden werden al 
gauw onderkend. 
 Zwemmen en 
kanoën op de 
Dommel, 1943.
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3. Op Eindhovens 
grondgebied 
komen meerdere 
riviertjes en be-
ken samen in de 
Dommel, zoals de 
Kleine Dommel, 
Tongelreep en 
– hier in beeld – 
de Gender. De 
stroompjes waren
en zijn     niet alle-
maal even groots, 
1945.

4. Het  huidige 
gebied van 
 Eindhoven her-
bergde meerdere 
water molens, in 
de 19de eeuw nog 
vier. De grootste 
daarvan was de 
Woenselse water-
molen, die dateert 
uit de late mid-
deleeuwen. Ze is 
hier afgebeeld op 
een schilderij van 
Jaak van Wijck uit 

circa 1940, 
een twintigtal 
jaren voor de 
sloop ten behoeve 
van de bouw van 
de Technische 
Hogeschool. 

3
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NIEUWE FUNCTIES VOOR DE DOMMEL

Het belangrijkste onderdeel van het project 
Dommel door Eindhoven zijn de nieuwe 
functies die het riviertje in het stedelijk 
bestel krijgt. In de eerste plaats gaat het 
daarbij om de taak van Ecologische Verbin-
dingszone. Zo’n zone fungeert als het ware 
als een schakel tussen grotere natuurge-
bieden. Hierdoor wordt het voor dieren 
mogelijk zich naar andere natuurgebieden 
te verplaatsen. Zo kan hun leefgebied 
groter worden gemaakt. Onderdeel van 
de plannen op dit terrein kunnen bestaan 
uit het aanplanten van bepaalde soorten 
bomen en heesters, de aanleg van poelen 
en het vlakker maken van de oevers. Ook 
kunnen bruggen en stuwen, bijvoorbeeld 
door de bouw van faunatunnels of vistrap-
pen, worden aangepast om ze voor dieren 
passeerbaar te maken. 

Het water van de Dommel wordt even-
eens onder handen genomen om vissen 
zich er meer thuis te laten voelen. Er moe-
ten ondiepe plekken komen om te paaien, 
te groeien en te rusten en diepere en snel-
stromende rivierdelen om te jagen. Kortom, 
de Dommel moet meer divers worden. 

De ecologische functie kan problemen 
opleveren met een andere nieuwe taak van 
de Dommel, namelijk de recreatieve. Het 
riviertje – zie de inleiding – heeft die taak 
natuurlijk altijd al vervuld. Langs grote 
stukken van de Dommel kun je wandelen 
en soms fietsen. Vissen in het riviertje werd 
van oudsher door menig Eindhovenaar 
gedaan. Overal waar dat vroeger mogelijk 
was, zal dat in de toekomst ook mogelijk 
zijn. De  gemeente zal bezien of uitbreiding 
van deze vormen van recreatie mogelijk is. 

Het vaker en op grotere delen van de 
Dommel toestaan van kanovaart staat 
echter op gespannen voet met het natuur-
beheer. Een toename van deze vorm van 
recreatie is dan ook waarschijnlijk niet 
mogelijk. Ook de aanleg van terrassen 
langs de Dommel zal niet worden bevor-
derd, omdat dit in strijd is met de functie 
van Ecologische Verbindingszone. De 
aanleg  van terrassen op enige afstand 
van het  riviertje is daarentegen  weer wel 
toe gestaan. Ook hier heeft de gemeente 
het laatste woord. 

Wat ook zeker blijft bestaan is het in 
het stadsdeel Gennep langs de Dommel 
gelegen Historisch Openlucht Museum 
Eindhoven. Dat bestaat uit een dorpje uit 
de ijzertijd (circa 750-50 vóór Chr.), een 
boerenhoeve van rond 1100 en een deel 
van het middeleeuwse stadje ‘Endehoven’ 
van rond 1400. Dit alles zo goed mogelijk 
gereconstrueerd met historisch bekend 
 materiaal. Vrijwilligers in nagemaakte 
‘oude’ kleding geven uitleg bij het een 
en ander en beoefenen oude ambachten. 
Het  museum is in zijn 25-jarig bestaan 
een begrip in Eindhoven geworden, dat 
elk schoolkind minstens eenmaal heeft 
bezocht. 

Hoe de ‘nieuwe’ oude Dommel er mo-
gelijk uit gaat zien, valt te bekijken bij het 
Van Abbemuseum, waar het riviertje een 
nieuw ‘wild’ aanzicht heeft gekregen. Niet 
iedereen is daarover even enthousiast om-
dat de mensenhand in deze fase duidelijk 
zichtbaar is. De Dommel zelf en de tijd 
kunnen hier echter wellicht gezamenlijk 
iets authentieks van maken.

Hans Schippers en Hans van de Laarschot
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5. Zoals in de 
meeste uitdijende 
steden werden  
de waterlopen in 
het centrum in 
de naoorlogse 
periode aangepakt 
en ofwel recht-
getrokken of 
gedempt. Zo ook 
de zuidelijke arm 
van de stads-
gracht, een oude 
kunstmatige 
afleiding van de 
Dommel. (1955).
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VERWIJZINGEN
 
Te bezoeken:
>> Dommel, met name bij 
het Van Abbemuseum, op 
het terrein van de TU/e, in 
het Dommeldal in Woensel, 
en bij de Gennepermolen

>> Historisch Openlucht 
Museum Eindhoven 

Literatuur:
>> P.W.E.A. van Bussel, 
De Woenselse of  Schim- 
melse watermolen, in:  
W.H.A. Renders,  Bijdra - 
gen tot de geschiedenis  
van Woensel (Eindhoven  
1979) 

>> Het stroomgebied van  
de Dommel, 1863-1963  
(Boxtel 1963) 

>> Wiro van Heugten, 
Watermolen ’t Coll, 
Eindhoven (Eindhoven, 2003) 

>> Fokko Kortlang,   
Landschaps   onderzoek 
De Dommelvallei, 
Een Archeologische 
inventarisatie (Provincie  
Noord-Brabant, 1997) 

>> J.Th.M. Melssen, 
De visrechten op de 
Dommel bij Eindhoven,  
in: J. Spoorenberg en  
H.A.M. de Wit (red.),   
Eindhoven door de 
eeuwen (Eindhoven, 1982) 

>> Provincie Noord-Brabant,
Notitie: Dommel door  
Eindhoven (Den Bosch,  
2006) 

>> Waterschap De Dommel, 
diverse notities over de 
Dommel  door Eindhoven

>> Diverse dag- en 
week   bla den: artikelen 
over de Dommel en 
project Dommel door 
Eindhoven

Websites: 
>> Waterschap De Dommel
www.dedommel.nl

>> Gemeente Eindhoven
www.eindhoven.nl

file_De.Dommel



p.27

>> PERIODE
1232-1795: 
DE KLEINE STAD

EINDHOVEN

STAD
BRABANT

HANDEL

EEUW

ECONOMIEHEER

HANDELSROUTES

STRATEGISCHE
HERTOGDOM

INWONERS

STRATUM

GILDE

MARKT

HANDHAVENKERK

AMBACHTSLIEDEN

SCHOOL

REPUBLIEK

’S-HERTOGENBOSCH SPAANSE

GRENSGEBIED

RELIGIEUZE

OORLOG

RECHTEN

LATIJNSE

BESTUUR

DROSSAARD

ORANJE

STADSBESTUUR
AANVANKELIJK

LATER

PLAATS

NEDERLANDSE

CATHARINAKERK

NIJVERHEID

BOEREN

LIGGING

BURGEMEESTERS
AMBACHTSGILDEN

BROUWERS

BENOEMDEGRONDGEBIEDBELANGRIJK

JAAR

TONGELRE

ONDERNEMERS
GELEIDELIJK

EERSTE

KLEINE



p.28

>> PERIODE
1232-1795: 
DE KLEINE STAD

>> ICOON
STADSRECHTEN EN 
EEN STADSWAPEN, 
1232 

>> ICOON
HET KLOOSTER 
TEN HAGHE, 1420

>> ICOON
DE STADSPLATTE-
GROND VAN 
VAN DEVENTER, 
CIRCA 1560



p.29

file_Bodemgesteldheid.Dommeldal

>> PERIODE
1232-1795: 
DE KLEINE STAD

>> ICOON
STADSRECHTEN EN 
EEN STADSWAPEN, 
1232 

STADSRECHTEN EN 
EEN STADSWAPEN, 1232

HET VROEGE EINDHOVEN 

10
00

16
00

13
00

19
00

11
00

17
00

14
00

20
00

12
00

18
00

15
00

21
00

file_Het.stadswapen.van.Eindhoven



p.30

Het stadswapen van Eindhoven toont 
een schild met links een ‘klimmende’ 
dat wil zeggen, rechtopstaande, rode 
leeuw en rechts drie zilverkleurige 
horens. Boven het geheel is een kroon 
geplaatst. De leeuw is ontleend aan het 
wapen van de hertog van Brabant. De 
horens verwijzen naar de heer van de 
stad in de dertiende eeuw, Willem van 
Horne. Hij was de vertegenwoordiger 
van een vooraanstaande familie, die 
in die tijd onder meer Cranendonk en 
Eindhoven als bezittingen in Brabant 
had. De figuren werden aanvankelijk 
gebruikt in het stadszegel. In de zes-
tiende eeuw gingen ze deel uitmaken 
van het toen ontstane stadswapen. Dit 
wapen zou daarna nog enkele kleinere 
wijzigingen ondergaan zonder dat het 
veel veranderde. 

EINDHOVENS ONTSTAAN 

Eindhoven is waarschijnlijk kort na 1200 
ontstaan toen op het punt waar de rivier-
tjes de Dommel en de Gender samenkomen 
een grote boerderij, de End- of Eindhoeve 
werd gesticht. Rond de hoeve vestigden 
zich handelaren, die landbouwproducten 
van boeren kochten of ruilden tegen ge-
bruiksvoorwerpen en landbouwbenodigd-
heden. In diezelfde tijd groeide Eindhoven 
uit tot een pleisterplaats voor handels-
karavanen. De handelsroutes liepen van 
Den Bosch naar Luik en van de Vlaamse 
kust richting Rijnland.

Waarschijnlijk om meer greep te krijgen 
op deze laatste, belangrijke  handelsroute 
verleende hertog Hendrik I in 1232 stads-
rechten aan Eindhoven. In dezelfde periode 
kregen ook onder meer  Oisterwijk en 
Sint-Oedenrode deze rechten. Het ver lenen 
van stadsrechten was een wel over wogen 
politiek van de hertog. Met de stichting van 
steden ontstonden steun punten voor zijn 
gezag in dit woeste en onherbergzame deel 
van zijn bezittingen. De handel die zich 
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rond de steden ontwikkelde creëerde een 
zekere mate van welvaart. Een deel ervan 
werd door de stedelingen gebruikt om zich 
bijvoorbeeld met versterkingen te bevei-
ligen tegen aanvallen. Dit was ook in het 
belang van de hertog. 

Voor Eindhoven had de verlening van 
stadsrechten verschillende voordelen. In de 
eerste plaats kreeg de stad een eigen stelsel 
van rechtsregels, dat meer aansloot bij de 
behoeften van een handelssamenleving. 
Het Eindhovense recht was hetzelfde als 
dat van Den Bosch, dat het op zijn beurt 
weer ontleende aan het oudere Leuven. 
Dit systeem van juridisch leentjebuur 
was vooral praktisch. Als de Eindhovense 
schepenen iets niet wisten konden ze voor 
advies terecht in Den Bosch en de sche-
penen van die stad konden raad vragen in 
Leuven. Zo ontstond ook een zekere een-
heid in rechtsregels. 

Naast de Bossche rechtsregels kreeg 
Eindhoven ook het recht een weekmarkt 
te houden. Bewoners van dorpen uit de 
buurt waren dan verplicht hun handels-
waar in de stad te verkopen. De weekmarkt 
bevorderde de positie van Eindhoven als 
handelscentrum. Nog een voordeel van de 
stadsrechten was de tolvrijheid voor de 
bewoners van de stad. Dit betekende dat 
Eindhovense handelaren in het oosten tot 
de Maas en in het westen tot Antwerpen 
bij het vervoer van het goederen vrijgesteld 
waren van de betaling van tolgeld. Ten 
slotte kwam de rechtspraak in Eindhoven 
in handen van de schout, een soort officier 
van justitie, en schepenen. 

DEEL VAN HERTOGDOM BRABANT

Eindhoven maakte deel uit van het hertog-
dom Brabant. Dit was vanaf het begin van 
de elfde eeuw vanuit het graafschap Leuven 
ontstaan door veroveringen, huwelijken 
en belening van een groot aantal gebieden. 
Het hertogdom besloeg ten slotte grote 
delen van het huidige Noord-Brabant 
en  de Belgische provincies Brabant en 
 Antwerpen. 

Aan het eind van de veertiende eeuw 
raakte Brabant in verval en nam de invloed 
van het hertogdom Bourgondië toe. In 
het begin van de vijftiende eeuw overleed 

Johanna, de hertogin van Brabant. Als haar 
opvolger kozen de Brabantse Staten Anton, 
de hertog van Bourgondië. Filips de Goede, 
die in 1430 op zijn beurt deze functie erfde, 
centraliseerde het bestuur van zijn ver-
spreid liggende bezittingen. Er kwamen een 
gemeenschappelijke munt, een Grote Raad 
als hoogste rechtscollege en een Reken-
kamer die verantwoordelijk was voor de 
controle op de uitgaven. De ambtenaren 
in zijn rijk kregen een goede opleiding. 

Zijn opvolgers, onder meer Filips de 
Schone en Karel de V (1500-1558) zetten 
zijn politiek van centralisatie en gebieds-
uitbreiding door oorlogen en huwelijken 
voort. De laatste heerste over een rijk 
dat ruwweg bestond uit de Nederlanden, 
Spanje plus koloniën in Azië en Amerika, 
Oostenrijk, Tsjechië en een aantal Italiaan-
se steden. Karels rijk was een wereldrijk, 
waar, zoals wel werd gezegd, ‘de zon nooit 
onder ging.’

Karel, met al zijn macht, kon echter 
niet voorkomen dat na zijn dood dit rijk 
uiteenviel. Zijn zoon Filips II zag zich als 
beschermer van het katholieke geloof en 
dit leidde tot zijn bemoeienis met tal van 
godsdienstoorlogen, waaraan de zestiende 
eeuw zo rijk was. Het leidde ook tot de 
opstand in de Nederlanden en de daarop-
volgende Tachtigjarige Oorlog. Bij de in 
1648 gesloten Vrede van Munster werd het 
noordelijke deel van het oude hertogdom 
Brabant, de huidige provincie Noord-
Brabant, bij de onafhankelijk geworden 
Republiek gevoegd. 

LEVEN EN WERKEN IN HET VROEGE 

EINDHOVEN 

Over het Eindhoven uit de begintijd is 
weinig bekend. Dit komt onder meer door 
enkele plunderingen en grote branden, die 
rond het midden van zestiende eeuw in de 
stad zware schade aanrichtten. Het stads-
archief, het geheugen van de stad, ging 
hierbij eveneens verloren. Stads branden 
kwamen in de middeleeuwen frequent 
voor. Dat kwam vooral doordat vrijwel 
alle huizen grotendeels van hout waren 
met strooien of rieten daken, een zeer 
brand gevaarlijke combinatie. Die huizen 
stonden bovendien dicht op elkaar. 

Afb. p. 29 
Het stadswapen 
van Eindhoven.

2. Begin 21ste 

eeuw vonden 
rond de huidige 
Sint-Catharina-
kerk uitgebreide 
op gravingen 
plaats waarbij van 
de voorlopers het 
koor van de met 
uitbreidingen – 
dat ondergronds 
buiten de huidige 
kerkbebouwing 
uitsteekt – werd 
blootgelegd en 
onderzocht. Op 
basis hiervan 
laten zich nu 
vier bouwfasen 
onderscheiden. 
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Onbekend is ook hoeveel inwoners 
Eindhoven bij de verlening van de stads-
rechten telde. De schattingen lopen uiteen 
van een paar honderd tot een kleine dui-
zend personen, verdeeld over zo’n 150 
à 200 huizen. Begin vijftiende eeuw liep 
het aantal inwoners op, om daarna weer 
sterk te dalen. 

De Eindhovenaren uit de begintijd 
zullen zich voornamelijk hebben bezig ge-
houden met landbouw, veeteelt en handel 
in agrarische en ambachtelijke producten. 
Er bestond verder een stedelijke midden-
stand van bakkers, slagers, schoen- en 
kleermakers. Ook de dienstverlening aan 
doortrekkende reizigers en kooplieden 
bracht inkomsten. In de stad zelf zal de 
bedrijvigheid hebben bestaan uit het weven 
en bewerker van wollen en linnen stof-
fen, wat kleinschalig smidswerk en enkele 
 brouwerijtjes. Langs de riviertjes waren 
enige leerlooierijen. 

Het leven in de middeleeuwen was 
hoogst wisselvallig. Goede en slechte 
oogsten volgden elkaar op. Het weer was 
veel belangrijker dan tegenwoordig en kon 
bepalend zijn voor overvloed of schaarste. 
In het eerste geval was er ruimte voor wat 
luxe. Bij tegenslag was men evenals bij 
ziekte of invaliditeit aangewezen op de lief-
dadigheid, die in Eindhoven in handen was 
van de Tafel van de Heilige Geest. In echt 
slechte tijden, zoals bij hongersnoden, liet 
de armenzorg het vaak geheel afweten. Die 
wisselvalligheid van de schrale zandgron-
den van Zuidoost-Brabant is waarschijnlijk 
ook een verklaring voor de grote fluctuaties 
in inwonertal van Eindhoven. 

De hygiënische situatie was verder, 
onder meer door het ontbreken van zeep, 
slecht. Kippen, varkens en ganzen liepen 
gewoon over straat. Naast de huizen lagen 
mesthopen wat ratten en ander ongedierte 
aantrok. Ziekten en zelfs epidemieën kwa-
men dan ook regelmatig voor, ook omdat 
betrouwbaar drinkwater ontbrak. Zo werd 
Eindhoven enkele malen door de pest 
getroffen.

DE GILDEN ALS SPIEGEL VAN DE STAD

Eind veertiende, begin vijftiende eeuw 
beleefde Eindhoven een periode van 

voorspoed. Het aantal inwoners liep 
waarschijnlijk op tot rond 1200. De op-
richting van de ambachtsgilden in 1419, 
die werd bevolen door Jan van Schoonvorst, 
de heer van de stad, onderstreepte die 
ont wikkeling. De gilden als beroepsvereni-
gingen dateerden waarschijnlijk al uit de 
Romeinse tijd. In West-Europa drongen de 
gilden pas aan het eind van de elfde eeuw 
vanuit Italië door. 

De gilden waren door de regels die zij 
opstelden, goed voor zowel consumenten 
als producenten. Door de taken die zij 
daarnaast op godsdienstig, sociaal en 
militair terrein vervulden droegen zij bij 
aan het welzijn en welvaart van de stad. 
Vaak namen zij tevens deel aan het stads-
bestuur. Dit was in Eindhoven overigens 
niet het geval. Later ontstond ook kritiek 
op de gilden omdat zij verbeteringen in 
productietechniek tegenhielden en aan 
vriendjespolitiek zouden doen.  

In Eindhoven kwamen vijf ambachtsgilden 
tot stand. Het ging om verenigingen van 
de navolgende beroepen:
1. schoenmakers en leerbereiders 
en -looiers. 
2. smeden, bakkers en kramers.
3. brouwers, wijnverkopers en slagers. 
4. linnenwevers, -verkopers, pels- en 
leerbewerkers. 
5. kleermakers, wolwevers, -vollers, 
-ververs, -scheerders en -verkopers. 

Het ligt voor de hand dat van alle ge-
noemde beroepen in de stad op zijn minst 
enkele vertegenwoordigers aanwezig 
waren. De gildenlijst geeft dus een redelijk 
betrouwbaar beeld van bedrijvigheid en 
bestaan in Eindhoven aan het begin van  
de vijftiende eeuw. Later zullen ook be-
oefenaren van andere beroepen zich 
 hebben gevestigd.  

Het aantal van vijf gilden geeft echter 
tevens aan dat Eindhoven rond 1420 toch 
maar een betrekkelijk kleine plaats was. 
Een gemiddelde Nederlandse stad telde 
toen zo'n 3500 inwoners en had tien tot 
vijftien gilden. 

Hans Schippers

3

4

>> PERIODE 1232-1795: DE KLEINE STAD >> ICOON STADSRECHTEN EN EEN STADSWAPEN, 1232



p.33

4. Het kasteel 
van Eindhoven 
heeft diverse 
vormen gekend. 
De oorspronke-
lijke versterkte 
toren lag op het 
grondgebied van 
Woensel. Het 
dateert, gezien de 
archeologische 
vondsten gedaan 
in 1995, uit circa 
1100. In de latere 

eeuwen ontstond 
hier een beschei-
den wooncomplex, 
waarin circa 1420 
een klooster 
werd   gevestigd.  
De heer vestigde 
zich in een 
nieuw kasteel 
op Eind hovens 
grond gebied, 
waarvan hier 
een maquette.

5

5. Van de eerste 
bewoners van de 
stad Eindhoven 
zijn dankzij 
vondsten bij 
opgravingen wel 
diverse gegevens 
bekend. Bijzonder 
zijn de menselijke 
resten die vóór de 
huidige stadskerk 
zijn opgegraven, 

waaronder een 
middeleeuws graf. 
Daarin het skelet 
van een – volgens 
reconstructie  – 
tienjarige jongen. 
Dit kleine, zie  ke-
lijke kind heeft 
als Marcus van 
 Eindhoven een 
nieuw leven 
gekregen.

3. Deze eigentijd-
se reconstructie 
biedt een beeld 
van Eindhoven  
circa 1400. Op 
de voorgrond de 
Dommel; rechts, 
op een kunst-
matige heuvel, 
de versterkte bak-
stenen woontoren 
van de heer. Op 
de hoger gelegen 
zandrug heeft een 
kleine, stedelijke 
nederzetting 
(midden) zich 
rond een markt-
veld gevormd 
met (links) de 
Sint-Catharina-
kerk die einde 
14e eeuw werd 
gebouwd. 
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>> L.G.A. Houben, 
Geschiedenis van Eindhoven 
(Eindhoven 1974) 

>> Hans Schippers, 
Eindhovens bestaan en 
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Wie in Eindhoven op zoek gaat naar de 
oudste gebouwen, komt onder meer uit 
bij het klooster Mariënhage, waarvan 
een van de vleugels blijkens de muur-
ankers uit 1628 dateert. Het klooster ligt 
op de plaats waar de eerste woning van 
de heren van Eindhoven was gelegen op 
een kunstmatige heuvel (motte) langs 
de Dommel. Toen een van die heren, 
Jan van Schoonvorst, in 1420 een nieuw 
stadskasteel binnen de grachten van 
het stadje bouwde, kregen aspirant-
klooster lingen die wilden leven volgens 
de leefregel van Sint-Augustinus deze 
plek om er een klooster te stichten. 
Ten tijde van de belegeringen van de 
stad, aan het einde van de 16de eeuw, 
heeft het klooster veel te lijden gehad. 
In de 17de eeuw werd het complex in 
beslag genomen en kwam het onder 
 beheer van de domeinen van de prins 
van Oranje, die heer van Eindhoven was. 
Het werd bewoond door rentmeesters. 
Na de val van de Republiek in 1795 werd 
het door de Staat in beslag genomen. 
In de 19de eeuw woonden er gegoede 
families en was het deels fabriek, totdat 
de orde van de Augustijnen het klooster 
in 1890 kocht. Het complex met kerk 
en schoolgebouwen groeide uit tot een 
 landelijk bekend religieus en opvoed-
kundig centrum.

2. Mariënhage 
was een centrum 
van geestelijke  
bezinning en 
religieus-kunst-
zinnige activitei-
ten. Dat laatste 
blijkt wel uit dit 
kostbare kleinood: 
een hostiedoosje 
dat toebehoorde 
aan de 13de prior 
van het klooster, 
die als 85ste 
monnik hier zijn 
intrede deed. 
Deze Rutger van 
Schijndel (af-

komstig uit Den 
Bosch) was van 
1567 tot 1595 prior. 
In 1571 kreeg hij 
dit draagdoosje 
bekroond met 
een vergulde 
wereldbol met 
kruis en voorzien 
van inscripties, 
onder meer van 
zijn wapenschild.

2
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HET BEGIN VAN HET KLOOSTER

Het klooster Onser Lieven Vrouw op die 
Haghe (ook wel Ten Haghe, of  Mariënhage 
genoemd) werd in 1420 gesticht met 
medewerking van Jan van Schoonvorst, 
burggraaf van Monschau en heer van 
Cranendonk, Diepenbeek en Eindhoven, 
en zijn eega Johanna de Rochefort. Het 
was in die tijd gebruikelijk dat adellijke 
heren kloosterstichtingen stimuleerden 
om hun eigen zielenheil veilig te stellen. 
Vijf vrome burgers gingen er met hulp van 
kanunnik Arnoud Roelofs samenleven naar 
de leefregel van Sint-Augustinus. Door het 
verwerven van rechten, zoals visrecht op de 
Dommel, en door schenkingen en cijnzen 
te verwerven, kon de stichting beschikken 
over eigen inkomsten.

Na toestemming van hertog Jan van 
Brabant en de Luikse bisschop Jan van 
Heinsberg traden er ook religieuzen uit de 
kloosters toe. In 1422 werden zij ingelijfd 
bij het Kapittel van Windesheim. Ook werd 
er het kloosterslot ingesteld, net als bij de 
Kartuizers. Spoedig groeide het klooster 
‘Domus Beatae Mariae in Dumo prope 
Endoviam’ uit tot centrum van religieus en 
cultureel leven met intensieve contacten 
met andere kloosters zoals Groenendaal en 
Rooklooster in het Zoniënwoud bij Brussel, 
en Mariënborn bij Arnhem. 

Mariënhage nam een middenpositie 
in tussen geestelijke stromingen in noord 
en zuid. Zo hield het ook contacten met 
leefgemeenschappen die in de veertiende 
eeuw onder invloed van Geert Grote 
wa ren ontstaan op zoek naar spirituele 
verdieping en nieuwe vormen van religieus 
leven, bekend als Moderne Devotie. Deze 
leken beweging werd door de hertogen van 
Brabant gesteund met privileges.

BRANDPUNT VAN CULTUUR 

Boeken waren voor de Moderne Devoten 
belangrijk. Denk aan de geschriften van 
Geert Grote, mysticus Jan van Ruusbroec 
of Thomas van Kempen met zijn populaire 
Imitatio Christi (Navolging van Christus).

Op klooster Ten Haghe schreef  ‘Collec-
tor’ – dit blijkt Nicolaas Clopper jr. te zijn 
– er tussen 1468 en 1472 zijn wereldkroniek 
Florarium Temporum. Het boek is een 

compilatie van zo’n 240 aan hem  beken    de 
geschriften van de bijbelse geschiedenis 
tot aan zijn eigen tijd. Dit werk was de 
basis voor het bekende Monasticon Chro-
nicon Belgicum (Belgische kloosterkro-
niek), geschreven omstreeks 1498 door 
Abbreviator, vermoedelijk een reguliere 
kanunnik uit Neuss.

De ‘studiosissimus chronographus’ (zeer 
geleerde kroniekschrijver) Nicolaas  Clopper 
was een zoon van Nicolaus Clopper sr. 
(†1472), die kanunnik van de Sint-Goedele 
in Brussel was en raadsheer van de Grote 
Raad van Brabant, dus van de hertogen. 
Clopper jr. was ingetreden als lekenbroeder. 
Hij was gehoorzaamheid aan zijn overste 
verschuldigd, maar had geen kloostergelof-
ten afgelegd. Het boekenbezit van senior 
was omvangrijk en is bekend uit een boe-
kenlijst, opgesteld na diens dood, in 1473. 
De zoon kon over boeken uit diens biblio-
theek beschikken en senior vermaakte 31 
geschriften aan klooster Ten Haghe. Naast 
een bibliotheek had het klooster een eigen 
scriptorium (schrijfschool). Daar werden 
door meerdere handen Antiphonaria, 
 Breviaria, Psalteria en andere getijdenboek-
jes geschreven en verlucht ‘met geschilder-
de initialen in gelobde bladranken’. Deze 
wijze van verluchten wordt wel aangeduid 
als ‘Mariënhage-stijl’. Niet alleen Nicolaas 
Clopper jr, maar ook de kloosterlingen 
Paulus van Someren, Antonius van Hulst, 
Antonius van Hemert en Gaudentius van 
Lommel schreven er diverse werken.

OVERLEVEN IN EEN WOELIGE PERIODE

De hervormingsbewegingen in de eerste 
helft van de 16de eeuw hebben ook invloed 
op het klooster Ten Haghe gehad. Zo moes-
ten monniken onder leiding van Willem 
Dicbier zich bij de universiteit van Leuven 
in 1545 verdedigen tegen  beschuldigingen 
dat hij ketterse leringen zou hebben ver-
kondigd. In de tweede helft van de 16de 
eeuw met de Tachtigjarige Oorlog kwam 
het buiten de stad gelegen  klooster in de 
gevarenzone door belegeringen en ver-
woestingen. In 1581 werd het door Staatse 
troepen in brand gestoken. Alvorens het 
zover was, vonden er eerst in 1565 en 1570 
generale kapittels van de  Windesheimer 

Afb. p. 35 
Het door 
oorlogsgeweld 
zwaar getroffen 
kloostercomplex 
Mariënhage werd 
in 1688 door de 
Staten-Generaal 
definitief in 
beslag genomen. 
De eigendom-
men kwamen in 
bezit van de prins 
van Oranje, het 
klooster gebouw 
werd         het woon-
huis van zijn 
rentmeesters. 
Rond 1800 kreeg 
het diverse andere 
functies. In de 
19de eeuw volgde 
een gedeeltelijk 
herstel en nieuwe 
aanbouwen. Op 
deze gravure 
midden 18e eeuw 
is goed te zien 
dat van de kerk 
slechts een ruïne 
over was. 
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Congregatie plaats. Zoals vele  kloosters 
 bezat ook klooster Ten Haghe een re-
fugiehuis in Den Bosch, eerst aan de 
Orthenstraat en later huize De Pijnappel 
aan de Hoge Steenweg. Omdat het klooster 
nog slechts een ruïne was, overwoog men 
in Den Bosch te blijven. 

Echter, de val van Den Bosch in 1629 
bracht de monniken naar het inmiddels 
onder prior Hubert Seissemaekers her-
stelde klooster Ten Haghe terug. Door een 
retorsieplakkaat (een vergeldingsverorde-
ning van de hoge overheid) uit 1636 werden 
alle monniken uit de Meierij verbannen. 
Op een aantal monniken na vertrokken 
allen in 1638 naar Weert, dat in Gelders 
gebied lag, naar het klooster Haga Mariana 
(O.L. Vrouw Wijngaard). Vanwege armen-
zorg en onderwijs mochten de laatste drie 
kloosterlingen blijven tot 1688. Daarna 
werd het klooster geconfisqueerd en kwam 
het onder beheer van de domeinen van de 
prins van Oranje.

VAN LOKAAL BELANG ZONDER 

RELIGIEUZE FUNCTIE

Nadat alle goederen van Mariënhage 
aldus aan de Nassause Domeinen waren 
toe gevoegd, kwamen de successievelijke 
 rentmeesters der domeinen in de klooster-
gebouwen te wonen. In de Franse tijd werd 
er vervolgens graan opgeslagen en stonden 
er bakovens in de kerkruïne. Daarna woon-
den er de families Smits en Van Velthoven. 

In 1815 begon Amandus Hubertus van 
Moorsel in een van de bijgebouwen een 
fabriek voor wollen en katoenen stoffen, 
welke door diens opzichter Henricus van 
Gennip samen met Judocus van der Velden 
werd voortgezet. Nadat het gebouw tijdens 
de cholera-epidemie in 1832-1833 ook nog 
als hospitaal dienst gedaan had, kwamen 
klooster en kerkruïne in 1834 na een open-
bare veiling in hun beider bezit. Doordat 
beide families onderling trouwden, bleef dit 
bezit onverdeeld. Omstreeks 1880 werd de 
middeleeuwse kerkruïne afgebroken voor 
de bouw van een garenmagazijn, maar niet 
lang daarna kreeg het klooster zijn religi-
euze functie terug. 

3
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4

3. De kerstening 
van de Kempen is 
uiterlijk nog zicht-
baar in de vele 
oude kerktorens. 
De oudste toren 
op Eindhovens 
grondgebied 
staat te Woensel. 
Al rond 1100 is 

4. Veel katholieke 
kerkelijke kunst 
uit Eindhoven 
uit de 16de-18de 
eeuw is niet be-
waard gebleven. 
In de schuurker-
ken was daarvoor 
ook amper plaats. 
Een van de uit-
zonderingen is 
dit 17de eeuwse 
kruisigingpaneel, 
vermoedelijk 
af komstig uit 
de vroegere 
SintTrudokerk. 

hier sprake van 
een kerkgebouw 
tevens parochie-
kerk, van waaruit 
ook de latere 
Sint-Catharina-
kerk in Eindhoven 
werd bestuurd. 
Door verval is het 
kerkschip verloren 

gegaan, de 
laatmiddeleeuwse 
toren staat sinds 
twee eeuwen 
alleen (circa 1930).
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OPNIEUW KLOOSTER

Op 29 december 1890 kocht de orde van 
paters Augustijnen het oude klooster 
Mariënhage om er na Utrecht hun tweede 
Nederlandse klooster te vestigen, waarmee 
ze een ‘historisch’ pied-à-terre kochten, 
dat in wezen zijn oorspronkelijke bestem-
ming herkreeg. De Augustijnen bouwden 
het complex in fasen uit. In 1898 kwam de 
Heilig Hartkerk naar ontwerp van de archi-
tecten P.J. Bekkers en J. Hegener gereed met 
op de toren het kolossale Heilig Hartbeeld 
van Jean Geelen en de inventaris uit het 
Eindhovense beeldhouwatelier van Jan en 
Fons Custers. In de vrijgekomen noodkerk 
startte in 1898 het Gymnasium Augustinia-
num, dat in 1912 en 1917 – het jaar van 
officiële erkenning – werd uitgebreid met 
gebouwen o.a. voor een internaat.  Tussen 
1923 en 1925 kwamen er een nieuwe 
schoolvleugel en kapel naar architectuur 
van de benedictijnermonnik Dom Bellot. 
De school verhuisde in 1959 naar nieuw-
bouw aan de Geldropseweg. 

De oude kloostervleugel uit 1628 – 
inmiddels rijksmonument – werd in drie 
fasen fors verbouwd, in de jaren 1926, 
1935-1936 en 1986-1988. In 1935 kwam, 
aan de Augustijnendreef, ook een nieuwe 
vleugel tot stand naar architectuur van A.J. 
Prinsenberg. Dit vanwege de toename van 
het aantal kloosterlingen en de vestiging 
van het filosoficum in Eindhoven. 

Dit gedeelte is in 2008 ingrijpend 
verbouwd. Toen bij de werkzaamheden de 
oude fundamenten van het oude klooster 
hierbij vrijkwamen, werd het bouwplan 
aangepast om deze fundamenten te 
 kunnen behouden.

Alle uitbreidingen bewijzen wel dat 
er in de jaren ’20 en ’30 een  geweldige 
aantrekkingskracht uitging van de 
 Augustijnen. De seculiere geestelijkheid 
zag dit aanvankelijk met lede ogen aan. 
Maar de Augustijnen bewerkstelligden die 
aantrekkingskracht vanzelf met devoties 
ter ere van de heilige Rita van Cascia en 
de heilige Nicolaas van Tolentijn, evenals 
verenigingen zoals Apostolaat des Gebeds, 
Geloof en Wetenschap, Eer en Deugd, 
 Wijsgerige Kring etcetera. Ook na de Twee-
de Wereldoorlog waren de Augustijnen nog 

 actief. Met name voor het  Labre- en 
Ritahuis voor de opvang van daklozen.

De ontkerkelijking van de tweede helft 
van de twintigste eeuw, en het uitblijven 
van roepingen maakt de vraag actueel, wat 
er in de toekomst met dit voor Eindhoven 
belangrijke historische complex zal gebeu-
ren. Het aantal kloosterlingen loopt terug. 
Echter de straatnamen in de omgeving 
zullen de herinnering aan het klooster 
(Ten Haghestraat) en zijn bewoners altijd 
levend houden.

Peter Thoben

5. Mariënhage 
kende zoals meer-
dere kloosters 
in Brabant een 
scriptorium, een 
schrijfatelier 
waarin met de 
hand boeken 
werden vervaar-
digd. De meeste 
boeken gaan over 
godsdienstige 
onderwerpen. 
Een bijzonder 
boekproduct 
betreft een 
wereldkroniek 
samengesteld en 

handgeschreven 
door de klooster-
ling Nicolaas 
Clopper de 
jongere (circa 
 1432-1487) in 
1472 onder de 
titel  Florarium 
 Temporum, 
Bloemhof der 
Tijden. Anno 
2008 zijn 24 
handschriften 
bekend waarvan 
wordt aangeno-
men dat deze op 
Mariënhage zijn 
vervaardigd. 

Clopper liet zich 
voor zijn illustra-
ties inspireren 
door zijn directe 
leef omgeving. 
De Eindhovense 
Sint-Cathari-
nakerk staat 
hier centraal.   
 (Florarium 
 Temporum 
versie Staats-
bibliothek 
 München, inv. 
nr. Clm 10436 
fol. 74-r)

>> PERIODE 1232-1795: DE KLEINE STAD >> ICOON HET KLOOSTER TEN HAGHE, 1420
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VERWIJZINGEN
 
Te bezoeken:
>> Paterskerk, 
Ten Haghestraat

>> Klooster Mariënhage,  
Augustijnendreef 15

>> Museum Kempenland  
Eindhoven, reliekhouder/ 
prenten

Literatuur:
>> Nico Arts, Het mottekasteel  

en het klooster Mariënhage te

Woensel Eindhoven, in: Jaarboek 

Eindhoven 2000 (Eind hoven 2000), 

69-94

>> Nico Arts (red.), Het Kasteel  

van Eindhoven. Archeologie,  

ecologie en geschiedenis van  

een heerlijke woning 1420-1676  

(Eindhoven 1992)

>> Nico Arts & Gerard Rooijakkers, 

Het Florarium Temporum. Een 

middeleeuwse wereldkroniek 

uit Eindhoven, Alphen aan de 

Maas 2008

>> H.W. Boekwijt, Van woning tot 

pastorie. Vijf eeuwen refugiéhuis 

Mariënhage te ’s-Hertogenbosch 

(’s-Hertogenbosch 1993)

>> P.C. Boeren, Rond het 

 Florarium Temporum, 

 Miscellanea mgr dr P.J.M. 

van Gils, Publications de  

 Limbourg 85 (1949), 29-60

>> P.C. Boeren, De bibliotheek 

van de Brusselse kanunnik 

Nicolaus Clopper Sr, Het Boek 

nr 30 (1949-1951), 175-225

>> P.C. Boeren, Nieuwe histo-

rische gegevens betreffende 

‘Mariënhage’, in: H. Mandos en 

A.D. Kakebeeke, Oud Eindhoven. 

Voorstudies tot de geschiedenis 

van Eindhoven, (Eindhoven 1950), 

74-83

>> P.C. Boeren, Florarium 

Temporum.    Een wereldkroniek 

uit het jaar 1472 (’s-Gravenhage 

1951)

>> A.J. Claesen, Mariënhage,

Maand schrift O.L. Vrouw 

van Goe den Raad 23 (1916), 

85-96, 125-130, 164-173, 206-210, 

252-259, 284-291, 340-347, 

370-375 en 405-409

>> Jean Coenen, Honderd jaar 

Paterskerk Eindhoven 1898-1998 

(Eindhoven 1998)

>> T. Klaversma, De Heren van 

Cranendonk en Eindhoven  

1200-1460 (Eindhoven 1969)

>> W.Th. van Riswick, Geschie-

denis  van het Augustijner klooster 

Mariënhage te  Eindhoven, Gens 

Nostra 3 (1948), 175-190

file_Klooster.Marienhage

>> PERIODE 1232-1795: DE KLEINE STAD >> ICOON HET KLOOSTER TEN HAGHE, 1420

>> C. Sloots, Klooster Mariën hage 

onder Woensel bij  Eindhoven, 

Taxandria 50 (1943), 98-109

>> F.N. Smits, Beknopte 

geschiedenis  van Eindhoven 

(Eindhoven 1887), I, 138-149

>> Peter Thoben, Een zilveren 

kleinood uit klooster Mariën-

hage, in: Jaarboek Eindhoven 

 1998-1999, Heemkundige Studie-

kring Kempenland  Eindhoven 

1999, 71-76

>> A.G. Weiler, Het Windesheimse 

klooster van Onze Lieve Vrouw op 

Die Hage te Woensel, in: W.H.A. 

Renders (red.), Bijdragen tot de 

geschiedenis van Woensel I  

(Eindhoven 1979), 61-96

>> A.G. Weiler, Domus beatae 

Mariae in Dumo prope Endoviam, 

in: Monasticon Windeshemense 

Teil 3: Niederlände (Brussel 

1980), 204-240 
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De wis- en landmeetkundige Jacob van 
Deventer kreeg rond 1558 de opdracht 
van koning Philips II van Spanje om 
alle steden in de Nederlanden, toen nog 
deel van het Spaanse Rijk, in kaart te 
brengen. Met dit project wilde Philips 
niet de opvoeding of de wetenschap 
dienen. Nee, het maken van de kaarten 
had een ander doel. In de Nederlanden 
was het onrustig en Philips wilde goede 
kaarten hebben om bij de belegering van 
opstandige steden niet verrast te wor-
den. Bijkomend positief resultaat is dat 
we op deze manier ruim 200 plattegron-
den van Nederlandse steden uit die tijd 
bezitten. De kaarten zijn misschien niet 
altijd even betrouwbaar, want het ging 
de tekenaar vooral om de strategisch 
belangrijke punten, maar toch, het is 
ruimschoots beter dan niets. 

KERK, KLOOSTER, KASTEEL

Wanneer we Van Deventers kaart van 
Eindhoven bekijken, zien we duidelijk het 
nog altijd bestaande oergrondplan van het 
stadscentrum. De doorgaande route van 
noord naar zuid (nu Demer-Rechtestraat 
en Stratumseind) is goed te herkennen, 
net als de Kleine en Grote Berg, de Kerk-
straat, de Ten Haghestraat en de Vrijstraat. 
Ook zichtbaar zijn de na 1390 aangelegde 
vestingwerken, een drietal poorten en 
enkele grote gebouwen: onder andere de 
Catharina kerk, klooster Ten Haghe en het 
kasteel, tevens het belangrijkste onderdeel 
van de versterkingen in de stad. 

STAD
EINDHOVEN

RAVENSDONK

DEVENTER
JACOB

KLOOSTER
KASTEEL

WILLEM VERLOREN

DEVENTER

GEBOUW

SPAANSE

WATERPUT

EGMOND

OORLOG

HEER

CENTRUM

GESCHIEDENIS

HUIZEN

MUREN
WONING

KAART

HUIS

STEDEN
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Het kasteel is waarschijnlijk gebouwd 
tussen 1413 en 1419. Zeker weten we dat 
niet. Heer Jan van Schoonvorst meldde 
 echter in 1420 dat zijn vrouw en hij van 
plan waren om in hun vroegere woning, 
het huis Ten Haghe, een klooster te stich-
ten. En het is aannemelijk dat de nieuwe 
behuizing, het Eindhovens kasteel, op dat 
tijdstip al klaar was. 

Hoe het kasteel er in die begintijd uit  zag 
weten we niet. Betrouwbare  afbeeldingen 
bestaan niet. In de loop der tijd is er ook 
nogal wat aan het kasteel verbouwd. Over 
de vroegste geschiedenis is even    min veel 
bekend, omdat, zoals verderop nog be -
  schreven zal worden, de stadsarchieven 
uit die tijd verloren zijn gegaan.

KASTEEL EN MAATSCHAPPIJ 

Kastelen en vestingwerken ontstonden in 
de vroege middeleeuwen om de burgers 
van de stad te beschermen. Een centraal 
gezag ontbrak en elke stad moest voor zijn 
eigen veiligheid zorgen. Het kasteel was 
het belangrijkste punt van de verdediging 
van een stad. Het gebouw had gemetselde 
muren van zo'n 60 cm dikte, zodat de 
bewoners in staat waren zich te verweren 
tegen mogelijke aanvallen. 

Door het gebruik van buskruit en 
kanonnen bij de oorlogsvoering verloren 
de kastelen in de loop van de dertiende 
eeuw geleidelijk hun militaire betekenis. 
Het verbreden van de bestaande muren tot 
soms enkele meters dikte hielp weinig.  Wel 
werden kastelen gebruikt als toevluchts-
oord voor de stadsbewoners in onrustige 
tijden en om een garnizoen te huisvesten. 

Nog later kreeg het kasteel een andere 
functie en werd het de versterkte woning 
van een heer van een stad. Die verbleef er 
niet altijd, maar wel met een zekere regel-
maat met zijn familie, enige bedienden en 
vazallen. Het stadskasteel was gebouwd op 
een ruim perceel en had meestal een borst-
wering, kantelen en enkele spitse torentjes. 

Een kasteel als dat van Eindhoven was 
tevens een administratief centrum, waar 
zaken als belasting en pacht werden bij-
gehouden. Er bestond een taakverdeling 
met het stadhuis, dat de belangen van 
de burgerij behartigde en waar stedelijke 

belastingen moesten worden betaald. Voor 
het opslaan van pacht in natura waren in 
het kasteel meestal ook enkele ruimten 
beschikbaar.  

 Een kasteel droeg verder in sterke 
mate bij aan het beeld van een stad. Het 
was een dominant, meestal stenen gebouw, 
dat de bijzondere status en rijkdom van 
de  bewoner weerspiegelde. Het was veel 
groter dan andere woonhuizen en had een 
zaal voor representatieve doeleinden, een 
paardenstal, een eigen waterput, glas-in-
loodramen en vaak een eigen kapel. In 
een aantal bijgebouwen konden knechten 
en soms ook een beperkt aantal soldaten 
worden ondergebracht. 

 
PLUNDERING EN STADSBRAND 

In 1486 werd Eindhoven ingenomen door 
Robert van der Marck, een bondgenoot 
van het hertogdom Gelre. Zijn troepen 
plunderden de stad en staken die in brand. 
Zes huizen bleven gespaard. De conflicten 
met de Geldersen hadden te maken met 
het feit dat het hertogdom Brabant tot het 
machtige Bourgondische rijk behoorde. 
Dit deed pogingen om Gelre onder zijn 
invloedssfeer te brengen. Gelre reageerde 
furieus en deed, bijgestaan door wisselende 
bondgenoten, regelmatig invallen in het 
oostelijk deel van Brabant. 

Bij de inval van Van der Marck verniel-
den de aanvallers de kerk, het stadhuis, 
het kasteel en bijna alle huizen. Ook de 
archieven gingen verloren. Het duurde 
geruime tijd voor de gebouwen waren 
hersteld. Pas in 1502 meldde de heer van de 
stad, Frederik van Egmond, dat zijn kasteel 
was herbouwd. Eindhoven had lange tijd 
een heer uit het geslacht Van Egmond, een 
vooraanstaande familie met veel bezit-
tingen. 

Een later levende bloedverwant van 
Frederik was Anna van Egmond. Zij was 
de eerste vrouw van Willem van Oranje. 
Na haar dood in 1558 werd hij, als voogd 
van zijn minderjarige zoon, heer van de 
stad. Vanaf dat moment waren de Nassaus 
heer van de stad. Een van zaken waar hij 
zich mee bezig hield was de herbouw van 
de stad na de brand van vier jaar daar-
voor. Driekwart van de stad was daarbij 

Afb. p. 43 
Omstreeks 1560 
liet de koning van 
Spanje, tevens 
landvorst van de 
Nederlanden , 
Jacob  van 
Deventer de be-
langrijkste steden 
in zijn bezittingen 
in de Lage Landen 
in kaart brengen, 
voornamelijk 
voor strategische 
doeleinden. De 
militaire functie 
van Eindhoven 
toen wordt hier 
duidelijk door de 
stadsgrachten, 
voorzien van 
omwalling en 
stadspoorten. 
Ten oosten van 
de stad het apart 
gelegen klooster.



p.46

 verwoest. De voornaamste oorzaak van die 
branden was het te dicht opeen bouwen 
van gedeeltelijk houten huizen, die vaak, 
zoals in Eindhoven, een dak van riet of stro 
hadden. Willem vaardigde strenge verorde-
ningen uit om een herhaling van die ramp 
te voorkomen. 

WILLEM VAN ORANJE EN DE SPANJAARDEN 

Met Willem van Oranje zijn we terug bij 
Jacob van Deventer. Willem was namelijk 
een van de leiders van de opstand tegen de 
koning van Spanje, die onder andere ging 
om het recht van godsdienstvrijheid. De 
opstand, die Philips blijkens zijn opdracht 
aan Van Deventer, al had voorzien. 

Tijdens de daarop volgende Tachtig-
jarige Oorlog (1568-1648) werd  Eindhoven 
afwisselend door de twee strijdende 
partijen bezet. Het begon al direct bij het 
begin van de oorlog toen de Spaanse stad-
houder de hertog van Alva een onderzoek 
liet instellen naar ‘ketterse’ activiteiten in 
de stad. Dertig personen werden hierna 
met hun gezinsleden voor eeuwig uit de 
stad verbannen, hun bezittingen werden 
verbeurd verklaard. Andere Eindhovenaren 
vertrokken vrijwillig uit de stad. Een zware 
aderlating voor de kleine gemeenschap.

In 1577 nam het Staatse leger, de troe-
pen van de opstandelingen, Eindhoven 
in. Maar het jaar erop viel de stad weer in 
Spaanse handen. Deze gang van zaken her-
haalde zich nog enkele malen, tot de Vrede 
van Munster in 1648 een eind maakte aan 
de oorlog. 

Voor de bevolking waren de oorlogs-
handelingen een ramp. De rondtrekkende 
legers van beide partijen vulden hun soldij 
aan met plunderingen. Een lot dat ook 
Eindhoven een aantal malen trof. 

Onder de opeenvolgende belegerin-
gen, innamen en plunderingen raakten 
de omwalling en het kasteel in verval. De 
stadswallen verdwenen in 1583. De grond 
ervan diende daarna waarschijnlijk voor 
de ophoging van stadsdelen. Het kasteel 
werd in 1604 gedeeltelijk gesloopt. Daarna 
ging het snel bergafwaarts. Dertien jaar 
later bleken de stallen verdwenen. Nog eens 
 zeventien jaar later volgde een toren. In 
1676 vielen de resterende bouwvallen onder 

2. Willem van 
Oranje (1533-1584) 
nam de leiding 
van de opstand 
in de Spaanse 
Nederlanden op 
zich. Politiek en 
militair waren 
zijn activiteiten 
beperkt succes-

vol. Door zijn 
huwelijk met Anna 
van Egmond was 
hij  – en na haar 
overlijden in 1558 
ook daadwerkelijk  
 –  in naam heer 
van Eindhoven en 
Woensel. Sinds 
1559 was Willem 
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ook pandheer 
van Gestel, 
Stratum en Strijp. 
Zijn bezittingen in 
deze regio waren 
echter tijdens zijn 
leven meesten-
tijds in Spaanse 
handen. 



p.47

4. Isaac van 
Ostade (1621-1649) 
tekende in 1645 de 
binnenstad met 
de Sint-Catharina-
kerk. 

3

4

3. Maarten van 
Rossum (circa 
1490-1555) was 
als militair bevel-
hebber eerst in 
dienst van de
hertog van Gelre
en later van 
keizer Karel V. 
Als zodanig was 
hij ook geregeld 
op de Brabantse 
slagvelden te 
vinden en onder 
meer betrokken 
bij de plundering 
en brandstichting 
van Eindhoven, 
in 1543.
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de slopershamer. Hierna bleven nog wat 
resten en de fundamenten over. 

WEDERGEBOORTE EN DE RESTEN VAN 

EEN INTERESSANT VERLEDEN 

In 1829 beleefde het kasteel van Eindhoven 
een soort wedergeboorte in de vorm van 
het toen gebouwde Huis Ravensdonck. 
Dat heette toen overigens nog niet zo. 
Het kreeg die naam pas in 1895. In de 
tussen tijd werd het huis soms op kaarten 
aangeduid als Het Kasteel. De Eindhovense 
notabelen die Ravensdonck bewoonden, 
verbouwden het huis verschillende malen 
ingrijpend. In een bijbouw van het gebouw, 
dat overigens meer weg had van een groot 
uitgevallen stadslandhuis dan een burcht, 
was zelfs enige tijd een sigarenfabriek 
 gevestigd. Een bedrijf aan huis was toen 
niet ongebruikelijk. 

Ravensdonck is bijna even vaak ver-
bouwd als met sloop bedreigd. In 1958 wa-
ren er de uitbreidingsplannen van het er-
naast gelegen Binnenziekenhuis. Dat werd 
op het nippertje voorkomen.  Enkele jaren 
later bestonden plannen om  Ravensdonck 
af te breken en het kasteel te herbouwen. 
Ook dat ging niet door. In 1968 volgde een 
nieuw gevaar in de vorm van het groot-
scheepse Cityplan, dat het Eindhovense 
centrum volledig wilde wijzigen. Nu werd 
Ravensdonck gered door het, tegen de 
zin van de gemeente overigens, op de 
 Monumentenlijst te plaatsen. 

In 1980 kwam het huis in wat rustiger 
vaarwater. Op voorwaarde van herstel 
in oude staat werd het verkocht aan een 
horeca-exploitant. Bij de restauratie bleven 
alleen de muren staan. Tijdens het werk 
troffen bouwvakkers fundamenten van het 
oude kasteel aan. 

Omdat al eerder resten waren gevon-
den kwam het ten slotte in 1990 tot een 
grootscheepse opgraving in de tuin van 
Ravensdonck. De resultaten waren opzien-
barend. Uit onder meer de waterput en een 
beer kelder kwamen grote hoeveelheden 
 keramiek, luxe aardewerk, glas, munten, 
maar ook vingerhoeden, spelden, laken-
loodjes en bedevaartspenningen te voor-
schijn. De bewogen geschiedenis van het 
kasteel bleek uit het relatief grote aantal 

slag- en steekwapens dat werd aangetrof-
fen. Zelfs een radslotpistool werd uit de 
waterput opgediept. 

Dankzij alle opgegraven en geconser-
veerde voorwerpen leeft het middeleeuwse 
Eindhovens als het ware in het heden 
voort. 

Hans Schippers

van de stad 
door de Spaanse 
troep en zien, eind 
april 1583. De 
Staatse bezetting 
verlaat de stad 
via de poort bij de 
kerk, de troepen 
van de graaf van 
Mansvelt staan 
(hier linksboven 
afgebeeld) na een 
belegering van 
drie maanden 
klaar om de stad 
over te nemen.

6. Tijdens een 
groot deel van de 
80-jarige oorlog 
waren het huidige 
Nederlandse en 
Belgische Brabant 
strijdtoneel. Ook 
Eindhoven lag 
meerdere keren 
in de frontlinie en 
verwisselde een 
aantal malen van 
bezetter. Deze 
prent uit een soort 
geïllustreerde 
oorlogskroniek 
laat de inname 

6

>> PERIODE 1232-1795: DE KLEINE STAD >> ICOON DE STADSPLATTEGROND VAN VAN DEVENTER, CIRCA 1560



p.49

5. Deze prent 
toont de be-
legering van 
Eind hoven, met 
een grote troepen-
macht en veel 
kanongebulder. 
De drie stads-
poorten zijn goed 
te zien. Na de 
bezetting door 
het Spaanse 
gezag in 1583 
werden de 
vestingwerken 
ontmanteld. 

De stad en het 
kasteel wisselden 
vervolgens nog 
enkele malen 
van bezetting en 
bleven van militair 
belang voor 
beide strijdende 
partijen. Pas 
met de Vrede 
van  Münster 
(1648) kwam de 
stad  definitief in 
Staatse handen.

5
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VERWIJZINGEN
 
Te bezoeken:
>> Museum Kempenland 
Eindhoven, Herdruk kaart 
Jacob van Deventer, 
 Maquette van de stad 
 Eindhoven in 1560 en in 
1583, Maquette van het 
kasteel van Eindhoven 
omstreeks 1500

>> Archeologisch Centrum 
Eindhoven, Vondsten opgra-
vingen van het kasteel

>> Huis Ravensdonck in het 
centrum van Eindhoven

Literatuur:
>> Nico Arts (red.), Het 
Kasteel van Eindhoven. 
Archeologie, ecologie 
en geschiedenis van een 
 heerlijke woning (1420-1676) 
(Eindhoven 1992)

>> J.Th.M. Melssen, 
Eyndhoven (omstreeks 1560) 
(Eindhoven 1982)
 
>> J.Th.M. Melssen, 
'Ravensdonck', 't Gruun 
Buukske jrg. 15 (1986),  46-52, 
82-88, 104-113. Belegerings      -
gedicht in de transscriptie 
van 2004

Websites: 
>> Wikipedia 
www.wikipedia.nl
zoek: Jacob van Deventer

>> Historisch Openlucht Museum
www.historisch-openluchtmuseum-eindhoven.nl

file_Kaart.Eindhoven.nu

file_Kaart.Eindhoven.nu.en.Kaart.van.Deventer
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>> PERIODE 1795-1850 : DE WEERBARSTIGE TIJD >> ICOON JAN VAN HOOFF, 1755-1816

Sinds eind 1992 staat op de Markt een 
standbeeld voor Jan van Hooff, dat in-
middels vertoeft in de schaduw van Frits 
Philips. De twintigste eeuw heeft deze 
achttiende-eeuwse strijder voor vrij-
heid – zoals hij staat aangeduid – ietwat 
verdrongen. Maar behalve de vlakbij 
gelegen Van Hooffstraat heeft Van Hooff 
eigenlijk geen verdere sporen nagelaten 
in zijn geboortestad, die gedurende eni-
ge tientallen jaren ook zijn woonplaats 
was. En ook daarbuiten zijn nauwelijks 
tastbare herinneringen. Geen enkele 
straat elders is verder naar hem ver-
noemd, maar wel een zaal in het gebouw 
van het Ministerie van Justitie. Wie was 
toch die Jan en wat is zijn betekenis? 
De plaatsing van zijn beeltenis valt 
 grotendeels te zien  binnen een recente 
herwaardering voor de  Patriotten en 
hun idealen. Van Hooff is binnen die 
context een symbool van een nieuwe 
staatsorde, een omwenteling op 
 bestuurlijk gebied die mede tot een 
nieuwe vorm van stadsbestuur leidde. 

VAN HOOFF 

Jan van Hooff groeide op in het Eind  hoven 
van de tweede helft van de achttiende 
eeuw,  een roerige tijd op bestuurlijk en 
politiek gebied. Een gekozen raad of een 
raadpleging van de bevolking bij de benoe-
ming van stedelijke functionarissen als 
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een borgemeester bestond toen niet, maar 
er kwamen steeds meer stemmen op om 
het staats- en stadsbestuur toegankelijker 
te maken. Van Hooff drukte na zijn studie 
en een verblijf buiten Eindhoven korte tijd 
een belangrijk stempel op de politieke en 
bestuurlijke ontwikkelingen in zijn stad 
onder meer als borgemeester en politiek 
activist. 

De ontwikkelingsgang van Van Hooff 
biedt een aardig voorbeeld van de leef- 
en denkwereld van de gezeten burgerij 
te Eindhoven in de tweede helft van de 
achttiende eeuw. Johannes Franciscus 
Rudolphus van Hooff werd in 1755 geboren 
in het gezin van de voormalige borgemees-
ter Martinus van Hooff. Deze (textiel)
koopman hield er diverse internationale 
handelsrelaties op na, waaronder in Duits-
land, Frankrijk en Groot-Brittannië. Zijn 
moeder Anna Bols was afkomstig uit een 
adellijke familie te Arendonk. Zoals meer 
gegoede families, onderhield het gezin 
Van Hooff relaties en contacten buiten de 
landsgrenzen, vooral in West-Europa. Na 
zijn basisopleiding op katholieke scholen te 
Handel en Boekel ging Jan naar Leuven en 
vervolgens Nancy, waar hij zich bekwaam-
de in de Franse taal en handel. 

Van Hooff ontwikkelde zich hier tot een 
enthousiaste liefhebber van Frankrijk en 
de Fransen. Vooral de nieuwe ideeën van 
de Verlichting en de denkbeelden over 
godsdienstvrijheid moeten hem hebben 
aangesproken. Van enige beroepsmatige ac-
tiviteiten is na zijn terugkeer te  Eindhoven 
niets bekend; wel over zijn bestuurlijk werk 
en patriottische activiteiten. Deze werk-
zaamheden namen spoedig al zijn tijd in 
beslag.

DE STAD VAN DE BURGERS, DEN HAAG 

OF VAN DE HEER?

Bestuurlijk viel Eindhoven en omgeving, 
als onderdeel van de  Generaliteitslanden, 
sinds de Vrede van Münster (1648) onder 
het gezag van de Staten-Generaal. Daar-
naast had de heer, als bezitter van de 
heerlijkheid en de daaraan verbonden 
rechten, de nodige politieke, bestuurlijke 
en economische zeggenschap. Maar zijn 
gezag was zeker niet absoluut, een aantal 

zaken kon de stad zelf regelen. Die beschik-
te over zogeheten privileges, voorrechten, 
en daarbij ook over eigen inkomsten zoals 
tol- en weggelden. Over de benoeming en 
samenstelling van het stadsbestuur ont-
stond in de achttiende eeuw enkele malen 
een geschil tussen de heer en zijn vertegen-
woordiger – met de titel drossaard – en een 
deel van de ingezetenen. Tegen de zin van 
de overgrote katholieke meerderheid van 
de stadsbevolking probeerden de heer en 
zijn vertegenwoordiger, gesteund door het 
landsbestuur soms de benoeming van pro-
testanten door te drukken. De drossaard 
trok bijvoorbeeld bij de benoeming van de 
vijfmannen protestantse kandidaten voor, 
wat onder meer leidde tot een koperssta-
king bij protestantse winkeliers in 1715. 
Daarentegen was er ook een enkele keer 
sprake van meer samenwerking op bestuur-
lijk gebied. Zo besloot het stadsbestuur in 
1781 de drossaard en diens plaatsvervanger 
tot de beraadslagingen over bestuurlijke en 
financiële aangelegenheden toe te laten. 

De invloed van het gezag van de heren 
werd zo groter. Dat waren sinds 1558 de 
Nassaus. Willem van Oranje kon zich heer 
van de heerlijkheden Eindhoven, Woensel 
en Cranendonck (het buurtschap Gastel, de 
dorpen Maarheeze, Soerendonk en Budel) 
noemen. In 1559 kreeg Willem van Oranje 
ook nog zeggenschap over de 'Prinsen-
dorpen’ Stratum, Strijp en Gestel, toen hij 
die in pand verkreeg. En als onderdeel van  
het verdrag bij de Vrede van Münster 
 kwamen ook nog de kerkelijke bezittingen 
van het kapittel te Eindhoven en het kloos-
ter  Mariënhage in handen van de wereld-
lijke heer van Eindhoven.

De reikwijdte van het prinsheerlijk 
gezag in al deze gebieden varieerde. Veel 
rechten en vergunningen verliepen via de 
heer of beter gezegd de Domeinraad, het 
bestuurscollege waaronder de heerlijk-
heden en goederen van de Nassaus vielen. 
Een enkele keer bemoeide de prins van 
Oranje zich rechtstreeks met zijn  bezit 
in Eindhoven e.o., al dan niet na een 
beroep van burgers. Zo kregen enkele 
Joodse in woners van Eindhoven in 1771 
toestemming om een afscheiding rond 
een bestaande kleine begraafplaats op de 

Afb. p. 53 
Van van Hooff 
zijn diverse 
portretten bekend. 
Deze toont hem 
in een klassiek 
roman tische-
revolutionaire 
pose. 
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Oirschotse dijk te plaatsen, het begin van 
de Joodse b egraafplaats. En een jaar later 
verleende Willem V hen toestemming een 
eigen bedehuis op te richten.

PATRIOTTEN

Binnen de republiek Nederland ontstond  
in de tweede helft van de 18de eeuw on-
tevredenheid over de te grote macht van 
de stadhouder Willem V en verzet tegen 
zijn beleid en de kringen waarmee hij zich 
omringde. Deze kregen goede baantjes en 
allerlei voorrechten. De teruggang van de 
handel, mede als gevolg van de desastreus 
verlopende zeeoorlog tegen Engeland 
vormde een verdere bron van onvrede. 
De ideeën van de Verlichting en de onaf-
hankelijkheidsoorlog en zelfstandigheid-
verklaring van de Verenigde Staten lieten 
een andere manier van bestuur zien. De 
steden, die bestuurlijk grotendeels zelf-
standig waren, wilden hun eigen beleid 
blijven voeren. Er kwam een roep om meer 
democratie in de vorm van vertegenwoor-
diging bij representatie en men ijverde voor 
herstel van de oude Republiek. De breed 
samengestelde groep noemde zich Patriot-
ten, verwijzend naar het aloude vaderland. 
Deze beweging, veelal georganiseerd in ge-
zelschappen en sociëteiten, kreeg ook een 
gewapende tak in de vorm van exercitie-
genootschappen. Op diverse plaatsen en 
in besturen kwamen rond 1780 patriotten 
aan de macht. Het verloop van de vierde 
Engelse oorlog en de als nederlaag ervaren 
afloop (1780-1784) maakte de positie van 
de stadhouder, tevens algemeen opper-
bevelhebber van de strijdkrachten, er niet 
beter op. De zich bedreigd voelende Willem 
V ontvluchtte zijn stadhouderlijk paleis in 
’s-Gravenhage.

CONCORDIA

De algemene onrust in het begin van de 
jaren tachtig werd ook in Staats-Brabant, 
(waartoe Eindhoven behoorde) steeds 
 groter. Ondertussen kwam er vanuit 
 regeringskringen in Den Haag meer aan-
dacht voor de problemen in Staats-Brabant.  
Op uitnodiging van de Raad van State 
formuleerden vertegenwoordigers van de 
vier bestuurskwartieren van de Meierij 

in 1786 de bestaande grieven op politiek, 
economisch en godsdienstig vlak in een 
Memorie van wezenlijke bezwaren. De 
onvrede was manifest en ook in Eindhoven 
ontstond een georganiseerde beweging 
onder de burgerij om meer invloed op het 
stadsbestuur en wonnen aanhangers van 
de nieuwe tijd terrein. Deze ideeën leefden 
vooral onder de elite. Hieruit kwamen 
onder meer de borgemeesters voort; slechts 
gegoede ingezetenen werden in staat 
geacht een dergelijk financieel verantwoor-
delijke post te bekleden. Van Hooff werd 
in 1787 tot een van de twee borgemeesters 
benoemd. Tekenend voor die tijd, want 
één jaar eerder was Van Hooff samen met 
een aantal andere notabelen – waaronder 
zittende en voormalige borgemeesters als 
Hendrik van Leersum en Pieter de Haas 
– mede-oprichter geweest van de plaatse-
lijke patriottische Vaderlandsche Sociëteit 
Concordia. 

Overal ontstonden dergelijke beslo-
ten genootschappen, waar leden van de 
mannelijke burgerij die de bestaande 
verhoudingen afkeurden in beslotenheid 
hun zegje konden doen en elkaars mening 
vormden. Deze vaderlandsche sociëteiten 
werden door het bestaande gezag, in het 
geval van Eindhoven in de persoon van de 
drossaard, als een bedreiging en onder-
mijning opgevat. Zijn plaatsvervanger die 
sinds een aantal jaren deel als toehoor-
der aanwezig was bij de vergaderingen 
van het stadsbestuur werd wederom 
 buitengesloten.

Bovendien waren er aanwijzingen waren 
voor wapenaanschaf en -oefening. Zo was 
een burgerrechtenfonds opgericht, waarvan 
de inkomsten bedoeld waren voor de on-
dersteuning van de zogeheten vrijkorpsen, 
gewapende militaire burgerorganisaties 
van vrijwilligers. Of Concordia zich met de 
wapenhandel heeft beziggehouden is onbe-
kend. Wel waren er contacten met vrijkorp-
sen elders en nam een aantal leden, onder 
wie Van Hooff, actief deel aan oefeningen 
en daadwerkelijke strijd elders. 

BALLING- & GEVANGENSCHAP

Van Hooff trok met een klein aantal 
'geloofsgenoten’ in juni 1787 op richting 

3. Eindhoven was 
van oudsher een 
regionaal handels-
centrum, onder 
meer voor tabak, 
getuige deze 
tabakspot met 
de stadsnaam 
uit het eind van 
de 18de eeuw.
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2. De slag bij 
Waterloo (1815) 
betekende het 
definitieve einde 
van het Franse 
keizerrijk en 
had voor alle 
betrokken naties 
een diepgaande 
betekenis als 
afsluiting van een 
roerige periode 
vol spanning en 
geweld. Alleen al 
deze volkeren-
slag kende circa 
47.000 doden en 
gewonden, bijna 

4. De Eindhovense 
patriottenbewe-
ging kende in 
Henricus Petrus 
van Leersum 
(1763-1854) een 
belangrijk leider. 
Tijdens zijn bor-
gemeesterschap 
(1786-1787) kwam 
mede onder zijn 
leiding de Vader-
landse socië teit 
Concordia tot 
stand. Na zijn 
terugkeer als 

politiek banne-
ling vervulde 
hij diverse 
publieke functies 
en ambten, onder 
meer als lid van 
de gemeente-
raad, schepen 
en directeur der 
posterijen. Hij 
zette zich zeer in 
voor de erkenning 
van Brabant 
als zelfstandig 
gewest.

een kwart van de 
totale betrokken 
troepenmacht. 
Nederlandse mili-
tairen waaronder 
ook Eindhovense 
jongens werden, 
deels verplicht, 
ingezet bij de vele 
veldtochten en 
leger campagnes. 
In heel Europa en 
ook in  Eindhoven, 
hier op de Markt, 
werd in 1865 
 Waterloo her-
dacht.

3 4
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Utrecht, waar de Patriottische beweging 
het sterkst was. De republiek stond aan de 
rand van een burgeroorlog. Door militaire 
hulp van Pruisen (de gemalin van Willem 
 V was een nicht van de Pruisische vorst 
 Frederik de Grote) werd echter later 1787 
het stadhouderlijk gezag weer tijdelijk 
hersteld. Van Hooff probeerde de schade 
voor de beweging en voor de stad (door 
rondtrekkende plunderende troepen) te 
 beperken. Desondanks werd in oktober 
Concordia ontbonden, en volgde vier 
maanden later zijn eigen arrestatie. Van 
Hooff wist echter te ontsnappen, waarna 
hij via Belgische (familie)relaties uitein-
delijk, zoals vele andere patriotten eerder, 
in ballingschap in Frankrijk terechtkwam. 
Daar was in 1789 de revolutie losgebar-
sten. Van Hooff was daarbij niet actief 
betrokken. Uiteindelijk kwam ook hij in 
Parijs terecht, waar in september 1792 de 
Franse republiek werd uitgeroepen. Een 
maand later volgde de oprichting van 
het Bataafs Comité, een soort regering in 
ballingschap, met Van Hooff als een van 
de zes grond leggers. Het revolutionaire 
Frankrijk  verklaarde in 1793 de oorlog aan 
de stadhouderlijke Republiek en Van Hooff 
trok met de Franse legermacht Nederland 
binnen om dit te ‘bevrijden’. Aanvankelijk 
met succes, zoals bleek uit de verovering 
van Breda. Daar hadden onder leiding 
van Van Hooff de eerste democratische 
verkiezingen op Nederlands grondgebied 
plaats. Militaire en bestuurlijke problemen 
veroorzaakten een tijdelijke terugtocht. 
Van Hooff kreeg in Parijs te maken met 
de uitwassen van de revolutie, waarbij 
voor democratie en echte vrijheid geen 
plaats was. Hij belandde in gevangenschap; 
slechts door een klaarblijkelijk toeval en 
nog onopgehelderde reden wist hij aan de 
guillotine te ontsnappen. Deze ervaringen 
sterkten hem in zijn overtuigingen op het 
punt van vrijheid van meningsuiting. Bij 
de nieuwe inval van de Franse legermacht 
in de Nederlanden in 1794 was hij niet 
betrokken. Pas negen maanden na de 
militaire overwinning en het uitroepen 
van de Bataafse Republiek keerde Van 
Hooff, in november 1795, weerom in 
 Nederland. 

DE VRIJHEIDSBOOM?

Voor de bestuurlijke verhoudingen 
 betekende de nieuwe Bataafse Republiek 
een hele verandering. De heerlijke rech-
ten werden afgeschaft en de rechtspraak 
(waarin Van Hooff nog een actief aandeel 
zou krijgen) werd op een nieuwe leest 
geschoeid. Tevens werd een belangrijk 
begin gemaakt met de democratisering 
van het politieke bestuur. Zo vond ook in 
Eindhoven in 1796 de eerste rechtstreekse 
verkiezingen voor het stadsbestuur plaats, 
waarbij het stemrecht echter wel beperkt 
was tot de mannelijke ingezetenen. Maar 
van de directe democratie namen de op-
volgende staatsbesturen al gauw afstand. 
Na de totstandkoming van het Koningrijk 
der Nederland (onder bewind van een 
broer van Napoleon) kwam in 1807 met een 
nieuwe wet een voorlopig einde aan de pas 
verworven grotere mate van zelfstandig 
en democratisch stadsbestuur. Pas met de 
gemeentewet van 1851 kreeg het gemeente-
lijk bestuur een duidelijk statuur.

Van Hooff was ondertussen te groot 
voor Eindhoven: hij was na 1795 vooral 
actief op het hoogste bestuursniveau, waar 
hij in eerste instantie met zijn Brabantse 
mederepresentanten succesvol was bij de 
gelijkberechtiging van Bataafs Brabant 
in de Staten-Generaal en de Nationale 
Vergadering. In 1798 was hij een van de vijf 
directeuren van het Uitvoerend Bewind, 
en een jaar later zelfs voorzitter hiervan. 
Van 1801 tot 1806 werd hij, na een aan-
vankelijke aarzeling, lid en later president 
van het Wetgevend Lichaam. En van 1806 
tot 1807 was Van Hooff binnen het nieuwe 
bestuurlijk gestel van het Koninkrijk 
der Nederlanden de eerste Nederlandse 
Minister van Justitie. Ambtelijke tegenwer-
king en gezondheidsproblemen gaven hem 
aanleiding om binnen één jaar ontslag te 
nemen. Hij bekleedde vervolgens tot 1810 
nog enkele hoge ambten. In 1816 zou hij 
onverwacht overlijden.

In heel zijn politieke en publieke optre-
den waren representativiteit en democratie 
zijn vaste uitgangspunten, waaraan –  met 
hem zelf als voorbeeld –  persoonlijke 
am  bities en eventueel geldelijk gewin 
volstrekt ondergeschikt dienden te zijn. 

6
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Het bijschrift bij een gedachtenisprent 
verschenen tijdens zijn leven spreekt van 
‘Een ziel, gevoelloos voor den glans van 
goud en gaven, Maakt hem, als Curius, 
met weinig vergenoegd; Gewoon in elke 
stand zijn eerlijkheid te toonen, Zag hij 
zijn deugd en trouw driewerf met boeien 
loonen’. Zo hield hij in 1797 zijn medeleden 
van de Nationale Vergadering voor: ‘De 
eerste waarborg voor ’s volks vrijheid is 
gelegen in de vrijheid en onafhankelijkheid 
dezer vergadering en haar integriteit.’ Ook 
godsdienstvrijheid was voor hem bij de te 
waarborgen vrijheid inbegrepen. Van Hooff 
gruwde van sektegeest en dwang: ‘alle 
 sectens hebben eene geheime en natuur-
lijke neiging tot fanatisme en daardoor 
tot predominantie.’

Giel van Hooff

5. De katholieke 
godsdienst werd 
in de Republiek 
der Verenigde 
Nederlanden in 
beperkte mate 
toegestaan. In 
gebieden met  een 
overwegend ka-
tholieke bevolking 
konden pastoors 
na betaling van 
zogeheten recog-
nitiegelden (een 
vergoeding aan de 
gezagsdrager voor 
de uitoefening 
van een ambt) 
gewoon hun werk 
doen en konden 
de gelovigen de 
mis bijwonen. 
Dit deels in 
apart daarvoor 
op- en ingerichte 
gebouwen die een 
eenvoudig uiterlijk 
hadden, vaak als 
een schuur. 
(tekening uit 1812)

6. De Sint-
Catharina kerk 
kende van de 
16de eeuw een 
roerige periode, 
met onder meer 
een brand in 
1554 en de 
beeldenstorm in 
1566. Anderhalve 
eeuw, van 1649 
tot 1794, was de 
kerk in gebruik bij 
de kleine groep 
protestanten in 
de stad. 

5
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Eindhoven een havenstad? Nou nee, dat 
is niet de eerste gedachte die ze oproept, 
niet bij buitenstaanders en ook niet bij 
veel ingezetenen. En dat terwijl de stad 
toch al sinds ruim anderhalve eeuw een 
haven telt. De drukte daar kan amper 
in de schaduw staan van bijvoorbeeld 
 wereldhaven nummer 1, maar toch de-
den in 2005 433 schepen de stad aan. 
En dan te bedenken dat het plaatsje 
rond 1830, op het hoogtepunt van de 
kanalenaanleg in Nederland, bijna 
letterlijk de boot dreigde te missen.

UITHOEK

Zuidoost-Brabant, nu het kloppend hart 
van industrieel Nederland, vormde in de 
achttiende eeuw en ook nog later een wei-
nig florissante uithoek in de  Nederlanden. 
Arm en slecht ontsloten, zowat het einde 
van de bewoonde wereld. Achter  Helmond 
begon de Peel, achter Eindhoven de Kem -
pische heide. Maar deze gronden hielden 
wel beloften in: ze konden ontgonnen wor-
den. Landbouw was tenslotte de belang-
rijkste bron van bestaan. Maar daarvoor 
waren onder meer karrenvrachten (stads)
mest nodig en die konden alleen goedkoop 
over water aangevoerd worden. Goede 
landwegen waren er amper; in de regen-
periodes en in de winter bijna onbegaan-
bare modderpoelen, in tijden van droogte 
mulle zandbanen. 
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Wel lag Eindhoven strategisch tussen 
’s-Hertogenbosch en Maastricht, tussen de 
bovenloop van de Maas, de grens van de 
Republiek, en de benedenloop, de grens van 
het prinsbisdom Luik. De postwagen van 
Maastricht op ’s-Hertogenbosch hield halt 
in Eindhoven, stop- en pleisterplaats. Niet 
alleen voor de post maar ook voor andere 
waren was Eindhoven een bescheiden 
regionaal overslag- en handelscentrum. 
De nijverheid in eigen stad en omgeving 
bracht bijvoorbeeld heel wat vrachten 
garens en tabak aan en voerde kant-en-
klare producten af.

Mede daarom besteedden diverse 
autoriteiten en instellingen aandacht aan 
de  fysieke toestand van deze belangrijke 
route. Midden achttiende eeuw kwam 
het zelfs tot een begin van een verharde 
straatweg tussen de twee belangrijkste 
steden in de Zuidelijke Nederlanden, 
 ’s-Hertogen bosch en Luik, via Eindhoven. 
Tussen 1741 en 1749 kwam het baanvak 
van  ’s-Hertogenbosch tot Best gereed, 
daarna was het geld op. 

Eindhoven was dus rond 1800 een 
regio naal handelscentrum met een 
beperkte infrastructuur. De twee belang-
rijkste riviertjes in de regio, de Dommel 
en de  Aa, waren amper geschikt voor 
scheepvaart. Zo kwamen eind achttiende 
eeuw oude plannen om deze stroom-
pjes bevaarbaar te maken weer in een 
stroomversnelling. Het streven was zelfs 
expliciet opgenomen in de grondwet uit 
1798 van de nieuwe  Bataafse Republiek. 
Noord-Brabant was hierin bestuurlijk een 
gewoon onderdeel en vroeg en kreeg ook 
meer aandacht.  Financiële en technische 
problemen  stonden echter de realisering 
in de weg. Wel werd onder Frans beheer 
en bewind een start gemaakt met een 
(inter)nationaal wegennet, wat uiteinde-
lijk in 1818 leidde tot de voltooiing van de 
weg  ’s-Hertogenbosch-Luik, binnen het 
Koninkrijk der  Verenigde Nederlanden. Een 
project waarmee men trouwens al vanaf 
1790 weer bezig was geweest.

TRANSPORTADER

Het streven naar een goede vaarverbin-
ding tussen de zuidelijke en noordelijke 

 Nederlanden vormde de basis voor de aan-
leg van de Zuid-Willemsvaart tussen 1822 
en 1826. Maar dat kanaal was niet zozeer 
bedoeld voor de ontginning van de streek. 
De belangstelling was inmiddels verscho-
ven naar de industrie en koning Willem I 
had in Groot-Brittannië de canals gezien 
die als de transportaders van de industriële 
revolutie dienden. Het Luikse industrie-
bekken moest verbonden worden met de 
water wegen in de Noordelijke  Nederlanden. 
Op Noord-Brabants grondgebied ging de 
keuze tussen een tracé langs de Aa of 
langs de Dommel. Voornamelijk op 
grond van kostenoverwegingen ging de 
Zuid-Willemsvaart langs Helmond lopen 
en aan  Eindhoven voorbij. Zo was het 
 Dommel gebied dichter bevolkt en telde 
dat veel meer watermolens, wat de ont-
eigeningskosten flink opdreef. Ook kon 
op deze manier gebruik gemaakt worden 
van een bestaand deel van een geplande 
vaarverbinding tussen Antwerpen en 
de Rijn –  het Canal du Nord –, inclusief 
toevoer kanaal.

EIGEN KANAAL

Eindhoven liet het er niet bij zitten. 
Goede communicatiewegen en verbin-
dingen  waren toen al een must voor een 
bloeiend ondernemerschap en waterwegen 
boden toen bij uitstek het meest  efficiënte 
vervoer. Een goede wegverbinding van 
Turnhout naar Eindhoven en verder naar 
Helmond en het kanaal daar leek aan-
vankelijk een redelijk alternatief. Maar 
de Raad der Stad wilde toch graag een 
eigen vaarverbinding en wendde zich in 
1829 hiervoor tot de koning. De Belgische 
afscheiding (die van 1830 tot 1839 speelde) 
nam vervolgens de aandacht hiervoor weg. 
Zodra dit achter de rug was kwam de raad 
bij de koning op de zaak terug. Van aanleg 
van staatswege was al vanaf het begin 
geen sprake en ook staatssteun werd maar 
moeilijk verkregen. Bij de uiteindelijke 
 vergunning, in 1843, stond het rijk garant 
voor de aanlegkosten, door de opbrengst af 
te staan van de sluisgelden op de Zuid-
Willemsvaart voor schepen van en naar het 
Eindhovens Kanaal, totdat het door de ge-
meente voorgeschoten bedrag was afgelost. 

Afb. p. 61 
Bedrijvigheid rond 
de Eind hovense 
haven, waar in 
1928 diverse 
handels zaken en 
industriebedrijven 
gevestigd waren, 
zoals rechts de 
timmerfabriek 
De Rietvink.
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3. De opknap-
beurt van het 
 Eindhovens 
Kanaal eind 
jaren twintig 
hield onder meer 
de plaatsing van 
een hefbrug voor 
het havenhoofd 
in. Deze kwam 
al gauw in de 
schaduw te staan 
van de grote 
gashouder ter 
berging van het 
Staatsmijngas, 
met de bijnaam 
Goliath, geplaatst 
op het terrein 
van het stedelijk 
gasbedrijf.

2
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De aanleg kwam dus voor eigen rekening 
van de stad. Op de daartoe uitgeschreven 
lening van 150.000 gulden tekenden voor-
namelijk Eindhovense ingezetenen in. 

De aanleg van de bijna 14 km lange 
waterweg, feitelijk een zijtak van de 
Zuid-Willemsvaart, was technisch geen 
groot probleem. Een duiker voor het onder-
leiden van de Dommel was het voornaam-
ste technische kunstwerk, de bruggen (een 
tiental, oorspronkelijk van hout) werden 
allemaal uitgevoerd als vaste verhoogde 
verbinding ter besparing van bedienings-
kosten. Bij de monding in de Zuid-Willems-
vaart kwam een eenvoudige keersluis (bij 
het zoge heten gat van Eindhoven), aan het 
eind – op Tongelres grondgebied – lag een 
grote zwaaikom als haven. 

Het graaf- en grondwerk (met schop en 
kruiwagen) werd grotendeels verricht door 
lokale werklieden, waarvan in 1845-1846 
voldoende aanbod was. Zo’n 80 tot 90% 
van het werkvolk (dat in aantal opliep tot 
500 arbeiders) was afkomstig uit de directe 
omgeving. Daaronder waren veel fabrieks- 
en landarbeiders maar ook kleine boeren 
die bij gebrek aan ander werk en verdien-
sten de schop ter hand namen. Voedsel-
schaarste en grote prijsstijgingen van de 
eerste levensbehoeften speelden een rol 
bij de oproerige bewegingen die in  februari 
en mei 1846 onder de kanaalwerkers 
ontstonden. Roggebrood, naast aardappels 
als  basisvoedsel voor de arbeidende klasse, 
was begin 1846 ruim de helft duurder dan 
een jaar eerder. De aardappels werden 
schreeuwend duur en onbetaalbaar; de 
prijs ging in dezelfde tijd meer dan drie 
keer over de kop. Het daggeld voor het 
kanaalwerk bleef echter al die tijd 
hetzelfde. Het betekende voor menig 
arbeiders gezin onvoldoende voeding en 
hongerlijden. Het gemeentebestuur liet 
bij de  feestelijke opening in oktober 1846 
in een  proclamatie weten dat zij deze dag 
als een dag van  wedergeboorte en nieuwe 
tijds rekening voor de stad Eindhoven 
 beschouwde. Weldra voeren er wekelijks 
vier volkspakschuiten op ’s-Hertogenbosch. 
En spoedig was er een geregelde beurtvaart 
op Rotterdam en op Amsterdam, zowel 
voor passagiers als vracht.

PAKSCHUIT, STOOMBOOT, TREIN EN TRAM

De eerste driekwart eeuw, tot aan de Eerste 
Wereldoorlog, was het scheepvaartver-
keer beperkt. Vooral zware vrachten als 
machinerieën en bulkgoed als bouwmate-
rialen, turf, steenkool en ruwe wol werden 
over het kanaal getransporteerd. Maar ook 
houtvlotten konden zo de stad bereiken, 
waar vanaf 1870 een uitgebreide hout-
verwerkende industrie ontstond rond de 
fabricage van lucifers en sigarenkistjes. 

Aanvankelijk was er slechts zeil- en 
trekvaart, in 1862 deed het eerste stoom-
schip het kanaal aan. Voor onze voor-
ouders, zeker voordat Eindhoven goede 
spoorverbindingen had, een uitkomst. 
Ze moesten er echter wel wat voor 
over hebben: de schroefstoomboot naar 
Rotter  dam vertrok in de zomermaanden  
’s maandagsmorgen om 3 uur! De stoom-
vaart betekende ook een aanslag op de 
 oevers, waardoor de onderhoudskosten 
flink opliepen. Voor de zich ontwikkelende 
industrie in Eindhoven en ook in de dorpen 
was het kanaal niet onbelangrijk. Een 
aantal bedrijven vestigde zich rondom of 
nabij de havenkom, waar ook het gasbedrijf 
zijn onderkomen kreeg. Ook de Tramweg-
maatschappij De Meierij had er rond 1900 
een zijspoor lopen. Een  probleem voor de 
exploitatie en de schippers was het gebrek 
aan retourvracht: in 1918 bijvoorbeeld ging 
90% van de schepen leeg de haven weer uit.

Ondertussen waren de transportmoge-
lijkheden een stuk uitgebreider  geworden. 
Eindhoven was zelfs sinds 1866 een 
spoorwegknooppunt. Na ook weer hier 
een felle discussie en veelvuldig lobbywerk 
kwam het tracé van de zuiderspoorweg 
– dat Maastricht met het westen moest 
verbinden – via Eindhoven te lopen terwijl 
vervolgens vanaf 1870 ook de spoorweg-
verbinding tussen noord en zuid vanuit 
Utrecht via ’s-Hertogenbosch en Boxtel 
naar Eindhoven leidde. Dit laatste tracé 
werd begin twintigste eeuw doorgetrokken 
naar Weert en Roermond, welke lijn in 1913 
in gebruik werd genomen. 

Daarnaast was er sinds 1866 de verbin-
ding via Valkenswaard met Hasselt en Luik. 
Voor de regionale ontsluiting kwamen 
vanaf eind negentiende eeuw tramwegen 

2. Ook rondom het 
havenhoofd van 
het Beatrixkanaal 
ontstond enige 
watergebonden 
bedrijvigheid.  En 
voor de aanvoer 
van sommige 
bulkgoederen en 
bouwmaterialen 
bleek vervoer over 
water nog altijd 
een goede weg. 
Hier worden de 
houten spanten
voor de nieuw-
bouw van de 
showroom van 
DAF gelost, 1971.
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tot stand: vanuit Eindhoven liepen lijnen 
naar de Kempen (Reusel), naar Helmond 
(via Geldrop) en naar ’s-Hertogenbosch (via 
Sint-Oedenrode-Veghel en Vught).

WILHELMINA EN BEATRIX

Financieel was het kanaal geen succes. 
Voor onderhoud dienden de zogeheten 
passagierechten. De in 1846 vastgestelde 
verordening bevatte een uitgebreid over-
zicht van de tariefheffing naar aard van de 
goederen. Deze werden per getalseenheid, 
gewicht (bijv. scheepston voor mestspe-
ciën) of verpakkingseenheid (baal, vat, 
zak, korf, kist of mand) belast. Stokvis 
ging per kip, papier en boeken per riem en 
(fruit)wijn en meedrank per anker. Ook de 
voertuigen voor de aan- en afvoer op de 
nieuwe kanaaldijk werden aangeslagen: 10 
cents per voertuig, wagen of stoot wagen. 
Ingezetenen van Eindhoven waren hiervan 
vrijgesteld evenals de Woenselse fabrikan-
ten Van der Velden en Van Gennip. Uit de 
doorgesluisde sluisgelden zou de gemeente 
onderhoud en aflossing moeten betalen. 
Maar toen deze heffingen in de jaren zestig 
eerst gehalveerd en ten slotte afgeschaft 
werden, stroomde meer geld eruit dan 
binnenkwam. Eind negentiende eeuw bij-
voorbeeld was er nog een forse restschuld, 
van f 69.000. In de jaren na de Eerste 
Wereldoorlog kende het kanaal nog een 
bloeitijd, waarbij het jaarlijks aantal sche-
pen opliep van 500 rond 1910 tot meer dan 
1000.  Ondertussen was Groot  Eind hoven 
ontstaan, en wilde de gemeente van de 
scheepvaartverbindingen profiteren, dan 
moest zij investeren in de modernisering 
van het kanaal of alsnog proberen een aan-
sluiting te verkrijgen met het Wilhelmina-
kanaal (1910-1923) ten noorden, dat ook 
aan de stad was voorbijgegaan. Uiteindelijk 
werd voor beide opties gekozen. Het Eind-
hovens Kanaal werd tussen 1929 en 1934 
flink opgeknapt en geschikt gemaakt voor 
grotere schepen. En mede dankzij een forse 
rijksbijdrage, omdat het kanaal ook diende 
voor de afwatering van de Dommel, kwam 
ten noordwesten van de stad, tussen 1930 
en 1940, het nieuwe Beatrixkanaal 
tot stand.

GROEN EN GRIJS

De oorlogsschade was groot aan beide 
 kanalen en het scheepvaartverkeer her-
stelde zich maar langzaam. Pas in 1959 
werd het vooroorlogse topjaar 1928 weer 
geëvenaard op het Eindhovens Kanaal. 
Het Beatrixkanaal bleef al die tijd achter 
bij de verwachtingen. Toch was het van 
belang voor de verdere naoorlogse indus-
trialisatie. Philips gebruikte de waterweg 
voor het  verschepen van bijvoorbeeld 
glas,  con structie  bedrijf De Vries Robbé 
en nevenbedrijf Betondak Arkel vestigden 
zich er, naast bouwmaterialenhandels en 
 fabrieken en veevoederbedrijven. 

Inmiddels legde het vervoer over water 
het steeds meer af tegen het  wegtransport. 
Het Eindhovens Kanaal werd in 1974 
voor de scheepvaart gesloten. Het kanaal, 
inclusief de kunstwerken, is nog altijd 
gemeentelijk eigendom. De eerste plan-
nen om de waterweg te dempen en er een 
snelweg overheen aan te leggen zijn niet 
doorgegaan of doorgezet. Zo zouden de 
omringende gemeentes alsnog na 125 jaar 
hun zin gekregen hebben toen zij in plaats 
van een kanaal een straatweg voorstelden. 
Nu is het een groene long met daarop en 
erlangs bijzondere plantengroei en biedt 
het – dankzij de afwezigheid van scheep-
vaart – een bijna ideale oefenruimte voor 
roeiverenigingen. Zij het dat vissers er ook 
graag gebruik van maken. De scheepvaart 
op het Beatrixkanaal loopt inmiddels 
de laatste jaren steeds verder terug en is 
 tussen 1995 en 2005 meer dan gehalveerd. 

Giel van Hooff

4

5
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4. De textiel-
nijverheid was de 
belangrijkste bron 
van bestaan in de 
regio Eindhoven 
in de eerste helft 
van de 19de eeuw. 
De grootste 
onderneming, de 
firma J.Th. Smits 
& Zn., had haar 
bedrijfscomplex 
aan de Dommel. 
De bedrijfs-
gebouwen  
vertoonden 

5. De firma Smits 
was in 1820 het 
eerste bedrijf in 
de regio die een 
stoominstallatie 
liet plaatsen, in dit 
geval een van 4 pk 

ter ondersteuning 
van de bestaande 
waterkracht-
installatie. De 
weiden langs de 
Dommel dienden 
voor de bleek. 

Dit deel van het 
bedrijfscomplex 
droeg de naam 
Het Paradijs, naar 
een oud landgoed 
ter plaatse.

rond 1820 een 
vroegindustrieel 
uiterlijk, een soort 
grote schuren 
met meerdere 
verdiepingen. Of 
een zeilboot zoals 
afgebeeld ook 
daadwerkelijk hier 
op de Dommel 
heeft gevaren, 
is twijfelachtig. 
Beide gouaches 
zijn van J.A. of 
M.D. Knip.
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VERWIJZINGEN
 
Te bezoeken:
>> Natuur
>> Klein nimfkruid, forez-
streepvaren, bezemkruis-
kruid, diverse fonteinkruiden 
en kranswieren, klein glas-
kruid, gevlamde fijnstraal

>> Recreatie
>>  Botenhuis Thêta en 
Beatrix Botenhuis en onder-
komen waterscouting Stella 
Maris te Geldrop en Dr. A.F. 
Philips, Eindhoven, Golfter-
rein, Fietspad

>> Industrie
>>  Deli-HTL, Kantoor NRE, 
DMV-Campina, RAZOB, vml. 
brouwerijen Van Zeeland en 
Coolen (nu Dafmuseum)
Beatrixhaven Vml. metaal-
handel De Jongh/HKS Scrap 
Metals, Betonmortelfabriek 
Mebin BV

>> Kunstwerken
>>  Waterwegen, 
Voormalige hefbrug in Ton-
gelresestraat; hoge, vaste 
bruggen o.a. in Geldrop en 
Mierlo; oude aanlegplaats/
haven te Geldrop; duiker van 
de kleine Dommel, Geldrop;
restanten onderbouw tram-
brug, Mierlo

>>  Spoor- & tramwegrelicten, 
Tramstraat als herinnering 

aan de voormalige remise 
van De Meierij; Hoogstraat 
overwachterhuisje  (Bel  gisch 
lijntje); Fuutlaan vml. 
 bedrijfs gebouwen NS, 
 waaronder woning stations-
chef; op stationscomplex 
diverse gebouwen zoals 
het voormalige douane-
kantoor en de Van Gend & 
Loosloodsen; portaalkraan 
voor overslag uit 1962, 
Philips-de Jongh Wandelpark 
 monumentje ter herinnering 
aan de eerste spade voor 
het hoogspoor. De spade 
waarmee de burgemeester 
dit zware werk verrichtte 
staat bij Museum Kempen-
land Eindhoven. De IJzeren 
Man (afgraving voor spoorlijn 
naar Weert en nieuw station, 
circa 1910) De Karpendonkse 
plas (zandwinning voor onder 
meer hoogspoor)

>>  Schepen
Historische vaartuigen: 
Kanaaldijk Zuid ter hoogte 
van de DAF en in het afwate-
ringskanaal aan de Waldeck 
Pyrmontstraat 

Literatuur:
>> Kanalen
>> Geschiedenis van het 
Kanaal van Eindhoven naar 
Helmond (een bronnen-
publicatie) (Eindhoven 1913)

>> Het Stroomgebied van 
de Dommel 1863 1963 (een 
 bundel artikelen) (Boxtel 
1963) 

>>  Th.A.C.H. Bakx, De 
Eindhovense beurtschippers 
(Waalre 1980)
 
>> Giel van Hooff, De aanleg 
van het Eindhovens Kanaal. 
Artikelenreeks in ’t Gruun 

Buukske jrg. 10 (1981), nr. 4 
en jrg. 11 (1982) nrs. 1 en 2

>> Ed van de Kerkhof, 
Eindhovens Kanaal 150 jaar. 
Artikelenreeks in Eindhovens 
Dagblad 29 juni, 1, 7 en 13 juli 
1996

>>  H.J.A. Scheijvens, De 
aanleg van het Eindhovens 
Kanaal 1815-1846: strijd en 
tegenwerking, plannen en 
uitvoering. (Doctoraalscrip-
tie KUN 1979)

>>  J. Spoorenberg, 150 jaar 
Eindhovens Kanaal. ’t Gruun 
Buukske jrg. 25 (1996),  84-132

>>  J.S. van Wieringen, 
Het Eindhovens Kanaal. 
Artikelen reeks in Land en 
Water jrg. 12 (1968), nr. 6 en 
jrg. 13 (1969) nr. 3

>> Landwegen
>>  Van karrespoor tot auto-
snelweg. ’s-Hertogenbosch-
Eindhoven na 250 jaar geen 
knelpunt meer (Den Bosch 
1996)

>>  F.E.M. Vercauteren, De 
aanleg van de straatweg 
Best-Lommel als deel van 
de verbinding ’s-Herto-
genbosch-Luik (1745-1818) 
(Nijmegen 1958)

>> Algemeen
>>  J.P. Corten (red.), Lijnen 
door het Brabantse land. 200 
jaar verkeersinfrastructuur 
in Noord-Brabant 1796-1996 
(Zwolle 1997)

>>  RHCe, Archief  Kanaal 
Eindhoven-Helmond 
1840-1935; Archief Dienst 
Gemeentewerken, afdeling 
kanaalbedrijf 1916-1974

file_Het._Eindhovens_Kanaal
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1850-1890: 
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1850-1890: 
DE INDUSTRIËLE 
REVOLUTIE

>> ICOON
ELIAS EN MIGNOT, 
1850-1890

>> ICOON
DE SINT-
CATHARINAKERK, 
1867

>> ICOON
HET CATHARINA-
KERKHOF, 
1877
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Het is tegenwoordig niet goed voor-
stelbaar, maar dicht bij het centrum 
van Eindhoven kon je zo'n twintig, 
dertig jaar geleden nog de bolwerken 
van de plaatselijke industriële revo-
lutie  aantreffen. Het ging hierbij om 
de oorspronkelijk rond 1858 gestichte 
fabrieken van Elias en Mignot & De 
Block. Beide fabrieken zijn inmiddels 
afgebroken, maar op de grens van het 
vroegere Strijp en Eindhoven ligt een 
bescheiden woongebied, de Eliaswijk. 
Het is genoemd naar de textielonderne-
mer Joseph Elias. Tegenover het Dorint 
Hotel lag tot begin tachtig de rook-
warenfabriek van Mignot & De Block. 
Een gelijknamig plein houdt de herin-
nering aan dit bijna  bedwelmend naar 
tabak ruikende complex levend. 

EINDHOVEN EN DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE

Rond 1770 slaagde men er in Groot-
  Brittannië in om de bestaande stoom-
machines, die tot dan toe vooral waren 
gebruikt bij de mijnbouw, in te zetten voor 
het aandrijven van spinmachines. Dit leid-
de tot een revolutionaire toename van de 
garenproductie. Een aantal jaren later bleek 
het ook mogelijk stoomkracht te gebruiken 
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als krachtbron voor de aan drijving van 
weefgetouwen. De productie van katoenen 
en andere stoffen nam door deze ontwikke-
ling zeer sterk toe. 

De mechanisatie van de textielnijver-
heid wordt vaak aangeduid als het begin 
van de industriële revolutie. Een tijdperk 
dat niet alleen werd gekarakteriseerd door 
technische vindingen, maar ook door 
ingrijpende ontwikkelingen op het terrein 
van werkomstandigheden en de arbeidsver-
houdingen. De stoommachine fungeerde 
namelijk het meest efficiënt in grote ruim-
tes, waar een groot aantal werktuigen op de 
krachtbron kon worden aangesloten.

Om het grote aantal werknemers goed 
te kunnen leiden was een strak hiërar-
chisch gestructureerd arbeidssysteem 
noodzakelijk. Er ontstonden meer geschei-
den relaties tussen ondernemers en arbei-
ders. Een nieuw gevormde tussenlaag van 
opzichters hield toezicht op de werkvloer. 

Het duurde echter geruime tijd voor 
de industriële revolutie in Nederland 
doordrong. Rond 1800 werden stoom-
machines op bescheiden schaal ingezet 
voor polderbemaling. In Eindhoven speelde 
de textielfabriek van Smits en Zn in 1819 
een pioniersrol door de installatie in de 
katoenspinnerij van een kleine stoom-
machine van 4 pk. Kenmerkend echter voor 
de moeizame introductie was het feit dat 
deze machine korte tijd later weer buiten 
gebruik werd gesteld. Smits gaf de voorkeur 
aan waterkracht voor de aandrijving van 
machines. 

JOSEPH ELIAS:  

AVONTURIER IN LEGER EN LINNEN  

Het zou tot de tweede helft van de negen-
tiende eeuw duren voor de mechanisatie 
met stoomkracht van de Eindhovense 
industrie echt op gang kwam. Een belang-
rijke rol in de textielindustrie speelde 
Joseph Elias. Hij had toen hij zich in 
Eind  hoven vestigde al een bewogen leven 
achter de rug. Hij was in 1811 in de buurt 
van Hannover geboren in een traditioneel 
joods gezin. Negentien jaar later kwam 
hij naar Nederland om soldaat te worden 
in het veldleger dat vanwege de Belgische 
 opstand in Brabant lag. In 1831 nam hij 

deel aan de Tiendaagse Veldtocht, die hem 
een onderscheiding, de rang van korporaal, 
en een Nederlands paspoort opleverden. 

Elias bleef na zijn diensttijd in  Brabant 
wonen. Eerst in Someren en daarna in 
Heusden en vanaf 1853 in Eindhoven. 
Waarschijnlijk heeft hij zich van meet af 
aan beziggehouden met de inkoop van vlas 
en linnengarens, het door thuiswevers  laten 
bewerken en het verkopen van linnen-
weefsels. In Eindhoven was Elias eerst in 
Stratum actief, maar in 1856 vestigde hij 
zich in Strijp. Hier kocht hij de leegstaande 
textielfabriek van W. Holleman, de erbij 
behorende woning en bleekvelden vlakbij 
het riviertje de Gender. Dit laatste was 
van groot belang voor het spoelen van 
het linnen.

Elias kon vanaf 1861 profiteren van een 
snel groeiende vraag naar linnen, omdat 
de Amerikaanse uitvoer van katoen stil 
lag door de Burgeroorlog. In 1867 had hij 
21 personeelsleden naast een aantal thuis-
wevers. Twee jaar later kocht de Strijpse 
ondernemer een stoommachine van 30 
pk en concentreerde hij het machinaal 
weven van linnen in zijn fabriek. Al spoedig 
werkten er ongeveer 150 arbeiders. Met zijn 
fabriekssysteem was Elias in Eindhoven 
een pionier. Ook landelijk behoorde hij tot 
de voorhoede bij de mechanisatie van het 
weven van linnen. 

MIGNOT & DE BLOCK: 

VERNIEUWERS IN TABAK

Behalve de uit Duitsland afkomstige 
Elias zien we in de tweede helft van 
de negentiende eeuw een ware intocht 
in  Eind hoven van niet uit de stad zelf 
afkomstige onder    nemers. Enkele waren 
 afkomstig uit de regio of elders uit het 
land, anderen kwamen uit Duitsland. 
Niemand had echter een meer exotische 
achtergrond dan Adolf John Mignot, die 
in 1835 was geboren in Charleston in het 
zuiden van de Verenigde Staten. Hij stamde 
uit een welgestelde familie. Zijn komst 
naar Eindhoven is niet louter toevallig, 
maar een gevolg van familieverbindin-
gen. In het begin van de jaren vijftig van 
de negentiende eeuw kwam hij aan in 
 Eindhoven, waar hij zich wilde bekwamen 
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afbeelding:
De inpak afdeling 
van Mignot & 
De Block waar 
onder meer de 
 sigarenkistjes in 
elkaar werden 
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etiketten werden 
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werkten vrijwel 
uitsluitend 
 vrouwen. 
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inslag, met hand-
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bedrijf, zoals dat 
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ook daar bleef 
de ‘ouderwetse’ 
natuurbleek 
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veld nog lang 
in ere, getuige 
deze opname van 
omstreeks 1915.
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in het sigarenmakersvak om daarin als on-
dernemer zijn brood te verdienen. Hij werd 
interne leerling op de kostschool van J.H. 
Rutjes, wiens broer met de familie Mignot 
was aangetrouwd. Daarna ging hij in de 
leer bij de sigarenfabrikant J.H. van Lierop. 
In 1858, kort na het huwelijk van Adolf 
John's zus met de Amsterdamse zakenman 
Anthony de Block richtte hij samen met 
hem aan de Kanaalstraat een fabriek op 
in tabak, sigaren en andere rookwaren. 

In Eindhoven waren traditioneel enkele 
snuif- en kerftabakfabriekjes, maar in ver-
houding tot de dominante textielindustrie 
was hun economische betekenis betrekke-
lijk beperkt. Rond 1850 vestigden zich in 
de stad en de regio een aantal sigaren-
fabrieken. Een ruim arbeidsaanbod en lage 
lonen maakten vestiging aantrekkelijk, al 
kwam een lage loonvoet ook elders op het 
platteland voor.. Het maken van sigaren 
gebeurde in hoofdzaak in fabrieksruimtes. 
Van moderne fabrieksarbeid was echter 
geen sprake. De ondernemer stelde een 
werkplek en tabak ter beschikking. De 
sigaren makers brachten hun eigen gereed-
schap mee en werkten per dag of week 
op stukloon. Een kleine vaste kern hield 
toezicht en zorgde voor verpakking en 
dergelijke.    

Het gereedmaken van de tabak voor 
verwerking, waarbij steel en bladnerven 
werden verwijderd, gebeurde nog veel in 
huisarbeid door vrouwen en kinderen. 
Gedwongen winkelnering met de ver-
plichting voor werknemers om een deel 
van hun loon te besteden in de winkel van 
de baas, kwam eveneens voor, maar was in 
Eindhoven en omgeving niet wijd verbreid. 
Samen met de door tabaksstof ongezonde 
werkomstandigheden gaf dit de bedrijfstak 
een slechte naam. 

Mignot & De Block richtte zich van 
meet af aan op de productie van kwaliteits-
sigaren, geschikt voor de export. Dit had na 
enkele moeilijke jaren succes. Door gebruik 
van uit Nederlands-Indië afkomstige dek-
bladen bestond er in het buitenland veel 
vraag naar Nederlandse sigaren. In 1885 
ging ongeveer 85% van de productie de 
grens over. Daarnaast voerde Mignot & 
De Block een strakke bedrijfsorganisatie 

door, waarbij het bedrijf zoveel mogelijk 
met vaste krachten werkte. Van ge dwongen 
winkelnering was bij het bedrijf geen 
sprake.   

Een poging tot mechanisatie, enkele 
jaren na de start van het bedrijf, mislukte 
echter. Een met enkele andere  fabrikanten 
aangeschafte zogeheten  wikkelmachine, 
die het handgemaakte binnenwerk 
van sigaren in een dekblad wikkelde, 
 functioneerde niet goed en moest na 
korte tijd worden verkocht. Het machinaal 
maken van sigaren zou pas in de jaren 
twintig van de twintigste eeuw door-
breken. Omstreeks 1935 heeft de firma de 
eerste stappen gezet naar een zelfstandige 
productieafdeling van machines voor de 
sigarenindustrie. Hieruit is het nog altijd 
bestaande, goed draaiende  bedrijf Patent 
Machine Bouw ontstaan. 

Wel werd vanaf de jaren zeventig van 
de negentiende eeuw in de sigarennijver-
heid stoomkracht gebruikt voor het kerven 
van tabak. Zo'n tien jaar later kwamen daar 
als vernieuwing de gasgestookte droog-
kamers bij. 

Mignot & De Block was de eerste siga-
renmaker die op grote schaal vrouwen en 
jonge meisjes inschakelde bij het maken 
van sigaren. Behalve dat zij genoegen 
 namen met een lager loon zouden deze 
werknemers plichtgetrouwer zijn dan de 
mannelijke sigarenmakers, die de naam 
hadden geneigd te zijn tot een wat los-
sere levenswandel. Bovendien rookten 
vrouwen zelf niet en vond men dat hun 
 fijngevoeligere handen betere producten 
leverden. 

De inzet van vrouwen en meisjes bij 
fabriekswerk was overigens een omstreden 
zaak. Van kerkelijke zijde bestond beducht-
heid voor uitbuiting en losbandigheid. 
Arbeid van gehuwde vrouwen wees men 
af, al kwam dat ook bij Mignot & 
De Block voor. 

SIGARET VERDRINGT SIGAAR

Rond 1890 was Mignot & De Block met 
375 personeelsleden de grootste werkgever 
van Eindhoven. Op de voet gevolgd door 
de luciferfabriek met 370 personeelsleden. 
In het begin van de twintigste eeuw kwam 
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2. De sigaren-
nijverheid kende 
in de tweede helft 
van de 19de eeuw 
een stormachtige 
groei. Het belang-
rijkste bedrijf  in 
deze sector was 
de firma Mignot 
& De Block, 
opgericht in 1858. 
De onderneming 
telde twintig jaar 
later al circa 
325 arbeiders. 
De firmanten 

3. Tussen 1870 
en 1900 was de 
luciferfabriek 
van Mennen 
en Keunen  het 
grootste  indus-
triële bedrijf in 
het Eindhovense. 
In 1870 gestart 
met in een keer 
tweehonderd 
arbeidskrachten 
bleef het in de 
losbrandende 
concurrentiestrijd 
overeind. Na eerst 
een plaatselijke  
nieuwkomer 
overgenomen  

te hebben maakte 
het bedrijf vanaf 
1887 deel uit van 
de Vereenigde 
 Nederlandsche 
Lucifersfabrieken. 
Op deze houtsne-
de, geplaatst in 
de Katholieke Illu-
stratie van 1879, 
zijn de  stapels 
boomstammen 
goed te zien. 
Restanten van 
het bedrijfscom-
plex zijn nu nog 
aanwezig in de 
Raiffeisenstraat 
en de Bergstraat. 

lieten in 1900 de 
verschillende 
bedrijfsafdelingen 
door fotograaf 
Tollens vastleg-
gen. Het eigenlijke 
sigarenmaken, 
een handma-
tige  activiteit, 
gebeurde  
grotendeels  
door mannen, 
hoewel Mignot 
bekend stond om 
haar vrouwelijke 
sigarenmakers. 

4

4. De nabijheid 
van de Dommel 
en de oude stads-
gracht bleek aan-
trekkelijk voor de 
vestiging van een 
looinijverheid. De 
firma's Keunen  en 
Verhagen hadden 
hier hun bedrijven 
naast elkaar, 1931.
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het bedrijf, dat inmiddels over stoom  kracht 
beschikte, met een andere ingrijpende 
vernieuwing en wel de machinale fabricage 
van sigaretten. 

Aanvankelijk was de in 1911 gestarte 
Crescent-sigarettenfabriek  verliesgevend. 
Door het wegvallen echter van de buiten-
landse concurrentie tijdens de Eerste 
 Wereldoorlog veranderde dit. De oorlog 
zorgde er, door tekorten aan Indische 
tabak, tevens voor dat de sigarenproductie 
sterk terugliep. De sigaret, gemaakt van 
inlandse en Europese tabak vulde dit 
smaakvacuüm op om het na 1918 niet 
meer af te staan. De Crescentfabriek met 
merken als Caravellis, Kings Cross en 
Hunter werd in 1969 overgenomen door 
Philip Morris. Dit was ook het geval met 
de  sigarenfabriek, maar deze werd spoe-
dig overgenomen door de Hofnarfabriek 
in Valkenswaard. Deze zette de sigaren-
productie, met als bekendste merk Senator, 
van Mignot & De Block voort. In 1982 
vertrok Philip Morris naar Bergen op Zoom 
en nog datzelfde jaar werd het imposante 
fabriekscomplex van Mignot & De Block in 
het centrum gesloopt. 

DE TELOORGANG VAN ELIAS EN DE 

EINDHOVENSE TEXTIELINDUSTRIE

Elias textielfabriek bleef tot begin jaren 
zestig van de twintigste  eeuw als zelfstan-
dig familiebedrijf bestaan. Als gevolg van 
de sterke concurrentie uit vooral Italië en 
later Oost-Europa raakte toen het ene na 
het andere bedrijf in de problemen. Er 
volgde een fusie van drie grote Eind-
hovense textielondernemingen De Haes, 
Baekers en Elias onder de naam BEHTI. 
In theorie had dit een uitweg uit de 
 problemen kunnen opleveren. Het nieuwe 
bedrijf was echter een topzwaar geheel, 
waarvan de verschillende onderdelen, 
zoals vaker bij fusies, niet goed in elkaar 
te schuiven waren. Toen ook nog een grote 
Twentse textielfirma toetrad namen de 
problemen verder toe. In het begin van de 
jaren zeventig werd het ene na het andere 
bedrijfsonderdeel geliquideerd. Slechts de 
gespecialiseerde trijpfabriek van Schellens, 
die overigens geen deel uit maakte van 
de combinatie, heeft zich in Eindhoven 

staande kunnen houden, maar is in 2009 
naar Helmond verplaatst.

Het vroegere bedrijfsterrein van 
Elias in het stadsdeel Strijp lag lange 
tijd braak. In de jaren negentig werd het 
laatste  fabriekspand en de voor het bedrijf 
 karakteristieke watertoren afgebroken en 
kwam er woningbouw op het terrein, de 
al genoemde Eliaswijk. 

Hans Schippers

5
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5. De textielnijver-
heid bleef in de 
tweede helft van 
de 19de eeuw 
belangrijk, mede 
door diverse 
nieuwe initiatie-
ven. Zo kreeg de 
linnennijverheid, 
traditioneel sterk 
vertegenwoordigd, 
een belangrijke 
impuls door de 

activiteiten  
van de weef-
ondernemer 
Joseph Elias 
(1811-1891) en 
zijn zonen. In 
1869 richtten zij 
in Strijp als een 
van de eersten 
in Nederland een 
machinale linnen-
weverij op. 
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VERWIJZINGEN
 
Te bezoeken:
>>  De Eliaswijk (waar een 
standbeeld of ander ge-
denkteken voor Joseph 
Elias  wellicht op zijn 
plaats zou zijn). 

>>  De fabrikantenvilla van 
Elias in de Strijpsestraat

>>  Het Mignot & De Block-
plein  

Literatuur:
>> Ach lieve tijd. (dl. 5) 
De boeiende historie van 
Eindhoven, de Eindhovenaren 
en hun fabrikanten 

>> Het Omblaadje 
Herdenkings nummer ter ge-
legenheid van het honderd-
jarig  bestaan van de N.V. 
 Vereenigde Tabaksindus-
trieën Mignot & De Block 
te Eindhoven, 1858-1958.   
 
>> J. M.P. van Oorschot, 
Eindhoven, een samenleving 
in verandering, dl. 1 en 2 
(Eindhoven 1982)

>> F.J.M. van Puijenbroek, 
Beginnen in Eindhoven 
(Eindhoven 1985) 

>> Hans Schippers, 
 Eind hovens bestaan en 
 bedrijvigheid (Eindhoven 
1982) 

>> B.W. de Vries, Biografie 
van Elias, Joseph, in: Bio-
grafisch Woordenboek van 
Nederland, dl. 4 (Den Haag 
1994)    

>> Ton Thelen, Manuscript 
historie Mignot & De Block 
(nog te verschijnen)

file_Woonhuis.Elias

file_Mignot.&.de.Blockplein



p.79

file_Bodemgesteldheid.Dommeldal

file_Het.Stadswapen.van.Eindhoven

file_Het.klooster.Ten.Haghe

file_De.stadsplattegrond.van.van.Deventer

file_Jan.van.Hooff

file_Het.Eindhovens.Kanaal

file_Mignot.&.De.Block

file_Elias

DE SINT-CATHARINAKERK, 
1867

EEN NIEUWE STADSKERK VOOR 

DE OPKOMENDE KATHOLIEKE ZUIL

10
00

16
00

13
00

19
00

11
00

17
00

14
00

20
00

12
00

18
00

15
00

21
00

>> PERIODE
1850-1890: 
DE INDUSTRIËLE 
REVOLUTIE

>> ICOON
DE SINT-
CATHARINAKERK, 
1867

file_De.Sint-Catharinakerk



p.80

>> PERIODE 1850-1890: DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE >> ICOON DE SINT-CATHARINAKERK, 1867

De Sint-Catharinakerk met zijn twee 
torens is in het stadsbeeld nog altijd 
zeer aanwezig, maar lang niet meer 
zo pregnant als vroeger toen het als 
grootste bouwwerk de katholieke 
presentie benadrukte. De omliggende 
dorpen wedijverden bij de bouw 
van hun nieuwe  neogotische kerken 
 zoals  Sint-Petruskerk te Woensel 
en  Sint-Joriskerk te Stratum met de 
 Sint-Catharinakerk. Tegenwoordig heeft 
het kerkgebouw concurrentie gekre-
gen van kolossale woontorens in het 
stadshart zoals De Regent, De Admirant 
en de Vestedatoren. Deze situatie weer-
spiegelt in wezen de veranderde positie 
van de katholieke kerk in de huidige 
maatschappij. In de Tweede Wereld-
oorlog bij de bombardementen op 6 
december 1942 en 19 september 1944 
raakte de Sint-Cathrien flink gehavend 
en na oorlogsherstel waren er beginja-
ren 1980 en 2000 weer grootscheepse 
restauraties noodzakelijk om het in 
1977 tot rijksmonument geklasseerde 
gebouw te behouden. In architectonisch 
opzicht heeft het veel van het karakter 
behouden, maar de oorspronkelijke aan-
kleding, inrichting en inventaris 
zijn grotendeels verloren gegaan en in 
de naoorlogse jaren vernieuwd. De glas-
in-loodramen van Charles Eyck, Pieter 
 Wiegersma, Hugo Brouwer en Toon 
Ninaber van Eyben bepalen nu 
in belangrijke mate de sfeer.

EMANCIPATIE VAN DE KATHOLIEKEN

De Bataafse Omwenteling van 1795 be-
werkstelligde dat de katholieken, die in 
Brabant in de meerderheid waren, in het 
openbaar weer meespeelden en erediensten 
konden houden zonder dat er zoals vroeger 
voor het toestaan daarvan betaald moest 
worden, de zogeheten recognitiegelden. 
Oude, vaak vervallen middeleeuwse kerken 
werden gerestitueerd aan de grootste 
geloofsgroep en zo kwam de Eindhovense 
Sint-Catharinakerk in 1809 aan de katho-
lieken. De opgravingen van 2005-2006 
hebben de fundamenten van het oude, 
in 1399 tot kapittelkerk verheven 
 kerkgebouw met de talloze begravingen 
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binnen en buiten het koor aangetoond. 
Het katholiek reveil kreeg een impuls met 
het  aantreden van koning Willem II en de 
grondwet van 1848, hetgeen resulteerde in 
1853 tot een nieuwe indeling van bisdom-
men,  Herstel van de Bisschoppelijke Hië-
rarchie  genoemd. Door de bevolkingstoena-
me waren de kerken spoedig te klein, zodat 
ze werden uitgebreid of bij voorkeur door 
nieuwe kerken werden vervangen, aanvan-
kelijk in een neoclassicistische bouwtrant 
en na 1850 in de neogotische bouwstijl, die 
de bouwstijl bij uitstek van de katholieken 
werd. Die voorkeur voor de neogotiek werd 
bepleit door Jozef Alberdingk Thijm o.a. 
in zijn boek De Heilige Linie (1858). Zijn 
vriend, bouwmeester Pierre J.H. Cuypers 
uit Roermond, groeide uit tot de meest 
gevraagde kerkenbouwer van zijn tijd. 
De Sint-Catharinakerk, gebouwd  tussen 
1860 en 1867 onder deken-pastoor G.W. 
van Someren, behoort tot de meest 
 geslaagde bouwwerk uit zijn vroege 
oeuvre. Geïnspireerd door de Franse 
kathedralenbouw zit het gebouw in 
onderdelen vol symboliek.

KERK ALS MAATSCHAPPELIJK 

MIDDELPUNT

In de loop van de negentiende eeuw kreeg 
de katholieke kerk – in kwestie de hogere 
geestelijkheid – steeds meer grip op de 
maatschappij. De katholieken hadden 
daarbij veel steun van de eigen pers, zoals 
het katholieke dagblad De Tijd, dat door 
de Eindhovense dokterszoon Judocus 
Smits in 1845 werd opgericht en waarvan 
hij zijn leven lang hoofdredacteur was. De 
pauselijke encyclieken Quanta Cura (1864), 
De Libertate Humana (1889) en Rerum 
Novarum (1891) riepen op zich af te zetten 
tegen liberalisme, rationalisme en soci-
alisme. Door zich evenals het socialisme 
te organiseren ontstond in de jaren 1890 
de katholieke actie, die initieerde allerlei 
verenigingen en vakorganisaties op katho-
lieke grondslag onder het toeziend oog van 
een geestelijk adviseur. De verzuiling van 
de  maatschappij werd doorgevoerd en zou 
in de jaren ’30 – de periode van het Rijke 
Roomse Leven – een hoogtepunt  bereiken 
om na de Tweede Wereldoorlog in rap 

tempo weg te ebben.
Rondom de parochiekerk ontstonden 

er in de tweede helft van de negentiende  
eeuw conglomeraten met pastorie, klooster, 
scholen, gasthuizen voor bejaarden- en 
ziekenzorg en parochiehuizen voor lering 
en ontspanning. Onder de noemer caritas 
(naastenliefde) werd het werk verricht 
door nieuw gestichte congregaties voor 
mannen en vrouwen, door broeders en 
zusters. De armenzorg was in handen van 
leken, in parochiaal verband gestichte Sint-
Vincentius- en Sint-Elisabethverenigingen. 
Bij de stadsuitbreidingen in het interbel-
lum werd aan dit concept als middelpunt 
van een wijk nog altijd vastgehouden en is 
nog duidelijk afleesbaar bij de H. Gerardus 
Majellakerk en Pastoor van Arskerk.

De volksdevotie kreeg impulsen door 
volksmissies (o.a. van de paters redemp-
toristen en minderbroeders kapucijnen), 
bedevaarten (naar Kevelaer, Handel, 
Meerveldhoven, Boxtel etc.) en de oprich-
ting van broederschappen, congregaties en 
lekenordes in alle soorten en maten, waarin 
de geestelijkheid als adviseur sturend was. 
Tot 1910 is in Eindhoven 95% van de in-
woners katholiek, maar door de komst van 
andersdenkenden in verband met de indus-
trialisatie, urbanisatie met minder sociale 
controle, gekoppeld aan een meer materi-
alistische instelling, kalfde de dominantie 
van het katholieke bolwerk geleidelijk 
aan af. De spanningen tussen de confes-
sies waren er omstreeks de eeuw wisseling 
van 1900 en leidden tot controverses bij 
de stichting van een HBS of MULO en het 
feestdagenconflict, waarbij werkgevers 
zoals Philips hun personeel op erkende 
kerkelijke feestdagen lieten werken met 
dreiging van ontslag bij weigering.

EINDHOVEN, CENTRUM VAN 

KERKELIJKE KUNST

In de tweede helft van de negentiende  
eeuw groeide Eindhoven meer en meer 
uit tot een centrum voor kerkelijke 
beeldhouw- en edelsmeedkunst. De 
vraag naar kerkelijke objecten in rela-
tie met alle nieuwbouwprojecten van 
 kerken was  immers groot; zij kan als een 
groeimarkt in de kunstnijverheidssfeer 

Afb. p. 79 
In plaats van 
de oude Sint-
Catharina kerk 
kwam in 1860-1867 
een veel gro-
tere en grootsere 
nieuw bouw, nu 
nog altijd  
een markant 
symbool in het 
stads centrum.

2. Voor de door-
snee katholieke 
gelovige eind 19de 

eeuw stond ook 
het dagelijkse 
leven in het teken 
van kerk en 
geloof. Een 
meisje maakte 
deze merklap, 
vol geborduurd 
met religieuze 
voorstellingen, 
in het Liefde-
gesticht te 
Strijp in 1888. 
De door klooster-
geestelijken 
beheerde in stel             -
lingen waren
bij uitstek de 
behoeders en 
promotoren van 
katholieke rituelen 
en symbolen.
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omschreven  worden. De zilversmeden 
W.Th. Hermans en zijn jongere broer A.P. 
Hermans –  beiden trouwden met dochters 
van bierbrouwer J. Smits – waren vanaf 
1835 in Eindhoven actief, aanvankelijk 
in neobarokke en later in spitsbogen- of  
neogotische stijl. Beiden waren lid van het 
kerkbestuur van de Sint-Catharinakerk en 
vooral Toon Hermans onderhield con-
tacten met katholieke ‘kunstelite’: Pierre 
Cuypers, Jozef Alberdingk Thijm, jhr. Victor 
de Stuers en Gerard van Heukelom van het 
Utrechtse Sint-Bernulphusgilde. In 1879 
nam edelsmid Driekske van Gardinge – ook 
directeur van de Eindhovense tekenschool 
– diens werkplaats over, terwijl oud-zouaaf 
Willem W. Manders vanaf 1878 eveneens 
als edelsmid ter stede actief was.

De eerste beeldsnijders c.q. beeldhou-
wers stamden uit schrijnwerkersfamilies 
en werden in België opgeleid, zoals J.J. 
Kluijtmans en Antonius Brams. De laatste 
vervaardigde voor de gevel van de Sint-
Cathrinakerk het Madonnabeeld aan de 
trumeau van het hoofdportaal en het 
 Catharinabeeld met engelbeelden in de 
topgevel (nu door kopieën vervangen). 
Voor de orgelkast van het door Jean Joseph 
 Delhaye in 1839 gebouwde orgel vervaar-
digde Jac J. Verdonck omstreeks 1850 
de beelden van David met musicerende 
 engelen, Cecilia en Gregorius de Grote, die 
na de bouw in 1936 van een groot orgel 
door de firma Verschueren nog altijd het 
huidige orgelbalkon sieren. Gelet op de 
vestiging in Eindhoven van ambachtslieden 
voor religieuze objecten moet er emplooi 
voor hen geweest zijn. Aan de Sint-Lucas-
school te Gent – een school door baron 
De Béthune opgericht om kunstenaars 
speciaal voor de religieuze kunsten op te 
leiden – studeerde Jan van der Mark, die in 
1882 met zijn broer Willem een beeld- en 
steenhouwatelier in het pand ‘De kleine 
Sint-Jan’ aan de Kleine Berg (nu Kleine Berg 
33-37) stichtte. 

Ook beeldhouwer Jan Custers en de 
Eindhovense kerkschilder Piet Bockholts 
werden te Gent opgeleid. Jan Custers 
begon met zijn broer Fons in 1893 een 
productief Atelier voor Christelijke Kunst, 
gevestigd aan de Geldropseweg, met in 

de  hoog tij dagen zo’n 40 medewerkers. 
Smaakverandering en de opkomst van de 
individuele kunstenaar met een persoonlijk 
handschrift in de crisisperiode zorgden 
 ervoor dat de laatste kerkelijke werkplaat-
sen begin jaren 1930 ophielden te bestaan.

HET KERKGEBOUW ALS CULTUREEL CEN-

TRUM. MONUMENT VAN EEN VERLOREN TIJD

Omdat de financiën ontbraken om het 
gebouw in stand te houden droeg het 
kerkbestuur de Sint-Catharinakerk in 1979 
over aan de gemeente Eindhoven, met de 
afspraak het nog 50 jaar voor de eredienst 
te mogen gebruiken. Toenemende ontker-
kelijking na het Tweede Vaticaans Concilie 
en leegloop van de binnenstad kunnen 
als redenen voor deze stap aangevoerd 
worden. De stadskerk Sint-Cathrien gaat 
pastoraal samen met de in 1898 gebouwde 
H. Hartkerk van de paters Augustijnen 
en sinds 1 juli 2007 vormen ze de Binnen-
stadsparochie Eindhoven. Vanwege 
oplopende leeftijd en het uitblijven van 
roepingen hebben de paters geen man-
kracht meer om regelmatig in de diensten 
voor te gaan. Door de populariteit van de 
Augustijnen was de verstandhouding met 
de seculiere geestelijkheid in het verleden 
niet altijd optimaal.

Behalve voor de zondagse diensten 
wordt Sint-Catharinakerk meer en meer 
gebruikt voor culturele activiteiten, waar-
van de concerten op zaterdagmiddag, 
georganiseerd door de Stichting Kerk-
concerten, het meest in het oog springen. 
Verder vangt het Open Huis Sint-Cathrien 
sinds 1986 enkele keren per week mensen 
op voor een gesprek en voedsel, en is er een 
steunpunt voor mensen in financiële nood.

De Sint-Catharinakerk in het centrum 
van de stad is een symbool van de – ook 
politieke – emancipatie van het katho-
licisme. Na een moeizame opgang 200 jaar 
geleden is die sinds 1970 weer meer en 
meer naar de marge verschoven. De cultu-
rele en misschien in de toekomst museale 
invulling van de kerk maakt het voortleven 
van dit religieus erfgoed voor het nage-
slacht waardevol.

Peter Thoben
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3. Vanaf circa 
1900 kenden veel 
plaatsen in vooral 
Noord-Brabant 
een bijzondere 
processie in de 
eigen stad of 
parochie van 
alleen jonge 
kinderen. De in 
de regel jaarlijks 
plaatsvindende 
Kindsheidproces-
sie verdween na 
1945 al weer snel. 
Hier trekt de stoet 
in optocht door 
de Rechtestraat, 
circa 1910.

5. In het katho-
lieke kerkelijk 
gebeuren namen 
bedevaarten en 
processies een 
grote rol in, die 
in de 19de eeuw 
nog belangrijker 
werd. De meeste 
plaatsen kenden 
een aantal bede-
vaartplaatsen 
waarheen men 4. Het bestuur 

van de Vincen-
tiusvereniging 
bestond louter uit 
mannen, evenals 
de tegenhanger, 
de Elisabethver-
eniging, alleen 
vrouwen telde. De 
vereniging beperk-
te haar geeste-

lijke en materiele 
steunverlening tot 
katholieke gezin-
nen die naar hun 
oordeel daarvoor 
qua aard en 
omstandigheden 
in aanmerking 
kwamen. De 
bestuursleden 
waren gezeten 

burgers, getuige 
onder meer dit 
groepsportret, 
genomen ter 
gelegenheid 
van het 50-jarig 
lidmaatschap 
van J.F. Boex, 
wijnhandelaar 
van beroep (1907).

in georganiseerd 
verband ter 
processie ging.  
Eindhoven had 
sinds 1742 een 
broederschap 
die tochten naar 
Kevelaer organi-
seert. De pastoor 
van de Woenselse 
parochie zag wel 
mogelijkheden 
in een eigen 

processie-
vereniging.  
Hier poseren 
de heren; de 
processie-
meesters zijn 
voorzien van de 
bijbehorende 
draaginsignes 
en stokken, 
1888.
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Een verborgen oase aan de rand van 
het Eindhovense centrum, aan het oog 
onttrokken door een meer dan mans-
hoge muur: het Catharinakerkhof. 
Een  typisch voorbeeld van een klein-
stedelijke begraafplaats uit het laatste 
kwart van de negentiende eeuw, met 
een poortgebouw en een calvarieberg, 
waar het hoofdpad heen leidt. Aan 
weerszijden bevinden zich veelal oudere 
 monumentale grafstenen en -monumen-
ten, met daarop (voor zover nog lees-
baar) namen van bekende Eindhovense 
families zoals Raymakers, Smits van 
Oyen en Mignot. Enkele  dateren zelfs 
van voor de opening, in 1877, en zijn 
hierheen overgebracht. Blijkbaar is door 
nabestaanden of anderen in de rech-
ten voorzien. Maar deze oude graven 
vormen beslist geen doorsnee van de 
Eindhovense geschiedenis en bevolking. 
Niet alleen ontbreken andersgelovigen, 
van de vroege mede begravenen is van de 
overgrote meerderheid het graf al lang 
geruimd. Zij, veelal de armeren, zijn 
niet vertegenwoordigd in de historische 
graven rijen: ongelijkheid tot na de dood. 

BEDÉLEN EN BÉDELEN

Diverse eerstbegravenen waren voor die 
tijd, met een leeftijd van 70 jaar of meer, 
behoorlijk oud geworden. De gemiddelde 
levensverwachting bedroeg toen in Neder-
land tussen de 35 en 40 jaar. Oorzaken 
waren onder andere de beperkte gezond-
heidszorg en -techniek. Maar veel belang-
rijker waren het gebrek aan voldoende 
goede voeding en de slechte leef- en woon-
omstandigheden. De welvaartstoestand 
van de bevolking was gedurende een groot 
deel van de negentiende eeuw voor de over-
grote meerderheid niet te vergelijken met 
het huidige Nederlandse peil. Veel mensen 
leefden op het bestaansminimum. Naast de 
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groep van arme arbeiders was er ook nog 
een deel van de bevolking dat niet in eigen 
levensonderhoud kon voorzien en leefde 
van de steun ofwel bedeling. In Woensel 
bijvoorbeeld ging het rond 1800 om ruim 
10% van het totale aantal huisgezinnen. 
Het ging daarbij deels om mensen die door 
ouderdom of gebreken niet konden werken. 
Zij waren aangewezen op giften, voor een 
deel in natura, van plaatselijke organisaties 
als de parochie of het armenbestuur, maar 
ze trokken er ook op uit om te bedelen. 
Ook de armenorganisaties benaderden 
particulieren, ze trokken rond met de 
armenbus om zo – naast hun  inkomsten 
uit subsidies, onroerend goed en schenkin-
gen – extra geld bijeen te brengen. 

De woningen weerspiegelden het lage 
welvaartspeil. Bij het opmaken van het eer-
ste kadaster, rond 1830, werden de huizen 
in klassen ingedeeld. In Stratum viel 35% in 
de laagste drie klassen, de houten en lemen 
bedoeninkjes, in Woensel was dat 50% en 
in Strijp zelfs 66%. 

Met de gezondheidstoestand was het 
evenmin goed gesteld: er was veel zuigelin-
gen- en kindersterfte (maar die kwam voor 
in alle lagen van de bevolking) en een grote 
gevoeligheid voor besmettelijke ziekten 
vanwege slecht drinkwater en slechte 
 hygiëne. Het aantal slachtoffers van de 
 cholera (waarvan een landelijke epidemie 
in 1832 en 1849 ook Eindhoven aandeed) 
bleef alleen door geluk relatief beperkt. 

Ook veel landbouwers konden amper 
in hun eigen bestaan voorzien en voor 
ambachtslieden en werkvolk waren het 
bestaan en de inkomsten wisselvallig. 
Het werk was in de regel zwaar en de 
werk dagen lang. In een landbouw enquête 
van 1800 wordt gemeld dat kinderen 
vanaf hun zesde jaar geacht werden mee 
te helpen, bijvoorbeeld als veehoeder, en 
vanaf 10 jaar een taak kregen, zoals rijden 
met de mist(mest)kar of schapen hoeden. 
‘De meeste jongens zijn voor het einde 
hunner wasdoms stijf en krom gearbeid.’ 
Veel  inwoners trokken bij gebrek aan be-
staansmogelijkheden, al dan niet tijdelijk, 
naar elders. Van de 875 inwoners die Strijp 
in 1800 telde gingen er wel 150 elders des 
zomers en buytenlands werken, zijnde de 

 gemeente naar mate van de wijnige lande-
rijen te volkrijk om hier haar nooddruft te 
winnen.' Misoogsten van graan en aardap-
pels – het belangrijkste volksvoedsel – leid-
den al snel tot hongersnood voor velen.

NICOTINE EN FOSFOR

Vanaf het midden van de negentiende eeuw 
zorgde de opkomende fabrieksnijverheid 
voor meer werkgelegenheid. Eindhoven en 
omgeving was een goedkoopte-regio wat 
arbeid betreft: verdiende een fabrieksarbei-
der rond 1850 in Nederland gemiddeld 2,7 
euro per week, in Eindhoven bedroeg het 
gemiddelde fabrieksloon 1,6 euro. Het werk 
in de landbouw en in de (thuis)ambachten 
was in de regel zwaar en men maakte lange 
dagen. Kinderarbeid hoorde er gewoon bij. 
Ook in de fabrieken kwam kinderarbeid 
voor, vanaf 1874 beperkt tot twaalf jaar 
en ouder. 

Met de nieuwe bedrijvigheid kwamen 
ook diverse beroepsziektes op: onder de 
sigarenmakers heerste bijvoorbeeld in ver-
houding veel tbc, terwijl deze mensen ook 
te maken kregen met nicotinevergiftiging. 
De arbeiders in de lucifersfabrieken hadden 
te lijden van een andere, zeer gevaarlijke 
vergiftiging, namelijk die van de fosfor in 
de luciferkop.

Ook het fabriekswerk gaf geen zeker-
heid. Bij mindere tijden kreeg een deel van 
het werkvolk ontslag of werd werktijdver-
korting toegepast: dit betekende geen of 
minder inkomsten. De arbeiders hadden 
verder te maken met bazen die – aanvan-
kelijk zeker willekeurig – boetes konden 
uitdelen voor minder product of gedrag. En 
tot slot was gedwongen winkelnering tot in 
de twintigste eeuw een berucht verschijn-
sel: arbeiders werden geacht hun loon 
(deels) te besteden in de winkel of kroeg 
van hun patroon of van de meesterknecht.

Een degelijke afhankelijkheid bestond 
er ook op het gebied van huisvesting. Veel 
middenstanders lieten als belegging en 
oudedagvoorziening arbeiderswoningen 
bouwen. De huurders waren dan tevens 
hun klanten. Dezen waren niet in de 
 po sitie om onderhoudseisen te stellen. Een 
onderzoek naar de kwaliteit van woningen 
met drie of minder vertrekken in groot 

Afb.p. 85
De toegangspoort  
tot het Catharina-
kerkhof.

2. Levens-
verwachting 
en arbeids-
omstandigheden 
waren voor de 
thuiswevers zeker 
niet beter dan 
voor hun collega's 
de fabriekwevers. 
Toch waren velen 
niet bereid de 
overstap naar 
de fabriek te 
maken. Samen 
met een hulp, 
meestal vrouw 
of kind(eren), 
wisten ze ondanks 
lange werkdagen 
slechts een karig 
loon bijeen te ver-
dienen, waarbij de 
eindjes aan elkaar 
geknoopt moesten 
worden. In de 
 randgemeenten 
en de dorpen bleef 
de thuis weverij 
het langste 
bestaan. Deze 
 geënsceneerde 
opname ver-
scheen in 1905 
als prentbrief-
kaart.
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 Eindhoven in 1904 merkte 50% van de 
 woningen aan als slecht, dat wil zeggen 
goed of slecht genoeg voor onbewoon-
baarverklaring. Sanitaire voorzieningen 
waren gebrekkig of afwezig. Water werd 
uit de stroompjes geschept of uit een 
beperkt aantal putten of pompen gehaald. 
Maar zelfs de stadspompen bleken niet 
te vertrouwen. Een daarvan bleek in 1867 
ondrinkbaar water op te pompen, en 
bij een onderzoek in 1882 voldeed geen 
enkele pomp aan de eisen. De komst 
van de waterleiding in 1905 bracht voor 
het (drink)water gebruik pas geleidelijk 
verbetering. Wel was bij de vorming van 
 Groot- Eindhoven in 1920, de helft van de 
percelen aangesloten, maar veelal was er 
dan nog maar één tappunt per perceel. 
 Putten bleven nog lang in gebruik, ondanks 
de vaak slechte kwaliteit. 

De arbeidersklasse ontworstelde zich 
geleidelijk uit haar berusting en onder-
geschikte rol. Een belangrijk probleem 
daarbij was het gebrek aan goed onderwijs. 
Zo was in 1890 nog bijna 1/3 van de lage 
klasse in Woensel analfabeet. De leer-
plichtwet uit 1901 betekende hierin een 
belangrijk keerpunt. Verder lag in de regio 
 Eindhoven het sterkedrankgebruik rond 
1900 ver boven het landelijke gemiddelde. 
Hetzelfde gold voor de zuigelingensterfte: 
nog tot circa 1920 lag deze ver boven het 
landelijke cijfer. In de randgemeenten 
stierf rond 1910 een op de vijf baby's voor 
het eerste levensjaar. Medische voorzie-
ningen waren beperkt en veel arbeiders 
konden het zich niet permitteren ziek te 
zijn. Pas rond 1900  ontstonden de eerste 
algemene  ziekenfondsen. Maar lang bleef 
er in  Eindhoven een gebrek aan huisartsen 
(in 1920 waren er slechts vijf!) en zieken-
huiscapaciteit. Het Binnenziekenhuis was 
tot 1932 het enige van behoorlijke omvang, 
maar de kwaliteit van de gebouwen en 
voorzieningen schoot lange tijd tekort.

NAAR MEERDERE WELVAART

Vanaf de jaren 1880 begonnen de arbei-
ders met eigen organisaties, in eerste 
instantie in de vorm van inkoopcoöpe-
raties, spoedig gevolgd door stands- en 
vakorganisaties. De fabriekseigenaren  die 
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3. Voor de zieken-
verzorging was 
rond 1900 slechts 
een zeer beperkt 
getal (huis)artsen 
voorhanden, die 
voor de minder 
draagkrachtigen  
een door de 
gemeenten 
gesubsidieerde 
armenpraktijk 
hielden. Voor 

5. Ondernemers 
lieten hun nieuw-
verworven status 
en rijkdom zien 
in hun woon-
steden. Her en 
der verrezen vanaf 
het laatste kwart 
van de 19de eeuw 
fabrikantenvilla's, 
aanvankelijk in de 
regel naast het 

eigen bedrijf. 
Zo liet ook de 
Gestelse textiel-
ondernemer G. 
Kerssemakers bij 
zijn weverij aan 
de Hoogstraat 
een villa bouwen, 
pal tegenover 
een rij arbeiders-
woningen, circa 
1905.

4. Het boeren-
bestaan was op 
de in de regel 
magere gronden 
schraal en sober. 
Rond 1900 vereiste 
het nog veel hand-
arbeid en lange 
werkdagen. 

degenen die bed-
verpleging nodig 
hadden boden de 
door klooster-
orden beheerde 
Liefdegestichten 
zorg en uitkomst. 
Het Liefdegesticht 
en latere RK Gast-
huis Sint-Joseph 
te Stratum, circa 
1910. 

4
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gewend  waren hun eigen gang te gaan 
in hun eigen  bedrijven, moesten veelal 
wennen aan de groeiende invloed van 
overheid en vakbeweging. In het begin 
van de  twintigste eeuw kwam het dan ook 
tot diverse stakingen, waarbij niet alleen 
of niet zozeer de arbeidsomstandigheden 
inzet vormden, maar vooral de erkenning 
en de medezeggenschap van de arbeiders. 
Ook in de  plaatselijke politiek en op andere 
maatschappelijke terreinen wisten de 
arbeiders zich te manifesteren, al dan niet 
in georganiseerd verband. 

Dit nam niet weg dat de positie van 
sociaal zwakkeren als wezen en bejaar-
den lang een zaak van vooral liefdadig-
heid bleef. Deze afhankelijkheid bleek 
ook voor de gewone fabrieksbevolking 
tijdens de jaren ’30 van de twintigste 
eeuw, de crisisjaren. Er waren massaont-
slagen en op het dieptepunt, in juli 1932, 
telde de stad op een bevolking van 96.000 
 inwoners 5341 werklozen. Veel  gezinnen 
waren  aangewezen op de steun, een deel 
van de werklozen moest verplicht de 
 werkverschaffing in. Eindhoven heeft er 
onder meer de aanleg van  Welschap, een 
deel van het Beatrix kanaal, meerdere 
 plantsoenen en sportterreinen aan te 
danken. De  levensmiddelendistributie 
was goed voor veel verstrekking, al 
dan niet  tegen gereduceerd tarief, van 
verse  groenten tot vlees, groenten- en 
 tomatensoep in blik. Daarnaast werd onder 
meer beddengoed, kleding en schoeisel 
uitgegeven voor steuntrekkende gezinnen 
die daarvoor in aanmerking kwamen. En 
werkelozen  mochten ’s morgens van 7 tot 9 
uur gratis baden in de IJzeren Man. 

Pas na 1945 kwam met de economische 
groei de welvaartsstaat tot volle ontplooi-
ing, waarbij ook voor bejaarden en werke-
lozen algemene sociale voorzieningen 
konden worden gerealiseerd.

Giel van Hooff

6. Tuberculose 
was een gevrees-
de en algemeen 
verspreide volks-
ziekte in de eerste 
helft van de 20ste 
eeuw. Herstel 
vond plaats in 
sanatoria, die 
speciaal door 
diverse organi-
saties en in stel-
lingen in het leven 
werden geroepen. 

7. Alom stonden 
begin 20ste 
eeuw 1, 2 of 3 
kamerwoningen, 
waarin het groot-
ste deel van de 
arbeidersklasse 
en armen huisden. 
Naast plaatselijke 
verordeningen gaf 
vooral de Woning-
wet van 1901 (die 
overheidssteun 
bood aan particu-
liere organisaties) 
de aanzet tot de 
bouw op grotere 

schaal van rede-
lijke en betaalbare 
huurwoningen. 
Krotten werden, 
zij het geleidelijk, 
gesloopt. Deze 
bewoners van 
de Luciferstraat 
(genoemd naar 
de nabije fabriek) 
poseren buiten 
bij huizen kort 
voor de afbraak 
omstreeks 1915.

Deze collectanten 
van de Neder-
landsche Sigaren-
makersbond 
af deling Eind hoven 
hadden een extra 
stimulans voor 
een TBCcollecte, 
omdat de betrok-
ken beroepsgroep 
een relatief groter 
risico liep (circa 
1925).
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>> PERIODE 1890-1920: TURBULENTIE EN TRANSITIE >> ICOON DE GEBROEDERS PHILIPS, 1891

In 1886 las de jonge Delftse ingeni-
eur Gerard Philips, op de Schotse 
scheepswerf waar hij toen werkte, 
enkele artikelen over gloeilampen. 
Gefascineerd door de mogelijkheden 
van elektriciteit  besloot hij daarin zijn 
toekomst te  zoeken. Hij keerde terug 
naar  Nederland, experimenteerde in 
Amsterdam met  gloeilampen en nam 
het besluit een  eigen bedrijf te begin-
nen. Breda bood een eerste mogelijk-
heid, maar een in Eindhoven wonend 
familielid maakte hem attent op een 
leegstaande weverij in die stad. Gerard 
ging kijken, zag dat bij het fabriekje een 
stoommachine hoorde en besloot tot 
aankoop. In het najaar van 1891 ging de 
productie van Philips gloeilampen van 
start en vanaf die tijd zou Eindhoven 
nooit meer hetzelfde zijn. 

EINDHOVEN ALS INDUSTRIEEL CENTRUM 

Gerards fabriekje draaide de eerste jaren 
maar heel matig. Financier Frederik Philips, 
de vader van Gerard, vroeg in 1895 zijn jon-
gere zoon Anton de verkoop te gaan leiden. 
Zijn eerste indruk van Eindhoven was verre 
van gunstig. Hij zag een gehucht ‘begraven 
in de vergetelheid van Brabants eindeloze 
ruimte.’ Eindhoven leek hem een groepje 
huizen, ‘weggezonken in een mistig moeras.’

Antons observatie werd bijna vijftig jaar 
later opgetekend en zijn geheugen zal hem, 
in romantische zin,  waarschijnlijk parten 
hebben gespeeld. Eindhoven was geen 
 wereldstad als Londen waar hij voordien 
had gewoond, maar het was zeker meer 
dan het armzalige dorpje dat hij zich 
 herinnerde. 

Eindhoven, dat aan het eind van de 
negentiende eeuw zo'n 4500 inwoners 
telde, was een industrieel centrum van 
regionale betekenis. Bij de bestaande 
tex tiel  nijverheid had zich vanaf 1850 
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een aantal sigarenmakerijen gevoegd.  Later 
volgden nog twee grote lucifersfabrieken. 
Een overzicht uit 1893 leert dat bij de tien 
sigaren- en kerftabaksfabrieken ongeveer 
1150  personen werkten. De textielbedrijfjes 
hadden 181 medewerkers. Bij de lucifer-
fabricage ging het om 368 personen.

De gloeilampenfabriek van Philips telde 
28 medewerkers, voor het overgrote deel 
overigens kinderen tussen de 12 en 16 jaar. 
Behalve deze grote bedrijven telde Eind-
hoven nog een aantal grotere  ambachtelijke 
ondernemingen waar enkele tientallen 
personen werkten.

In feite geeft dit overzicht geen goed 
beeld van de nijverheid. Het kleine Eind-
hoven lag ingeklemd tussen een aantal 
grotere plaatsen waar veel bedrijven waren 
gevestigd. Bij enkele Strijpse en Stratumse 
textielbedrijven bijvoorbeeld werkten 
enkele honderden arbeiders.

DE GROTE VERKOPER SLAAT TOE 

Antons eerste impuls was om weer zo snel 
mogelijk uit Eindhoven te vertrekken, maar 
tijdens een avondwandeling veranderde 
hij van gedachten. Als door de bliksem 
ge troffen voelde hij opeens een uitdaging. 
De 'lelijkheid' van het bestaande Eindhoven 
moest een pak slaag krijgen en er moest 
'een nieuwe en mooie Philips Stad verrijzen 
... een stad van licht, letterlijk en figuurlijk.' 

Ook deze herinnering was bij opteke-
ning bijna 50 jaar oud en opnieuw mogelijk 
niet helemaal waarheidsgetrouw. Maar het 
karakteriseerde Anton ten voete uit. Hij 
was een man van de daad, die graag uitda-
gingen aannam. Een dominante man ook, 
die niet graag werd dwarsgezeten bij de 
zaken die hij wilde bereiken. 

De eerste uitdaging in Eindhoven was 
het verbeteren van de verkoop van de door 
Gerard geproduceerde gloeilampen. Toen 
Anton in Eindhoven kwam werken, had de 
fabriek de moeilijkste tijd achter de rug. 
Het elektrische licht was inmiddels aan 
een zegetocht begonnen en ver drong 
in hoog tempo de gasverlichting. 

In  Nederland moest Philips opboksen 
tegen concurrenten in onder meer Venlo, 
Breda en  Nijmegen. Daarnaast expor-
teerden ook Duitse ondernemingen als 

Siemens & Halske en AEG naar ons land. 
Deze laatste bedrijven leverden vaak 

complete installaties van centrale tot 
lamp. Anton liet Nederland de eerste tijd 
links liggen en richtte zich op een niche 
in de Duitse markt en wel die van de 
 opkomende zelfstandige handelaren en 
installateurs, die vooral bij bedrijven en 
instellingen elektrisch licht aanlegden. 
Hij was daarbij zeer vasthoudend. Een 
mogelijke klant werd niet een- of tweemaal, 
maar wel tien of twintig keer bezocht. 
Dit gebeurde bij voorkeur kort na werktijd, 
wanneer de weerstand door vermoeidheid 
wat minder was. 

Anton boekte met deze tactiek, waar-
voor hij vaak ’s nacht lange treinreizen 
maakte, grote successen. Eerst in het 
Duitse Ruhrgebied en daarna in Nederland 
en België. In 1898 reisde hij naar Rusland, 
waar hij eveneens grote partijen Philips-
lampen wist te verkopen aan handelaren, 
maar ook aan de hofmaarschalk van het 
Winterpaleis in Sint-Petersburg, die in één 
keer 50.000 lampen zou hebben besteld.

Het was echter de combinatie met het 
talent van Gerard, die de onderneming tot 
een succes maakte en deed groeien tot de 
derde producent van gloeilampen in Eu-
ropa rond 1900. Gerard had de fabriek in-
gericht, personeel aangetrokken en de snel 
stijgende productie bekwaam in goede ba-
nen geleid. Hij was onafgebroken bezig ge-
weest met het verbeteren van de gloeilamp 
en het productieproces. Het fabriekje was 
al snel te klein geworden. Er tegenover, op 
het later zogeheten  Emmasingelcomplex, 
verrezen kort na elkaar nog twee fabrieken 
waar 150 mensen werkten. 

NIEUWE PRODUCTEN 

De groei van Philips ging ook na de eeuw-
wisseling door. In 1907 maakte het bedrijf 
een begin met de productie van de stroom 
besparende, gespoten wolframdraadlamp. 
Vier jaar later volgde de kwalitatief veel 
betere getrokken wolframlamp. Het aan-
tal personeelsleden liep in deze periode 
sprongs   gewijs op van 500 in 1907 via 
1200 twee jaar later tot 3100 in 1915. 

Nadat Philips in1923 een begin had 
gemaakt met de productie van radiobuizen 

Afb. p. 95 
Als producent 
van een consu-
mentenartikel 
was Philips 
bewust van de 
waarde van goede 
pr. Zij besteedde 
uitgebreide 
aandacht aan de 
verzorging van 
haar promotie,  
inclusief de uit-
gave van eigen 
prentbriefkaarten 
met reclame voor 
haar producten en 
bedrijf. Daaronder 
deze ansicht 
uit 1913 die een 
overzicht biedt 
van het inmiddels 
indrukwekkende 
bedrijf langs het 
spoor.

2. De Eerste We-
reldoorlog zorgde 
voor een belang-
rijke her oriëntatie 
bij Philips. Door 
oorlogsomstan-
digheden viel 
een deel van 
de aanvoer van 
onderdelen weg, 
wat aanleiding gaf 
om hiervoor met 
eigen fabricage 
te beginnen. Het 
belangrijkste 
nieuwe bedrijfs-
onderdeel was 
een glasfabriek en 
glasblazerij voor 
de vervaardiging 
van ballons voor 
de gloeilampen. 
Deze nieuwe 
activiteit werd in 
pers en publiciteit 
breed uitgemeten.
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>> PERIODE 1890-1920: TURBULENTIE EN TRANSITIE >> ICOON DE GEBROEDERS PHILIPS, 1891

en andere radio-onderdelen groeide het 
 bedrijf door tot ruim 20.000 werknemers 
eind jaren twintig. De radio was rond 1913 
gelijktijdig in Duitsland, Engeland en de 
Verenigde Staten ontwikkeld. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog volgde een sprong 
voorwaarts in verband met de militaire 
toepassingen. In Amerika ontstond rond 
1920 het idee om vanuit een centraal 
punt signalen naar een groot aantal 
ontvangers te sturen. Dit was het concept 
van de radio-omroep. Philips besefte de 
grote  mogelijkheden en haakte erop in. 
De productie van radiobuizen en later ook 
-toestellen werd het tweede hoofdproduct 
van het bedrijf. Later volgden nog röntgen-
buizen en andere medische apparatuur. 

Het huisvesten van de toestromende 
arbeiders werd door de snelle groei een 
groot probleem. De gemeente Eindhoven 
nam geen initiatieven en daarom gingen 
de gebroeders Philips zelf tot actie over. 
In Woensel bouwden zij in 1909 enkele 
tientallen huizen aan de Weverstraat. Het 
grootste project echter was het Philipsdorp 
in het stadsdeel Strijp. In 1910 gaf Anton 
zijn schoonvader ir. G.J. de Jongh, directeur 
van de Rotterdamse dienst Gemeentewer-
ken, opdracht om een tuindorp naar Brits 
model te ontwerpen. In een eerste fase 
werden 200 'werkmanswoningen' gebouwd; 
alle met een tuin en voor die tijd modern 
ingericht. Later werd het Philipsdorp, 
tegenwoordig voor een deel beschermd 
stadsgezicht, nog uitgebreid en verrezen 
er ook huizen voor het middenkader.

NAAR DE LICHTSTAD

Het Philipsdorp, hoewel uit nood geboren, 
valt te schikken onder Antons voornemen 
om Eindhoven te vernieuwen. Maar een 
aantal andere gebouwen, die tijdens of kort 
na de grote expansiegolf werden gebouwd, 
leverden een grotere bijdrage aan het idee 
van de lichtstad. In de eerste plaats waren 
dit de vernieuwde gloeilampenfabrieken 
en het hoofdkantoor van die afdeling (de 
Lichttoren), beiden gereedgekomen in 
1920/1921. Op de tweede plaats gaat het 
om de Witte Dame uit 1930/1931 en de 
Bruine Heer, die uit 1929 dateert. Vooral de 
Lichttoren was een imposant geheel, bijna 

50 meter hoog. Op de bovenste verdieping 
ervan waren de altijd fel verlichtte test-
ruimtes voor lampen gevestigd. Bovenop 
de Lichttoren, die vanuit het hele stads-
centrum te zien was, stond in grote blauwe 
neonletters PHILIPS.

Vanaf 1916 complex Strijp S werd 
gerealiseerd. Te beginnen met de glas-
fabriek bouwde Philips ook daar een reeks 
bedrijfsgebouwen met als kern de uit drie 
onderling verbonden fabrieken bestaande 
Hoge Rug. 

De bekende journalist M.J. Brusse 
beschreef dit Philipslandschap in 1928 als 
volgt: ‘... als gouddoorglorende kristallen 
paleizen verrijzen er verdere fabrieks-
complexen, met hun schoorstenen als 
slanke, lichtende torens, waaruit de rook 
doorlaaid is van de fellen gloed. En groene, 
roode en blauwe neonletters als flonkeren-
de inscripties tegen den avondhemel ... In 
Philips-wonderland is de dag de culminatie 
van moderne arbeidzaamheid tot de hoog-
ste spanning opgevoerd – en de nacht: een 
fantastische droom.’

Anton Philips had het ongetwijfeld 
wat minder dichterlijk gezegd, maar de 
 uitdaging die hij zich bij zijn komst in 
Eindhoven had gesteld, was minstens 
 voor een deel vervuld. 

Hans Schippers

3

3. Gerard Philips 
(1858-1942) maak-
te tijdens jeugd en 
studie te Delft de 
opkomst van de 
elektrotechniek 
mee, wat in 1891 
leidde tot de 
vestiging van een 
eigen elektrische 
gloeilampen-
fabriek. Door 
zijn technisch 
en organisato-
risch kunnen en 
gestimuleerd door 
de sterk groeiende 
markt wist hij 
het bedrijf uit te 
bouwen  tot een 
van de grootste 
gloeilampen-
fabrieken in 
Europa. Tot 1922 
bleef hij aan als 
mede directeur 
van de NV. 
Dit portret is 
door Emil Orlik 
gemaakt ter gele-
genheid van zijn 
afscheid.
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4

5 5. De firma was al 
gauw ook op soci-
aal terrein actief. 
In 1900 werden de 
eerste woningen 
in opdracht ge-
bouwd en vanaf 
1910 verrees het 
Philipsdorp. Twee 
toegangszuilen 
aan de Elisabeth-
laan zijn nog altijd 
aanwezig, evenals 
een deel van de 
oorspronkelijke 
bebouwing 
(circa 1920).

4. Midden jaren 
dertig, ten tijde 
van dit portret 
van Anton Philips 
van de hand van 
Jan Sluijters, 
was Philips 
een volwaardig 

 elektrotechnisch 
concern. Anton 
(1874-1951) 
leverde daaraan 
een belangrijke 
bijdrage door zijn 
commerciële 
capaciteiten 

en als bedrijfs-
organisator. In 
1951 toen het 
Philips bedrijf zijn 
 60-jarig jubileum 
vierde kreeg het 
bedrijf van de 
Eindhoven se 

bevolking  een 
meer dan levens-
groot standbeeld 
van Anton aan-
geboden bij het 
station.
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Het kerkgebouw aan de Fazantlaan valt 
niet echt op en aan de buitenkant is 
niet te zien dat dit gebedshuis een be-
wogen en wisselvallige geschiedenis 
kent. Maar hier huist, in een tijdsbe-
stek van minder dan een eeuw, inmid-
dels het derde  geloof op een rij. In 
1911  richtten de gereformeerden deze 
gebedsruimte op, hun eerste echte 
eigen  onderkomen. De weinig talrijke 
protestanten in  Eindhoven hadden 
eerder hun  gezamenlijk godshuis in 
een kerk aan de Ten Haghestraat. 
Deze bescheiden ontmoetingsplaats 
was opgericht in 1813, na de terug-
gave van de  Sint-Catharinakerk aan de 
 katholieke meerderheid. Maar onder de 
 protestants-christelijke inwoners was 
rond 1900 een forse rechtzinnige min-
derheid ontstaan die dus nu een eigen 
onderdak kreeg. Ruim een halve eeuw 
later vond de vergrijsde gereformeerde 
gemeente  samen met de hervormden 
een nieuw, groter onderkomen en in 
1969 kwam de kerk leeg te staan. De 
gemeente kocht hem aan en na enige 
jaren kreeg deze een bijzondere herbe-
stemming als moskee voor de groeiende 
groep Turkse moslims. Op hun beurt 
verlieten ook dezen het pand in 1989 
voor een groter onderkomen. Twee jaar 
later vond de inkrimpende katholieke 
parochie ter plaatse hier haar nieuwe 
bestemming en werd de kerk gewijd 
aan de heilige Antonius van Padua. 
 Inmiddels maken ook de oud-katholie-
ken gebruik van het gebouw. 

VERSCHUIVENDE PANELEN

Deze ontwikkelingsgang van een kerk-
gebouw is symbolisch voor de verscheiden-
heid aan geloven en levensovertuigingen 
die natuurlijk in heel Nederland opgang 
deed, maar in Eindhoven een bijzonder 
karakter droeg. Rond 1900 leek het erop dat 
een enkele geloofsrichting, die van de ka-
tholieken, alom overheersend zou worden. 
Een echte monopoliepositie bereikte de 
katholieke kerk echter nooit. De opkomst 
en neergang van geloofsovertuigingen 
en daarmee verwante sociaal-politieke 
opvattingen kenmerkt de twintigste eeuw. 
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De sporen daarvan zijn in de hedendaagse 
bebouwing nog terug te vinden. Maar ook 
is veel met de teruggang van een geloofs-
richting en bijbehorend organisatieleven 
ten onder gegaan. 

Zo vond in 1902 de feestelijke opening 
plaats van hét verenigingsgebouw voor 
katholiek Eindhoven en omstreken. Het 
grote gebouw van de Roomsch Katholieke 
Volksbond droeg de naam van de belang-
rijkste gebruiker, maar was bedoeld om 
aan alle katholieke organisaties een thuis 
te bieden. De zandstenen beeltenis van 
paus Leo XIII in de voorgevel gaf wel aan 
dat het vooral een gebouw van de nieuwe, 
moderne tijd was. Deze kerkleider was 
immers verantwoordelijk voor de beroemde 
encycliek Rerum Novarum uit 1891, waarin 
het recht op eigen organisaties voor katho-
lieke arbeiders werd erkend. Het gebouw 
van het katholieke volk was dan ook vooral 
bedoeld voor de RK Volksbond, de bunde-
ling van arbeidersorganisaties, met zijn 
1100 leden veruit de grootst katholieke 
vereniging in de stad. Het initiatief tot 
oprichting en bouw was echter van de in 
1899  opgerichte Leo-vereeniging gekomen. 
In deze naar  dezelfde paus vernoemde 
organisatie was het katholieke establish-
ment  vertegenwoordigd. En het eigendom 
van het gebouw berustte bij het parochie-
bestuur van Sint-Catharina, die in de 
persoon van de deken toezicht hield.

EEN ‘ECHT ROOMSE’ STAD

De katholieke herleving vanaf het mid-
den van de negentiende eeuw bereikte 
rond 1900 een voorlopig hoogtepunt. Het 
kerkelijke leven toonde zich duidelijk aan 
het publiek in de vorm van trotse nieuwe 
gebouwen. Oude kerken werden vervan-
gen door grootse nieuwbouw, kloosters 
verrezen en onderwijs en gezondheidszorg 
kwamen steeds meer in religieuze handen. 
Zo kreeg Eindhoven naast katholiek lager 
ook katholiek middelbaar onderwijs toen 
de paters augustijnen (die zich in 1891 
in het heropgerichte klooster Mariën-
hage hadden gevestigd) in 1898 met hun 
 Augustinianum begonnen. De gemeente-
raden werden grotendeels bevolkt door 
katholieke  aadsleden. Leken traden wel 

nadrukkelijker naar voren binnen het 
katholieke verenigingsleven, vooral op het 
gebied van de particuliere liefdadigheid. 
Naast het in 1830 opgerichte RK Armbe-
stuur en het daaruit in 1845 voortgekomen 
Liefdegesticht (een zuster- of broeder-
klooster met verpleeginrichting en vaak 
ook onderwijsvoorzieningen) ontstonden 
in Groot-Eindhoven alom in de tweede 
helft van de negentiende eeuw  Vincentius- 
en Elisabethverenigingen, particuliere 
liefdadigheidsinstellingen op katholieke 
basis. Uiteindelijk kwam ook de arbeidende 
stand, in navolging van een algemene 
 beweging binnen kerk en maatschappij, 
tot eigen organisaties. 

ARBEIDERSBEWEGING

Eindhoven was evenals de meeste omlig-
gende gemeenten in de tweede helft van 
de negentiende eeuw steeds meer een 
geïndustrialiseerde gemeente gewor-
den. De textiel- en tabaksnijverheid met 
hun laaggeschoolde arbeid waren veruit 
overheersend, naast de luciferfabricage. 
De arbeidsomstandigheden waren in het 
algemeen slecht, de sociale voorzieningen 
en beloning waren in de regel beperkt. 
Ontevredenheid en actie bleven niet uit. 
In verhouding tot andere industrieplaatsen 
in de omgeving kwam het in Eindhoven al 
vrij vroeg tot arbeidsonrust en fabrieks-
stakingen. Vooral onder de sigarenmakers 
was sprake van beroering. Dit leidde onder 
meer in 1888 tot de oprichting van een 
eerste vakorganisatie, de neutrale sigaren-
makersbond De Tabaksplant in Woen-
sel. De daarop volgende jaren bleef de 
 arbeidsonrust aanhouden. Wat zijn neer-
slag vond in de oprichting van neutrale, 
 niet-katholieke verenigingen. 

De groeiende sympathie onder de arbei-
ders voor meer radicale sociale denkbeel-
den was voor de geestelijkheid het sein om, 
met de encycliek Rerum Novarum in de 
hand, de arbeidsorganisatie op katholieke 
leest ter hand te nemen. Eind 1895 richtte 
een kapelaan van de Catharinaparochie een 
RK Volksbond voor Eindhoven en omlig-
gende gemeenten op. Dit was geen zuivere 
arbeidersorganisatie; ook kleine zelfstandi-
gen konden lid worden.  Uitgangspunt was 
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2. De groei van 
 Eindhoven leidde 
tot de stichting 
van nieuwe 
 parochies en de 
bouw van dito 
kerken. Deze 
waren vooral 
grootser dan hun 
voorgangers. Zo 
kreeg Woensel 
in 1909 deze St. 
Antoniuskerk, 
mede door een 
gift van de Rotter-
damse industrieel 
J.P. Gerwen. Er 
zouden binnen 
tien jaar nog 2 
andere kerken 
in Eindhoven 
gebouwd worden, 
gewijd aan de 
H. Antonius van 
Padua. 
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onder meer ‘handhaving van de katho-
lieke beginselen en bestrijding van het 
socialisme’. Vanuit de Volksbond – die de 
algemene belangen van de arbeiders be-
hartigde – ontstonden langzamerhand ook 
vakgilden als aangesloten  organisaties. Ook 
de katholieke elite organiseerde zich verder, 
deels om een tegenwicht te bieden tegen 
de arbeidersbeweging en de groei ende in-
vloed van neutraal-liberale denkbeelden en 
organisaties. Een scheiding der geesten in 
katholiek en niet-katholiek 
werd  getrokken.

CONFRONTATIE

Zowel in arbeiderskringen als onder 
de burgerij bestond er echter een rede-
lijk krachtige onderstroom die bij hun 
organisatie en activiteiten het katholieke 
geloof en leer niet als uitgangspunt nam. 
Vanuit niet-katholieke kring werd in 
1875 een Eindhovense afdeling van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
opgericht, die een fröbelschool en een 
lagere school op neutrale basis tot stand 
bracht. De vooruitstrevende neutraal-
liberale burgers en progressief katholieken 
verenigden zich in 1898 in ‘Eindhoven 
Vooruit’. Naast oudere nieuwkomers 
behoorden ook Anton en Gerard Philips, 
spoedig de belangrijkste  ondernemers 
van de stad, tot de leden. Als tegenhanger 
volgde een jaar later de oprichting van 
de al genoemde Leo- vereeniging die in 
naam en daad het kerkelijk leergezag en 
de leiding van de geestelijkheid erkende. 
De drang naar een onafhankelijk geluid 
leidde binnen  Eindhoven Vooruit binnen 
één jaar tot de oprichting van een eigen, 
gelijknamig maandblad. Een belangrijk 
confrontatiepunt − publiek, in de raad en 
in de pers – was de vraag hoe het middel-
baar onderwijs moest worden uitgebreid: 
met een  openbare HBS of een (katholieke) 
handelsschool. 

Ondertussen ontstond in 1903 naast 
de socialistische arbeidsorganisatie ook 
een neutraal-christelijke, De Eendracht, 
die een eigen coöperatie en Volksgebouw 
tot stand bracht. De groeiende macht 
van de arbeidersbeweging bleek tijdens 
de  sigarenmakersstaking in 1907, waar-

bij geestelijkheid en pers eensgezind de 
kant van de stakers kozen. Een werkelijke 
krachtmeting tussen neutrale beweging en 
katholiek kerkelijk gezag vormde het zoge-
heten feestdagenconflict. Binnen katho-
lieke kringen bestonden al langer bezwaren 
tegen de vrijzinnige koers van Philips en 
haar leiding. Deze kwam begin 1910 tot 
uiting door kritiek in raad, RK Volksbond 
en kerk op het feit dat het bedrijf op Drie-
koningen liet doorwerken. Ook andere spe-
cifieke katholieke feestdagen die in bisdom 
’s-Hertogenbosch gevierd werden vormden 
verder punt van dis cus sie. Deze feestda-
gen dienden als een zon  dag beschouwd 
te worden, vond ook de geestelijkheid. In 
een schrijven van de deken werd vanaf 
de preekstoel afgeraden om te werken bij 
bedrijven die hiertegen ‘zondigden’. Philips 
kwam uiteindelijk vlak voor Pinksteren met 
een verklaring waarbij de werknemers op 
straffe van ontslag moesten afzien van het 
lidmaatschap van de RK Volksbond. Een 
belangrijke minderheid van het personeel 
weigerde te tekenen, wat tot uitsluiting van 
de weigeraars – vooral het lagere personeel, 
jongens en meisjes – leidde. Behalve het 
toen algemeen geldende vraagstuk van de 
zeggenschap binnen het bedrijf en de rol 
van de arbeidersorganisaties daarin, speel-
de bij deze krachtmeting ook de plaats van 
het geestelijk gezag een rol. Uiteindelijk 
erkende Philips de katholieke bond als 
gesprekspartner en werd het werken op 
katholieke feestdagen facultatief. 

Tegenover grootwerkgever Philips stond  
een getalsmatig slinkende groep van uitge-
sproken katholieke industriëlen met dito ar-
beiders in vooral de oudere bedrijfstakken, 
zoals de sigarenfabrieken van de firma Van 
Gardinge en van Van der Putt & De Vlam. 

DE VERZUILING OP HAAR HOOGTEPUNT

Met de komst van steeds meer niet
geboren of getogen Eindhovenaren als 
gevolg van de groei van het Philipsconcern 
nam het aandeel van de katholiek gere-
gistreerden onder de bevolking geleidelijk 
af. In 1930 bedroeg die 78%. Desondanks 
kende de katholieke kerk een voortdurende 
groei. Met de uitbreidin gen van de stad 
liepen bijvoorbeeld de stichting van nieuwe 

3



p.105

3. De verschil-
lende stromingen 
binnen de arbei-
dersbeweging 
vormden ieder 
een netwerk op 
zich. De prakti-
sche belangen-
behartiging liep 
via onder meer 
een coöperatieve 
winkelvereniging – 
bij de katholieken 
Sint-Joseph 
(waarvan hier 

de bakkerij, 
1930) –  en een 
ziekenfonds. Voor 
de geestelijke 
verheffing en ont-
spanning was er 
binnen de katho-
lieke bond in het 
interbellum een 
eigen zangvereni-
ging, toneelclub, 
een retraiteclub 
en organiseerde 
men biljart- en 
kaartwedstrijden.

4. + 5. De afbrok-
keling van de 
machtspositie 
van de roomse 
kerk in beeld: de 
afbraak van de 
Antoniuskerk aan 
de Fellenoord te 
Eindhoven, 1973.
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6. In de eerste 
helft van de 20ste 
eeuw voltrok 
zich, onder meer 
in het onderwijs, 
een scheiding 
der geesten.  Het 
onderwijs aan 
katholieke scholen 
was anders dan 
bijvoorbeeld op 
openbare. Niet 
alleen waren in 
het eerste geval 
jongens en 

7. De verzuilde 
samenleving was 
in het interbellum 
volop voelbaar én 
zichtbaar. Overal 
probeerden de 
verschillende 
organisaties hun 
eigen kentekens 
te plaatsen. Op 
diverse plaatsen 
in de stad 
verrezen zo H. 
Hartbeelden, ook 
voor het gebouw 
van de Katholieke 
Werkliedenbond. 
De inzegening 
had plaats bij het 
35-jarig bestaan, 
in 1930.

meisjes strikt 
gescheiden, 
maar bovenal 
was er een apart 
leer aanbod qua 
inhoud. Zelfs de 
sommen waren 
op katholieke 
voorbeelden ge-
ent. De bijbelse 
wandplaten in dit 
klasinterieur van 
de RK Meisjes-
school spreken 
voor zich, 1924.

6
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katholieke orgaan Brabantia Nostra gaf in 
1936 een beschouwing over Eindhoven de 
titel: Waar Brabant sterft. 

ONTZUILING

De ideologische tegenstellingen bleken 
tijdens de Tweede Wereldoorlog en vervol-
gens na de bevrijding toch minder scherp. 
Zo kwam er met bisschoppelijke goed-
keuring een gemengd neutraal-katholieke 
plaatselijke werkgeversvereniging en kreeg 
Frits Philips in 1951 een pauselijke onder-
scheiding. De zuilen vertoonden steeds 
meer scheuren en barsten, vooral het 
katholieke bolwerk. Zo werden ontspan-
ningsactiviteiten steeds belangrijker voor 
de exploitatie van het gebouw Katholiek 
Leven en kreeg het steeds meer een functie 
als schouwburgzaal. De naamswijziging 
tot het Wapen van Eindhoven is daarvoor 
symbolisch. Het naastgelegen Kajotters-
huis was in de naoorlogse jaren vooral be-
kend vanwege de zondagse dansavonden. 
Vanwege stadsvernieuwingsplannen werd 
het gebouw in 1969 gesloopt. De Katholieke 
Arbeiders beweging ging in bescheidener 
 behuizing op kleinere schaal verder in 
gebouw Esplanade met de culturele en 
geestelijke emancipatie van de arbeiders. 
Uiteindelijk is ook dit gebouw midden 
jaren zeventig door de bond verlaten, zoals 
kerken vanaf die tijd ook buiten dienst 
werden gesteld. 

Hun herbestemming of afbraak is na-
tuurlijk symbolisch voor de achteruitgang 
van de traditionele geloven, vooral onder 
het katholieke volksdeel, wat aanvan-
kelijk zelfs tot een kerkbezetting leidde. 
Naast een sterk toegenomen onkerke-
lijkheid is de schakering aan geloven en 
 geloofsrichtingen sindsdien alleen maar 
groter geworden. Alleen in het onderwijs is 
de oude, katholieke zuil – in ieder geval in 
naam, zij het met een heel andere invulling 
dan bijvoorbeeld vijftig jaar eerder – nog 
altijd prominent vertegenwoordigd met, 
anno 2008, 46 instellingen. Een recent 
overzicht van geloofsgenootschappen bevat 
circa 120 organisaties: van zevendedags-
adventisten tot de Waalse Gemeente.

Giel van Hooff

parochies en kerken parallel. Daarnaast 
waren talrijke congregaties van leken en 
kloosterorden actief op een breed terrein, 
van ziel- tot ziekenzorg en onderwijs. Ook 
de katholieke arbeidersorganisatie had zich 
inmiddels geëmancipeerd en was eigenaar 
van het gebouw geworden. 

Ze kende een redelijk voorspoedige ont-
wikkeling, hoewel de organisatiegraad in 
Eindhoven beperkt bleef en er behoorlijke 
concurrentie van categorale en socialis-
tische vakbonden bestond. De katholieke 
arbeidersbeweging was wel nadrukkelijk 
aanwezig in het stadsbeeld, met onder 
meer de eigen coöperatie en woningbouw-
vereniging Sint-Joseph. Het bondsgebouw 
– inmiddels Katholiek Leven genoemd – 
was na een brand in 1928 nog grootser 
herbouwd. In 1938 wijdde de Bossche 
 bisschop het naastgelegen Centrale huis 
van de Katholieke Arbeidersjeugdvereni-
ging (de Kajotters) in. 

Ook binnen protestantse kring zien 
we een uitbreiding aan organisaties, mede 
onder invloed van een grotere diversiteit 
aan richtingen. Er verrezen in het interbel-
lum naast onder meer twee Gezellenhuizen 
verschillende hervormde wijkgebouwen, 
die onderdak boden aan bijvoorbeeld 
jongens- en meisjesverenigingen en eigen 
zangkoren. Wijkhuizen werden in gebruik 
genomen als kerkgebouw en ook op het 
gebied van onderwijs manifesteerde deze 
zuil zich. Tot slot kwam in 1933 ook een 
protestants ziekenhuis tot stand, het 
Diaconessenhuis, mede dankzij het geld 
en de invloed vanuit kringen rondom 
Philips. Het bedrijf zelf stelde zich nog 
steeds neutraal op. Daarin paste steun 
voor een bijzonder neutraal lyceum, het 
Lorentz-lyceum dat in 1930 werd opgericht. 

De neutrale houding van Philips was 
voor vooral de activistische geestelijk-
heid een doorn in het oog. Neutraliteit 
was het voorportaal van het socialisme 
en communisme, aldus onder meer het 
Bossche bisdomblad in 1930. De katholieke 
metaalbewerkersbond klaagde dat Philips 
haar rechts liet liggen. En de katholieke 
schrijver Antoon Coolen waarschuwde in 
zijn roman Het donkere licht voor de mo-
rele schaduwzijden van de lichtstad. Het 
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‘Coöperatieve Centrale  Boerenleenbank’  
(CCB) staat er nog steeds trots in gou-
den letters boven de ingang van het sta-
tige pand aan de Dommelstraat 9. Van 
1911 tot 1962 was hier het hoofd  kantoor 
van de Boerenleenbank gevestigd. Direct 
om de hoek in de Raiffeisenstraat woon-
de de directeur. De in 1898 opgerichte 
CCB ondersteunde het groeiende net-
werk van zelfstandig plaatselijke banken 
en stimuleerde de oprichting van nieuwe 
boerenleenbanken. Het werkgebied van 
de bank was het overwegend katholieke 
zuiden van Nederland, met name Noord-
Brabant en Limburg. Het voormalige 
hoofdkantoor van de CCB is een over-
blijfsel van het agrarisch én coöperatief 
verleden van Eindhoven. Onderlinge 
samenwerking en solidariteit vormden 
daarbij centrale begrippen. 

COÖPERATIEF BANKIEREN

De boerenleenbanken waren gebaseerd 
op een door de Duitser Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen ontwikkeld concept. De Raif-
feisenstraat, direct naast het voormalige 
hoofdkantoor van de CCB, verwijst nog 
naar hem. Raiffeisen pleitte voor door 
boeren onderling opgerichte lokale krediet-
verenigingen waar ze hun spaargeld konden 
inleggen en indien nodig bedrijfskredieten 
konden krijgen. Doordat de boeren zelf 
ver antwoordelijk waren voor het reilen 
en zeilen van hun lokale bank konden 
gunstige tarieven en voorwaarden worden 
gehanteerd. 

De boerenleenbanken moesten een 
 actieve bijdrage leveren aan de modernise-
ring van het agrarisch bedrijsleven. In het 
laatste kwart van de negentiende eeuw 
was de situatie van veel boeren en tuinders 
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zorgwekkend. Een speciale regeringscom-
missie onderzocht vanaf 1886 de oorzaken 
van de crisis. Volgens de commissie was 
het ontbreken van een goede krediet-
voorziening op het platteland één van 
de belangrijkste problemen. Dit stond de 
 modernisering van de bedrijven in de weg 
en bemoeilijkte ook de bedrijfsvoering. 
Alleen door meer samen te werken konden 
boeren het tij keren. Voor de boerenvoor-
mannen vormden de conclusies van de 
regeringscommissie aanleiding om actie te 
ondernemen. Overal werden boeren opge-
roepen om zich te organiseren. In Noord-
Brabant was de norbertijner pater Gerlacus 
van de Elsen (1853-1925) een onvermoei-
baar pleitbezorger voor de oprichting van 
boerenorganisaties en coöperaties. Niet 
voor niets leverden zijn activiteiten hem de 
bijnaam 'boerenapostel' op. In Zuid-Neder-
land kwam alles in een stroomversnelling 
terecht toen in 1896 verschillende katho-
lieke boerenorganisaties ontstonden: de 
landelijk opererende Nederlandsche Boe-
renbond (de later  Katholieke Nederlandse 
Boeren- en Tuinders bond), de Noordbra-
bantsche Christelijke Boerenbond (NCB) 
en de Limburgsche Christelijke Boeren-
bond (de latere LLTB). Deze organisaties 
fungeerden als aanjager voor de oprichting 
van coöperaties. Lokaal werden ze daarbij 
geassisteerd door de geestelijkheid (pas-
toors en kapelaans) en andere notabelen.

Op initiatief van de lokale boerenbon-
den ontstonden in de jaren daarna gelei-
delijk de eerste boerenleenbanken. Voor 
de ontwikkeling van het boerenleenbank-
wezen was 1898 een belangrijk jaar. Toen 
werden zowel de Coöperatieve Centrale 
Boerenleenbank (CCB) als de Coöperatieve 
Centrale Raiffeisenbank opgericht, die res-
pectievelijk in Eindhoven en Utrecht waren 
gevestigd. 

Twee centrale banken waarvan de lokale 
boerenleenbanken lid konden worden. Het 
feit dat er twee centrale banken ontston-
den kwam deels door persoonlijke tegen-
stellingen bij toonaangevende personen 
en deels door discussies over de juridische 
grondslagen waarop de lokale banken ge-
vestigd zouden worden. Ten slotte speelde 
de opkomende verzuiling een rol, de CCB 

was daardoor vooral in het katholieke 
 zuiden actief, de Raiffeisenbank vooral 
boven de rivieren. 

De werkzaamheden van de  Coöperatieve 
Centrale Boerenleenbank startten in 1899. 
Het aantal aangesloten lokale banken was 
nog zeer gering, aan de oprichtingsver-
gadering namen 22 banken deel, 13 uit 
Noord-Brabant en 9 uit Limburg. Overigens 
was er in Eindhoven en de omringende 
dorpen toen nog geen lokale boerenleen-
bank te vinden. Daarin kwam pas eind 
1900 verandering toen boeren in Woensel 
een bank in het leven riepen. In datzelfde 
jaar liet de centrale bank aan de Dommel-
straat het eerste hoofdkantoor bouwen. 
De kantoren waren op de  bovenverdieping 
gevestigd, op de benedenverdieping ze-
telde de Eindhovense botermijn. In 1911 
verhuisde de organisatie naar het nieuwe 
kantoor aan de overkant van de straat. 
Met name in Noord-Brabant ontwikkelde 
het boerenleenbankwezen zich snel. Telde 
de provincie in 1899 26 lokale banken, in 
1909 waren dat er al 99. In 1948, toen de 
CCB het vijftigjarig bestaan vierde, waren 
er in Noord-Brabant 208 lokale banken. 
In totaal waren er toen 538 lokale banken 
 aangesloten bij de CCB.

CENTRUMFUNCTIE EINDHOVEN

Hoewel het karakter van Eindhoven en de 
omringende dorpen aan het begin van de 
twintigste eeuw in snel tempo veranderde, 
hadden Woensel, Gestel, Stratum en Strijp 
in die tijd nog een overwegend agrarisch 
karakter. Kleine gemengde  boerenbedrijven 
domineerden het beeld. Op het land teel-
den de boeren rogge, boekweit, haver, 
aardappelen en spurrie. Verder bezaten de 
meeste boeren twee tot vier koeien voor de 
melk, een paard of os voor het trekken van 
de kar of de ploeg, één of twee varkens voor 
de slacht en enkele kippen voor de eieren. 
In eerste instantie was de opbrengst van 
het bedrijf bestemd voor eigen gebruik, 
het overschot werd verkocht op de markt. 
De bedrijfsvoering was vaak gebaseerd op 
van vader op zoon overgedragen tradities 
en  gebruiken. De bedrijfsinkomsten waren 
veelal onvoldoende. Om het gezinsinkomen 
iets op te krikken verdienden veel boeren 
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 De coöperatieve 
beweging won 
ook onder de Bra-
bantse, katholieke 
boeren binnen 
een tiental jaren 
zo aan gewicht 
dat er voor de 
huisvesting 
van de centrale 
organisaties als 
de Boerenleen-
bank een groot 
apart onderkomen 
tot stand kwam. 
Vol trots liet de 
Noordbrabantse 
Christelijke Boe-
renbond in 1909 
deze prentbrief-
kaart maken, met 
daarop het bank-
gebouw en de 
directeurs woning 
in aanbouw. 
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2

2. De mechani-
satie van de 
landbouw in Zuid-
oost-Brabant liep 
eind 19de eeuw 
achter bij de rest 
van het land. Een 
deel van het werk 
gebeurde echter 
nog overal met 

de hand zoals het 
aardappelrooien, 
hier op een foto 
uit circa 1886. Met 
de coöperatieve
beweging ont-
stonden meer 
mogelijkheden 
voor inkoop en 
afzet.
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bij als thuiswever. Ze werkten in opdracht 
van de textielfabrikanten die zich in 
 Eindhoven hadden gevestigd.

Voor het omliggende platteland ver-
vulde Eindhoven van oudsher al een cen-
trumfunctie. De stad was een belangrijke 
afzetmarkt. De opkomst van de industriële 
bedrijven en de daaraan gekoppelde groei 
van de bevolking versterkten dit alleen 
maar. Aanvankelijk was er vaak nog direct 
contact tussen producent en consument. 
Op de Eindhovense markt verkochten 
boeren de van hun bedrijf afkomstige pro-
ducten en kochten ze benodigdheden voor 
huis en bedrijf in. Op marktdagen trokken 
boeren en boerinnen van de omringende 
dorpen te voet, per kar en later per tram 
naar de stad. In manden stalden ze hun 
producten uit: boter, eieren, bonen, sla, 
kool en fruit. De prijs kwam in een proces 
van loven en bieden tot stand. Op beperkte 
schaal verzorgden tussenpersonen voor 
eigen rekening of op commissiebasis de 
afzet van producten. 

Vanaf het laatste kwart van de negen-
tiende eeuw voltrokken zich in snel tempo 
verschillende ontwikkelingen. Allereerst 
groeide de Eindhovense afzetmarkt spec-
taculair door de toestroom van arbeids-
krachten voor de industriële bedrijven. 
Daarnaast veranderde het agrarisch bedrijf 
en wisten boeren een veel sterkere markt-
positie te verwerven.

COÖPERATIES

Voor de Brabantse boeren bood samen-
werking in coöperatief verband mogelijk-
heden om een veel sterkere marktpositie te 
verwerven. Samenwerking leidde tot lagere 
kosten en hogere verkoopprijzen. Niet voor 
niets schoten overal lokale coöperaties uit 
de grond. Naast de boerenleenbanken ging 
het onder andere om zuivelcoöperaties, 
onderlinge verzekeringen, coöperaties 
voor de aankoop van bedrijfsbenodigdhe-
den en veevoer en coöperatieve slachte-
rijen. Aangezien het werkgebied van veel 
coöperaties zich aanvankelijk beperkte tot 
het eigen dorp ging het vaak om klein-
schalige  bedrijven. Zo beschikten veel 
 zuivelcoöperaties in het begin slechts 
over een handkrachtcentrifuge waarmee 

de melk van de aangesloten boeren tot 
boter kon worden verwerkt.

Gezien zijn centrale ligging in het werk-
gebied van de Brabantse Boerenbond én de 
aanwezigheid van een omvangrijke afzet-
markt vestigden verschillende coöperaties 
zich in Eindhoven en de omliggende dor-
pen. Met name de Dommelstraat herbergt 
daarvan nog verschillende sporen. Aan de 
overkant van het trotse voormalige hoofd-
kantoor van de CCB stond het pand waarin 
achtereenvolgens het eerste hoofdkantoor 
van de bank, de Botermijn van de Noord-
Brabantsche Zuivelbond, Zuivelfabriek 
Sint-Joseph en de Eindhovense Groenten- 
en Fruitveiling gevestigd waren. 

Ook in de omliggende dorpen zetelden 
verschillende coöperaties. Lokale boeren-
bonden uit de omgeving van Eindhoven 
richtten bijvoorbeeld in 1911 een Coöpera-
tieve Handels Vereniging (CHV) op. Deze 
organisatie vestigde zich in Woensel en 
richtte zich op de aankoop van bedrijfs-
benodigdheden (veevoer, kunstmest, etc.) 
en op voorlichting. Enkele jaren later ver-
huisde het bedrijf naar een nieuw complex 
in Veghel. Een complex dat direct aan de 
Zuid-Willemsvaart, de spoorlijn Boxtel-
Wesel en de tramlijn van 's-Hertogenbosch 
naar Helmond lag. In Woensel was sinds 
1902 ook een exportslachterij gevestigd.

ZUIVELCOÖPERATIE

Rondom Eindhoven waren melkfabriekjes 
met handkrachtcentrifuges te vinden in 
Strijp en Zeelst. Beide organisaties besloten 
tot samenwerking toen nieuwe regelgeving 
het pasteuriseren van de ontroomde melk 
verplicht stelde. Een nieuwe coöperatie 
ontstond met de naam Sint-Joseph. In 
de Dommelstraat nam de organisatie in 
1917 de bestaande stoomzuivelfabriek 
van de Firma de Winter over. Het ging om 
het pand waarin tot 1911 de CCB en de 
Botermijn gevestigd waren. In het begin 
verwerkte Sint-Joseph de melk van zo’n 700 
koeien. Dagelijks werden de gevulde melk-
bussen bij de boeren opgehaald en naar de 
Dommelstraat vervoerd. Al snel leverden 
ook boeren uit Stratum, Tongelre,  Woensel 
en Gestel hun melk aan Sint-Joseph. Zij 
 hadden aanvankelijk onder de naam 
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 ‘Coöperatieve Melkinrichting Moderne’ een 
eigen coöperatie opgericht. Door de slechte 
resultaten werd dat bedrijf gestaakt. Een 
andere zuivelcoöperatie in Eindhoven was 
Sint-Petrus (een filiaal van de melkinrich-
ting in Son), die beschikte over een fabriek 
aan de Willemstraat. Aan de achterzijde 
grensde het complex aan de Gender.

De fabriek van Sint-Joseph aan de 
Dommelstraat werd al snel te klein. In 
1928 verrees aan de Paradijslaan langs 
de Dommel een nieuwe fabriek. Er was 
een botermakerij, een kaasmakerij en een 
afdeling voor het pasteuriseren en bot-
telen van consumptiemelk. Sint-Joseph 
leverde ook melk voor de Philipsfabrieken, 
het ging eind jaren twintig om 4000 ‘halve 
fleschjes’ per dag. In de jaren twintig kreeg 
 Sint-Joseph trouwens direct te maken 
met de industrialisatie en de groei van 
 Eindhoven. Het aantal boeren liep terug, 
boerenland maakte plaats voor woning-
bouw en bedrijfs terreinen. In 1928 daalde 
het aantal leden van de coöperatie van 446 
tot 394, de melkaanvoer daalde van ruim 7 
miljoen kilo tot 6,6 miljoen kilo. Er moest 
steeds vaker extern melk en boter worden 
ingekocht om aan de vraag te kunnen 
voldoen. Een structurele oplossing van het 
probleem werd gezocht in een fusie met 
een andere coöperatie.

Die fusie kwam pas na de Tweede We-
reldoorlog tot stand. Op 28 december 1947 
ontstond de Coöperatieve Zuivelvereniging 
De Kempen. Hierin gingen de beide Eind-
hovense zuivelfabrieken Sint-Joseph en 
Sint-Petrus op. De nieuwe coöperatie kreeg 
aan de Kanaaldijk-Zuid de beschikking 
over een groot fabrieksterrein. Daar werden 
onder de nieuwe merknaam  ‘Campina’ 
boter, melk, kaas en ijs geproduceerd. De 
oude fabriek van Sint-Joseph aan de Para-
dijslijn werd in 1961 voor het grootste deel 
gesloopt. Een klein deel van het complex is 
nog zichtbaar.

GROENTEN- EN FRUITVEILING

In de eerste decennia van de twintigste 
eeuw nam geleidelijk het aantal tuinders 
gestaag toe. De teelt van groenten en fruit 
was uitermate geschikt voor de kleine, ge-
mengde boerenbedrijven. Met een  relatief 

33. Uit de 
diverse kleine 
coöperatieve  
zuivelfabriekjes 
ontstonden in de 
loop van de 20ste 
eeuw enkele grote 
coöperatieve 
fabrieken. Het 
belangrijkste 
bedrijf in Eind-
hoven was de uit 
1916 daterende 
Coöperatieve 
Melkinrichting 
Sint-Joseph, 
waaruit Campina 
is voortgekomen 
(1955).
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4 4. De randge-
meenten van 
Eindhoven bleven 
tot in de 20ste 
eeuw voor een 
min of meer be-
langrijk deel een 
agrarisch  karakter 
 behouden. 
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Boerenleenbank. Organisaties uit de hele 
Benelux namen deel. De tentoonstelling 
werd een doorslaand succes.  

Op coöperatief gebied zou er in de 
daarop volgende decennia veel verande-
ren. Coöperatieve Zuivelvereniging De 
 Kempen ging in 1964 na een fusie op in een 
nieuwe coöperatie met de naam Campina. 
Na nieuwe fusies zou de naam eind jaren 
zeventig veranderen in DMV Campina en 
in 1989 in Campina Melkunie. Zo’n 6.000 
melkveehouders leveren hun melk aan 
het bedrijf.  

De veiling verhuisde in 1971 naar 
 Veldhoven en zou voortaan als  ‘Veiling 
Veldhoven’ door het leven gaan. In 
1996 ging de veilingvereniging op in 
de   Greenery. Enkele jaren later kwam 
er een eind aan de veilingactiviteiten in 
Veldhoven. De naam Boerenleenbank is 
grotendeels uit het straatbeeld  verdwenen. 
In 1971 vond een fusie plaats met de in 
Utrecht gevestigde Raiffeisenbank. De 
nieuwe organisatie kreeg de naam RABO-
bank, waarvan één van de hoofdkantoren 
nog steeds in Eindhoven is gevestigd.

Jan Korsten

kleine oppervlakte grond kon met de 
arbeids intensieve tuinbouw toch nog een 
redelijk inkomen worden behaald. Een stad 
als Eindhoven vormde daarbij een aantrek-
kelijke afzetmarkt die door de industriali-
satie in snel tempo groeide.

Op 23 februari 1926 richtten tuinders 
uit de omgeving van Eindhoven in café De 
Korenbeurs  op de Markt de ‘Coöperatieve 
Veilingvereniging van den NCB’ op. Door 
het via een veilingsysteem op de markt 
brengen van groenten en fruit wilden de 
initiatiefnemers de marktpositie van de 
aangesloten tuinders versterken. Niet de 
afnemers, maar vraag en aanbod zouden 
voortaan de prijs bepalen. Dat zou in het 
voordeel zijn van de tuinders. Aan het 
eind van het eerste jaar had de veiling 
al zes mensen in dienst en bedroeg de 
omzet bijna 150 duizend gulden. Over het 
prijsniveau was het bestuur van de veiling 
zeer tevreden. De veiling kon lang blijven 
profiteren van de groeiende Eindhovense 
consumptiemarkt, het bestuur had het dan 
over het grote ‘consumptievermogen van 
Eindhoven en omgeving’. 

De Eindhovense veiling werd gevestigd 
aan de Tramstraat in een gebouw van 
Tramwegmaatschappij De Meijerij. Een 
gebouw dat gunstig lag ten opzichte van 
het spoor en de tram. Vanaf het begin 
was er ruimtegebrek. Daarbij kwam dat 
de bouwkundige staat van het gebouw na 
de aanleg van een riool in de nabijgelegen 
Dommelstraat ernstig was aangetast: het 
gebouw veranderde in een bouwval die  
met stutten overeind werd gehouden. 
Door de verhuizing van de Coöperatieve 
Melk inrichting Sint-Joseph kwam eind 
jaren twintig een gebouw vrij aan de 
 Dommelstraat. De veilingvereniging kocht 
het gebouw en nam het na een ingrijpende 
verbouwing in gebruik. In 1951 vertrok 
de veiling naar en nieuw gebouw aan de 
 Generaal Bothastraat. 

FUSIES

In 1949 toonde Eindhoven nog één keer 
zijn agrarische wortels. Op een uitgestrekt 
terrein aan het Floraplein vond de  ‘Benelux 
Landbouwtentoonstelling’ plaats ter ge-
legenheid van het 50-jarig bestaan van de 
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5

5. Naar aanleiding 
van het 50- jarige 
bestaan van de 
Coöpera tieve 
Centrale  Boeren-
leenbank vond 
in 1949 nog een 
grote landbouw-
tentoonstelling 
in Eindhoven 
plaats. In de 
gemeente was 
toen zelf amper 
nog sprake van 
agrarische 
bedrijvig heid.



p.118

>> PERIODE 1890-1920: TURBULENTIE EN TRANSITIE >> DE CENTRALE BOERENLEENBANK, 1911

VERWIJZINGEN
 
Te bezoeken:
>> Hoek Dommelstraat/
Raiffeisenstraat voormalig 
gebouw Centrale Boeren-
leenbank (anno 2008 café 
New York) en directeurs-
woning met chauffeurs-
woning

>>  De zuivelfabriek aan 
de Kanaaldijk

Literatuur:
>> Ach Lieve Tijd, De boei-
ende historie van Eindhoven, 
de Eindhovenaren en hun 
Landbouw (Zwolle 1991)

>> Keetie Sluyterman, Joost 
Dankers, Jos van der Linden 
en Jan Luiten van Zanden, 
Het coöperatief alternatief. 
Honderd jaar Rabobank 
1898-1998 (Den Haag 1998)

>> Ton Duffhues, Voor een 
betere toekomst. Het werk 
van de Noordbrabantse 
Christelijke Boerenbond voor 
bedrijf en gezin 1896-1996 
(Nijmegen 1996)

>> Aart Bogers, Jan Korsten, 
De klok staat niet stil. Veiling 
Veldhoven 1926-1996 
(Veldhoven 1996)

>> ‘De Coöp. Melkinrichting 
en Zuivelfabriek “St. Joseph” 
te Eindhoven bij haar 121/2 
jarig bestaan’ in: Officieel 
orgaan van den FNZ, 1929 nr 40 
(via www.zuivelhistorienederland.nl) 

>> J. Spoorenberg, De eerste 
30 jaar van de Eindhovense 
zuivelindustrie, ’t Gruun 
Buukske 21 (1992), 9-26.

Websites: 
>> Wikipedia 
www.wikipedia.nl
zoek: Campina

file_Boerenleenbank



p.119

>> PERIODE
1920-1970: 
DE 'COMPANY 
TOWN'

1920

1970

WERELDOORLOG

WERKNEMERS

INWONERS

PLANNEN
SCHOLEN

JAREN
STAD

GROTE

SNEL

INMIDDELS

RICHTTE
POLITIEK

BEHOEFTEGEMEENTEBESTUUR

DAF

GROEIDE

LATER

SEPTEMBERPLEIN

AVONDOPLEIDINGEN

OORLOG

PRODUCTIE
INDUSTRIE

STADSBEELD

BEDRIJFSLEVENSTADSCENTRUM

VERREZEN

RESPECTIEVELIJK MEERDERHEID

ACTIEF

STEEG

GEVESTIGD

RUIMTE

SPOORLIJN

GEREFORMEERDE

INITIATIEF
CENTRALE

VLIEGVELD

ONDERWIJS

MUSEUM

MOGELIJK

TEMPO

NIJVERHEIDSONDERWIJS

BEVRIJDING

EINDHOVEN
PHILIPS

KENDE

ECHTER

MENSEN



p.120

>> PERIODE
1920-1970: 
DE 'COMPANY 
TOWN'

>> ICOON
EEN BIJZONDER 
LICHTORNAMENT, 
1920
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Een nietsvermoedende passant zal, 
evenals de meeste inwoners van Eind-
hoven, het monumentale lichtornament 
op het plein voor de Sint-Joriskerk 
zien als een uiting van roomse glorie. 
Nadere inspectie van de vier stenen in 
de vierhoekige voet leert dat dit monu-
ment is geplaatst ter gedachtenis van de 
laatste dag van Stratum als zelfstandige 
gemeente. De pastoor – die al ruim 40 
jaar de parochie bediende – kreeg een 
eigen steen, evenals de burgemeester, 
die net zijn 25-jarig ambtsjubileum 
had gehaald. De onthulling vond ook 
symbolisch genoeg plaats op de juiste 
datum: 31 december 1919, een koude 
winterdag. Op 1 januari 1920 ontstond 
Groot-Eindhoven.

Een blik op de kaart van Eindhoven en 
omgeving in de negentiende en begin twin-
tigste eeuw maakt direct duidelijk dat er 
een ruimtelijk probleem was. Het centrale 
stadje Eindhoven – veruit de kleinste kern 
– lag ingeklemd tussen een vijftal in opper-
vlakte veel grotere plaatsen. De begrenzing 
van Eindhoven – voor een deel bepaald 
door de oude stadswallen – vormde echter 
niet zozeer het probleem. Het ging om de 
samenwerking. Ondanks de vele onderlinge 
raakvlakken tussen de centrumgemeente 
en de omringende randgemeenten bleef 
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de samenwerking tussen de zes afzonder-
lijke gemeentebesturen beperkt van aard 
en omvang. De bestuurderen gingen bij 
hun beleid uit van de beperkte belangen 
van de eigen gemeente en bevolking. De 
nood zakelijke uitbreidingen door woning-
bouw waren niet ingepast in een grotere 
stedebouwkundige structuur. Maar ook 
meer centrale voorzieningen zoals een 
behoorlijk ziekenhuis of zwembad, of een 
goed uitgerust politie- en brandweerkorps 
waren niet of moeilijk te realiseren doordat 
de  gemeenten afzonderlijk te klein waren 
om er voor te zorgen en veelal ook de 
bestuurlijke capaciteiten misten. Onder-
tussen bereikte Eindhoven qua bebouwing 
en inwonertal de grenzen van de groei: het 
telde, met 79 ha, rond 1910 meer inwoners 
dan vier van de vijf omringende gemeenten 
die stuk voor stuk een acht tot dertien keer 
zo groot oppervlak telden. Alleen het ruim 
37 keer grotere Woensel herbergde een 
absoluut groter inwonertal.

BEVOLKINGSGROEI EN HUISVESTING

In de tweede helft van de negentiende 
eeuw groeiden stad en bedrijvigheid fors. 
Inbreiding bestond toen ook al in de prak-
tijk, maar men liep letterlijk steeds meer 
tegen de grenzen aan, ondanks een enkele 
gebiedsuitbreiding in 1874. De  Eindhovense 
Kamer van Koophandel constateerde in 
1871 dat de vooruitgang een belangrijke 
schaduwkant had: ‘Thans is nog gebrek 
aan oppervlakte om Eindhoven dat te doen 
worden waarvoor zijne ligging geschikt is. 
Gronden voor bouwplaatsen worden (...) 
tegen goud betaald.’ Desondanks bleef de 
bevolkingsgroei doorgaan, met tussen 1890 
en 1919 een aanwas van 137%. De huisves-
ting was daarbij in de regel niet al te best. 
Zowel op de dorpen als in de stad ontbrak 
het voor 1900 aan initiatieven om hierin 
veel verbetering te brengen. Pas in 1899 
ontstond uit er een eerste particulier initia-
tief dat voor volkswoningbouw zorgde, ook 
buiten Eindhoven.  

De woningen werden later overgeno-
men door Philips & Co., die vervolgens 
verder het Philipsdorp in Strijp bouwde. In 
Eindhoven was geen plaats of geschikte ge-
legenheid voor grootschaligere nieuwbouw. 

De meer gegoeden weken intussen uit naar 
villawijken in Tongelre en Stratum.

ONTSLUITING EN INFRASTRUCTUUR

Tussen Eindhoven en de vijf dorpen rond-
om bestonden van oudsher wegverbindin-
gen. Langs deze wegen waren langgerekte 
lintbebouwingen ontstaan en deze zouden 
kenmerkend blijven voor de structurering 
van de stad. De tussenliggende laaggele-
gen gebieden waren in de regel minder 
geschikt voor bewoning en bebouwing. 
Daar liepen als natuurlijke barrières een 
aantal riviertjes als de Dommel, de Gender 
en de Tongelreep, waarvan de afwatering 
problematisch was. Voor de onderlinge 
communicatie had de natuurlijke gesteld-
heid ook gevolgen. Tussen Gestel en Strijp 
bestond bijvoorbeeld rond 1900 slechts 
een enkele vaste oeververbinding. In de 
negentiende eeuw waren in het gebied nog 
twee belangrijke kunstmatige scheidslijnen 
bijgekomen, het Eindhovens Kanaal en 
de spoorweg. De knooppunten van beide 
– zowel de haven als het station – lagen 
op voor Eindhoven vreemd grondgebied, 
kenmerkend voor het ruimtegebrek van 
de centrale stad. Eindhoven kreeg met een 
annexatie in 1874 wel het station op haar 
grondgebied. 

Met de toename van het landverkeer en 
de komst van de tram (in 1897) kwamen de 
verbindingen en verhoudingen steeds meer 
onder druk te staan. Aanleg en onderhoud 
van de wegen kwamen vooral ten laste 
van de randgemeenten, terwijl het verkeer 
vooral op de stad gericht was. Zo woonde 
de grote meerderheid van de arbeiders 
in de Eindhovense fabrieken in de rand-
dorpen.

Ook de aanleg van openbare nuts-
voorzieningen als gas, water en riolering 
kwam in de dorpen niet of veel later dan 
in Eindhoven tot stand. Eindhoven had al 
sinds 1856 een particulier gasbedrijf. Na 
de overname daarvan door de gemeente, 
in 1892, worden na verloop van tijd ook 
randgemeenten als Woensel, Stratum en 
Strijp (beperkt) van gas voorzien. Bij de 
drinkwaterleiding die in 1904 in Eindhoven 
tot stand kwam volgde tussen 1910-1915 de 
aansluiting van buitengemeenten. 

Afb. p. 121 
Vanuit de 
randgemeenten 
werd gemengd 
geoordeeld over 
samenvoeging 
met Eindhoven. 
Bij de uiteindelijke 
annexatie werd 
in een enkele 
gemeente met 
enige ceremonie 
afscheid genomen 
van het oude 
bestuur. Het 
licht monument 
staat nog steeds 
symbool voor 
de opheffing 
van Stratum 
als zelfstandige 
gemeente, op 31 
december 1919.

2. De kwaliteit en 
inrichting van het 
bestuur liep begin 
20ste eeuw bij de 
randgemeenten 
op sommige 
onderdelen achter 
bij de actuele 
ontwikkelingen. 
Strijp telde rond 
1910 met ongeveer 
3000 inwoners 
slechts een enkele 
veldwachter. 
Deze kreeg 
een traktement 
vanwege de 
gemeente waar-
van hij eigenlijk 
geen gezin kon 
 onderhouden. 
Toch  poseert hij 
hier met vrouw, 
kinderen en 
ouders.
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ECONOMISCHE EN SOCIALE VERSCHILLEN

Tussen de centrumgemeente en de vijf 
dorpen rondom bestonden economische 
en sociale verschillen. Eindhoven was 
van oudsher een markt- en diensten-
centrum en deze functie zou in de loop 
van de  negentiende en twintigste eeuw 
alleen maar belangrijker worden. Desal-
niettemin kende de industrie hier in de 
tweede helft van de  negentiende eeuw 
een belangrijke opmars. Eind negentiende 
eeuw was  Eindhoven dan ook in indus-
trieel  opzicht belangrijker dan de rand-
gemeenten bij  elkaar. Maar ruimtenood 
noodzaakte  bedrijven om zich voor nieuwe 
vestigingen op de buitengemeenten te 
oriënteren:  Philips breidde uit in Strijp,  de 
luciferfabriek verhuisde naar Woensel en 
er ontstond bijvoorbeeld een belangrijke 
sigarennijverheid in Stratum. 

Al eerder bestond in de meeste rand-
gemeenten een nijverheid, deels gebaseerd 
op thuisarbeid zoals in de sigaren- en 
textielnijverheid. Belangrijker werden 
de dorpen ook als woonplaats van de 
 arbeidersgezinnen. Rond 1900 bestond, 
met uitzondering van Tongelre, de beroeps-
bevolking van de omliggende gemeenten 
voor de helft of meer uit werkzamen in de 
nijverheid. De inkomenspositie van deze 
gemeenten was met deze redelijk een-
zijdige bevolking niet bijzonder goed te 
noemen, terwijl de sociale problemen hier 
het grootst waren. Dan stond Eindhoven 
zelf er sociaal economisch een stuk beter 
voor. Een andere tegenstelling tussen stad 
en omgeving lag op levensbeschouwelijk 
gebied: tegenover de meer liberale stad 
stonden de dorpen met hun vrijwel homo-
gene katholieke bevolking en signatuur.

UITBREIDINGSPLANNEN EN 

 SAMENVOEGING

Vanuit de stad was er al vanaf het eind 
van de negentiende eeuw aangedrongen 
op een bestuurlijk samengaan met de 
 randgemeenten. En binnen het bestuur van 
veel van de randgemeenten ontstond in het 
begin van de eeuw ook in meerderheid een 
beweging hiervoor, vooral met het oog op 
de grensoverschrijdende en gemeenschap-
pelijke problemen. Een in 1918 gereed 

33. Eindhoven en 
de vijf omringende 
gemeenten op één 
kaart, circa 1870.
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4

5 6

4. De samen-
voeging tot een 
nieuwe gemeente-
raad leidde ook tot 
nieuwe politieke 
verhoudingen.  
Hier is de raad 
voor het laatst 
bijeen in de 
raadzaal van het 
oude stadhuis aan 
de Rechtestraat 

5. Mede dankzij 
de vestiging van 
fabrikanten als 
Philips, Brüning 
en Glaudemans 
kon het gemeente-
bestuur van 
Tongelre zich 
het  permitteren 
om in 1911 
een nieuw 
gemeentehuis 
te laten bouwen.  
Het nu nog 
al  tijd bestaande 
gebouw is slechts 
9 jaren als zo-
danig in gebruik 
geweest. Het lag 
toentertijd op een 
centrale plaats 
in Tongelre, aan 
de doorgaande 
weg van Stratum 
naar Lieshout via 
Nuenen, met op 
deze hoogte het 
marktplein.

in 1930, om 
naar een tijdelijk 
onder komen te 
verhuizen. Pas 
in 1969 kon het 
nieuwe stadhuis 
in gebruik 
genomen worden. 
De politiek werd 
nog beheerst door 
oudere mannen.
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gekomen algemeen uitbreidingsplan legde 
de basis voor de eerste verdere  vervlech ting 
van centrum en randgemeenten. Een 
 belangrijk aspect betrof de verbetering 
van de onderlinge verbindingen tussen de 
dorpen door middel van een ‘ceintuurbaan’ 
ofwel rondweg. Verder werd voorzien in 
een ontwikkeling van de tussenliggende 
vrije gebieden, waarbij het Dommeldal 
 vrijgehouden was. Ook was in aparte 
 industriegebieden voorzien. 

In 1921, direct na de samenvoeging, 
werd een tweede, aanvullend uitbreidings-
plan vastgesteld, waarin nader werd inge-
gaan op de verkeerssituatie en de sociale 
grondpolitiek. Voor het centrum met zijn 
verkeersdrukte voorzag het plan in diverse 
maatregelen, terwijl daarnaast het concept 
van de ringbaan duidelijk gedefinieerd 
werd. Ook het hoogspoor kreeg in dit plan 
al een plaats. Voor de industrie werden 
enkele specifieke industrieterreinen aange-
wezen, met name een nieuw havengebied 
in Gestel.

De groei van de stedelijke  agglomeratie 
zou de eerste 20, 30 jaar grotendeels vol-
gens de hierin uitgezette lijnen  geschieden. 
Maar nog lang zou de stad de sporen 
dragen van een door kunstmatige schakels 
bijeengebrachte verzameling aparte wijken, 
waarin de oude dorpen een nog  zichtbare 
kern vormden. Ook in de historische 
 beleving spelen de oude dorpen nog 
altijd een rol.

Giel van Hooff

6. Her en der in 
de gemeente zijn 
nog sporen van de 
oude dorpsker-
nen te vinden. 
Van de centrale 
stad Eindhoven 
is weinig ouds 
over. Cityvorming 
met grootste-
delijke allure 
en bij passende 
hoogbouw is hier 
troef. Maar op 
het Stratumseind, 
de oude ver-
bindings weg 

tussen Stratum 
en Eindhoven met 
van oudsher een 
lintbebouwing, 
is nog deels 
oudere bebouwing 
aanwezig. Op de 
achtergrond de 
Vestedatoren, 
een schepping 
van Jo Coenen 
uit 2006. 
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VERWIJZINGEN
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>> Tongelre, Woensel en 
Stratum: van drie van de 
vijf bij Eindhoven gevoegde 
gemeentes zijn de voor-
malige gemeentehuizen 
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>>  De ring(en) van Eindhoven, 
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knooppunten
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Wie het DAF-museum aan de Tongelre-
sestraat binnengaat, betreedt de wereld 
van het industrieel erfgoed. Het museum 
zelf bevat niet alleen een mooie collectie 
oude DAF-voertuigen, maar heeft ook 
zelf een interessant industrieel verleden. 
Het middendeel werd in 1884 gebouwd 
als de bierbrouwerij De Valk van Antoon 
Coolen. Later werden in geheel andere 
bouwstijlen een wit kantoorgebouw en 
een mouterij toegevoegd. Ook de om-
geving van het museum is het bekijken 
waard. Zo ligt naast het gebouw het uit 
1846 daterende Eindhovens Kanaal. Aan 
de andere kant staat het van de sloop 
gespaarde kantoor van de in 1883 opge-
richte sigarenkistjesfabriek, later hout-
verwerkende bedrijf Picus. Verderop in 
de Tongelresestraat bevindt zich onder 
meer de vroegere sigarenfabriek van de 
firma Boelaars, later beter bekend als 
de kunstenaarsvrijplaats Apollohuis. 
Kortom, een aardige doorsnee van wat 
kan worden genoemd de Eindhovense 
industrie in de schaduw van Philips. 

VAN DOORNE ALS DOORZETTER 

Het ontbrak Hub. van Doorne, de leerling-
smid, manusje van alles en later bedrijfs-
leider van een machinefabriek, beslist niet 
aan initiatief en doorzettingsvermogen. 
Het is echter de vraag of zonder de hulp 

DAF
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MUSEUMGULDEN
ARBEIDSPLAATSEN INDUSTRIE

ARBEIDSPLAATSEN

BEDRIJVIGHEID

MACHINEFABRIEK

BOUW

DEFENSIE
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van Anton Philips ooit de DAF-fabriek aan 
de Geldropseweg zou zijn verrezen. Niet 
 alleen gaf de NV Philips een aantal op-
drachten aan het in 1932 gestarte bedrijfje, 
maar Anton bracht Hub. enkele jaren 
later ook in contact met minister Colijn 
van  Defensie. In de tijd van oplopende 
 spanningen in Europa was het Nederlandse 
leger bezig aan een moderniseringsronde. 
Colijn had grote belangstelling voor bedrij-
ven die daarbij konden helpen. Het bedrijf 
van Van Doorne werd zo leverancier van 
tal van militaire zaken. 

Hub. van Doorne was op nieuwjaars-
dag 1900 geboren in America in Noord-
Limburg. Hij verloor al jong zijn vader. 
Een poging om diens smederij voort te 
zetten mislukte. Hij moest gaan werken 
als leerling-smid, maar in 1920 probeerde 
hij het opnieuw met een smederij. Dat liep 
echter na vier jaar eveneens vast. Hij was 
inmiddels een bekwaam technicus en kon 
bedrijfsleider worden bij machinefabriek 
Mandigers in Eindhoven. 

Het ondernemerschap bleef trekken en 
in 1928 waagde hij een derde poging. Hub. 
werd hierbij geholpen door A.H. Huenges, 
de directeur van de genoemde brouwerij 
De Valk, die hem 10.000 gulden leende. 
De brouwer was onder de indruk van de 
technische kennis van Van Doorne, die er 
telkens opnieuw in slaagde zijn met een 
wat bijzonder type motor uitgeruste dure 
auto te repareren. In een zijruimte van 
de brouwerij gingen vier man, onder wie 
broer Wim, aan de slag. Hub. van Doorne 
Machinefabriek en Reparatie-inrichting, 
zoals het bedrijf heette, deed het goed. 
Voor binnenschippers in het nabijgelegen 
kanaal en Philips voerde het las-, smeed- 
en constructiewerk uit. Een jaar na de start 
werkten er 32 man.

Het bedrijf overleefde de crisisjaren na 
1929 voornamelijk door een opdracht van 
de gemeente voor de bouw van een gashou-
der. Daarnaast specialiseerde Van Doorne 
zich in de bouw van aanhangers met een 
licht, want gelast onderstel. Dit was een 
innovatie van Hub, die zich meer en meer 
ontwikkelde tot de technische ideeënman. 
Broer Wim nam de commerciële kant 
van het bedrijf onder zijn hoede. Deze 

 ontwikkeling vond in 1934 zijn weerslag in 
de naamswijziging tot Van Doorne's Aan-
hangwagenfabriek (DAF). Na de komst van 
defensie als opdrachtgever ging het snel. 
Het aantal werknemers groeide van 100 in 
1935 tot ongeveer 300 vijf jaar later. 

De fabriek was toen al enige tijd ver-
huisd naar een veel groter gebouw aan het 
Burghplein.  

 ANDERE EINDHOVENSE INDUSTRIEËN

DAF mocht flink zijn gegroeid. Andere  
ondernemingen hadden evenmin stil 
 gezeten. Eindhovens tweede bedrijf in 
 omvang was de sigarenfabriek van Van 
Abbe, met een hoofdvestiging in de 
 Tongelresestraat aan de andere kant van 
het kanaal. Van Abbe had zijn bedrijf 
vanaf 1906 in delen van  Amsterdam over-
gebracht naar Eindhoven, waarschijnlijk 
vanwege de sociale rust en lagere lonen. 
Kort na het uitbreken van de Eerste We-
reldoorlog verkocht hij zijn exportvergun-
ningen en legde zich toe op het maken van 
kwaliteitssigaren onder een gedeponeerd 
merk: Karel I.

Dit bleek een gouden greep. Van Abbe 
groeide in de jaren twintig snel uit tot het 
tweede bedrijf van Eindhoven en omgeving. 
In 1929 nam hij aan de Tongelresestraat 
een nieuwe naar het laatste Amerikaanse 
model ingerichte fabriek in gebruik. Medio 
jaren dertig telde zijn bedrijf ongeveer 
3000 meest vrouwelijke personeelsleden. 
Van Abbe was toen een welgesteld man die 
een uitgebreide kunstcollectie aanlegde. 
In 1932 schonk hij 150.000 gulden aan de 
gemeente om daarvoor een museum te 
bouwen. Het Van Abbemuseum zou na de 
Tweede Wereldoorlog uitgroeien tot een 
van de bekendste Europese musea op het 
terrein van de hedendaagse kunst. 

Volgens een overzicht van de Eind-
hovense nijverheid waren in 1929 na 
Philips met ruim 20.000 werknemers, de 
tabaks- en de textielindustrie met respec-
tievelijk ruim 4400 en 1750 personeelsleden 
de grootste werkgevers. Hierna kwamen 
de metaalindustrie en de drukkerijen met 
ieder ongeveer 320 medewerkers.  

Bij de tabaksbedrijven waren naast 
Mignot & De Block enkele relatieve 

Afb. p. 129 
Van Doorne's 
Aanhangwagen 
Fabriek was zeer 
succesvol met 
haar chassis, 
waarop carros-
seriebouwers 
verder konden 
voortbouwen. 
In 1955, 27 jaar 
na de oprichting, 
kon een mijlpaal 
gevierd worden: 
het 10.000ste 
chassis. Directeur 
Hub van Doorne 
spreekt het ver-
zamelde werk volk 
toe.
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 nieuwkomers als Garvelink en Van der Tak 
van belang. In de textielindustrie moeten 
als grote bedrijven worden genoemd 
Ign. de Haes en Baekers & Raymakers. 

Na de Tweede Wereldoorlog zou de 
 textielnijverheid de tabaksindustrie 
korte tijd in omvang overtreffen. Debet 
 hieraan was in de eerste plaats het na de 
Tweede Wereldoorlog doorzetten van de 
 mechanisatie in de tabaksnijverheid, die 
het mogelijk maakte ook duurdere sigaren 
machinaal te vervaardigen. Ook de ver-
schuiving in smaak van sigaar naar sigaret 
speelde een rol bij de teruggang van de 
Eindhovense tabaksindustrie. 

DE MAAKINDUSTRIE VERDWIJNT, 

DE DIENSTENSECTOR KOMT OP 

De textielnijverheid zou begin jaren 
zestig in moeilijkheden komen door de 
concurrentie van lagelonenlanden. Eerst 
was dit Italië, later ging het om Oost-
Europese  landen. Zij konden de textiele 
 bulkproducten veel goedkoper maken dan 
de Nederlandse bedrijven. Samenwerking 
en fusies tussen verschillende bedrijven 
als Baekers & Raymakers, De Haes en Elias 
boden slechts kort soelaas. De textiel-
industrie zou ten slotte net als de tabaks-
nijverheid vrijwel volledig uit Eindhoven 
verdwijnen. Een onvermijdelijk einde voor 
twee takken van bedrijvigheid die eeuwen 
in de stad gevestigd waren. 

In de daarop volgende decennia zouden 
grote delen van de overige maakindustrie, 
inclusief die van Philips, uit Eindhoven 
vertrekken. De productiekosten waren sim-
pelweg te hoog om met succes te kunnen 
concurreren tegen lagelonenlanden. Slechts 
voor bedrijven die technisch hoogwaardige 
of speciale zaken maakten, DAF-vracht-
wagens bijvoorbeeld of  bederfelijke waar, 
zoals de zuivelproducten van Campina 
– ruim 1000 arbeidsplaatsen rond 1995 – 
gold dit niet. Ook de Eindhovense grafische 
industrie, een bedrijfstak die al vanaf het 
begin van de negentiende eeuw in de stad 
was gevestigd, bleef het goed doen. Hier 
werkten rond 2000 zo’n 1500 personen. 

Het verlies aan arbeidsplaatsen in de 
industrie, waar rond 2005 nog maar 20.000 
personen werkten tegen ongeveer 30.000 

2
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2. De eeuwenoude 
pijler van de regi-
onale economie, 
de textielnijver-
heid, nam in de 
20ste eeuw snel 
in belang af. De 
vervaardiging van 
linnen stoffen, 
lange tijd een spe-
cialiteit van deze 
sector, verdween 
in de naoorlogse 
periode in korte 
tijd vrijwel geheel.
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tien jaar daarvoor en ruim 42.000 in 1985, 
leidde rond 1990 tot grote en hardnekkige 
werkloosheid in Eindhoven.  Europese 
steunprogramma's als Stimulus boden 
toen hulp bij het saneren van oude fabriek-
sterreinen en het scheppen van arbeids-
plaatsen. De groei in de dienst verlening 
compenseerde daarna het verlies aan 
industriële arbeidsplaatsen goeddeels. Het 
aantal arbeidsplaatsen in die sector liep 
op van 58.000 in 1994 tot ongeveer 62.000 
in 2006. Grote trekkers zijn de zakelijke 
dienstverlening, zoals automatiserings-
bedrijven en technische adviesbureaus.

DAF ALS KLEINE INDUSTRIËLE REUS

Een deel van de werkloos geworden 
sigarenmakers en textielwerkers kon in 
de jaren vijftig en zestig terecht bij DAF. 
Dit bedrijf, dat tijdens de oorlog het hoofd 
boven water had kunnen houden door de 
(omstreden) productie van onder meer 
carrosserieën voor overvalwagens van 
de Duitse politie, maakte na 1945 een 
spectaculaire groei door. Opnieuw speelde 
het  ministerie van Defensie hierbij een 
hoofdrol door in 1949 bij DAF een order te 
plaatsen van 175 miljoen gulden voor de 
bouw van honderden vrachtauto’s. De order 
werd mede gefinancierd via het Ameri-
kaanse Marshallplan. 

Aan de Geldropseweg verrees een 
 nieuwe fabriek, waar naast de legerauto’s 
ook bussen en allerlei typen vrachtauto's 
van de lopende band rolden. In het DAF-
museum zijn de nodige voorbeelden 
te zien. Om betere kwaliteit te kunnen 
leveren verving DAF de uit Amerika en 
later uit Engeland geïmporteerde motoren 
door een eigen ontwerp. In 1954 werkten 
er al 1850 mensen aan de Geldropseweg. 
Dit aantal nam vier jaar later snel toe na 
de  introductie van een kleine personen-
wagen, de DAF 600. Bijzonder hieraan was 
de volautomatische aandrijving via twee 
kunststof V-snaren. In 1964 telde DAF 
6000 medewerkers.

Het oermodel en opvolgers waren 
 redelijk succesvol in eigen land, maar 
een doorbraak in het buitenland bleef uit. 
De  ontwikkeling van opvolgers vergde 
 bovendien zulke grote investeringen 
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4

3. In 1958 startte 
DAF met de 
productie in 
serie van haar 
zelf ontwikkelde 
personenwagen, 
de DAF 600. Deze 
liepen in groten 
getale van de 
lopende band.

4. Nadat het al 
enkele jaren min-
der was gegaan, 
volgde in februari 
1993 een surse-
ance voor DAF. 
Met slechts circa 
de helft van de 
vroegere bedrijfs-
bezetting maakte 
het oude Daf een 
herstart als DAF 
Trucks NV. Op  1 
maart stonden 
1420 voormalige 
Dafwerknemers 
als werkeloos 
geregistreerd. 
Deze koude 
sanering heeft 
lang nagewerkt. 
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dat DAF de productie, die inmiddels 
plaats vond in het Limburgse Born, in 
1975 overdeed aan het Zweedse Volvo. 
De vrachwagen productie beleefde eind 
jaren zeventig onder invloed van de 
 teruglopende economie een ernstige 
terugval, maar door een grote order van, 
opnieuw, Defensie overleefde het bedrijf 
de problemen.

Minder goed ging het ruim tien jaar 
later toen DAF door de overname van het 
Britse Leyland en een samenwerking met 
het Spaanse Pegasus een periode van sterke 
expansie doormaakte. Te grote voorraden 
in combinatie met een sterke terugloop van 
de vrachtwagenverkoop leidden in 1993 tot 
het faillissement van het bedrijf. Er volgde 
een doorstart met ongeveer de helft van 
het personeel. In 1996 nam de Amerikaanse 
vrachtautofabrikant Paccar, dat onder-
meer de wegreuzen Peterbilt en  Kenworth 
maakt, DAF over. Als onderdeel van dit 
grote concern heeft het Eind hovense 
bedrijf zijn positie met kwaliteitsproducten 
– verschillende malen werd de titel Truck 
van het jaar gewonnen – gestaag weten te 
versterken. 

Hans Schippers

5
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5. Van de eens 
zo omvangrijke 
tabaksindustrie is 
anno 2009 amper 
iets in Eindhoven 
terug te vinden. 
De afbraak begon 
vanaf de jaren 
zestig. Ook de 
sigarettenfabriek 

van Mignot & 
De Block (1969 
overgenomen door 
Philip Morris) 
verdween tussen 
1977 en 1982 
door samen-
voeging van de 
productie in 
Bergen op Zoom. 

Van de circa 
500 werk nemers 
ging slechts een-
derde over naar 
de nieuwe  locatie. 
Het fabriekscom-
plex aan de Ka-
naalstraat werd 
in 1982 gesloopt, 
alleen het Mignot 

& De Blockplein 
herinnert hier 
nog aan de oude 
bedrijvigheid.
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>> Bedrijvigheid & Werk-
gelegenheid in Zuid-Oost 
Brabant, Eindhoven, 
Helmond 2007 

>> Hans Schippers, Eind-
hovens bestaan en bedrijvig-
heid, Eindhoven 1982

>> Diverse informatie over 
DAF, Leyland en Paccar, 
o.a. herdenkingsartikelen: 
Hans Wessels, Midden in 
het tweede leven, Algemeen 
Dagblad, 10 mei 2003 en 
Het Parool,  29 november 
2000

Websites: 
>> DAF museum
www.dafmuseum.nl

>> Eindhoven in beeld
www.eindhoven-in-beeld.nl
zoek: DAF

>> PACCAR
www.paccar.com

file_DAF_Museum

VERWIJZINGEN
 
Te bezoeken:
>> DAF-museum, 
Tongelresestraat 

>>  DAF-fabriek aan 
de Geldropseweg 

>> Omgeving DAF-museum 

>> Tegeltableau buitenmuur 
Karel I-fabriek aan de 
 Tongelresestraat

>> Industriële wandelroute 
langs de Dommel

Literatuur:
>> A.J.V.M. Adang, J.M.P. van 
Oorschot, Regio in bedrijf. 
Eindhoven z.j.

>> Jan J.A. Hohman, Dr. Hub 
J. van Doorne, Eindhoven 
1999
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Als kunsttempel staat het Van 
Abbemuseum spoedig na de Tweede 
Wereldoorlog symbool voor vooruitstre-
vendheid en moderniteit in de inter-
nationale, contemporaine beeldende 
kunst. Evenals voetbalclub PSV heeft 
het museum wereldwijd een reputatie 
opgebouwd. Toch is het beleid van het 
museum altijd met argusogen bekeken 
door de inwoners van de stad en heeft 
het in de pers veelvuldig tot opschud-
ding geleid. Dat het karakteristieke 
museumgebouw bij de stad hoort, blijkt 
in de beginjaren negentig. Na  decennia 
van touwtrekken mag het museum uit-
breiden, omdat het voor het culturele 
klimaat een belangrijke rol vervult. De 
nieuwbouwplannen met aantasting van 
het bestaande silhouet met torentje cul-
mineren in acties, hetgeen tot een nieuw 
bouwplan achter het bestaande gebouw 
leidt, waarbij de Dommel meer bij het 
museum betrokken geraakt.

OPKOMST VAN EEN BESCHEIDEN 

KUNSTLEVEN

Uit oogpunt van ontspanning en vermaak 
groeien muziek- en toneelcultuur in de 

KUNST
ABBEMUSEUM

DESIGN

MODERNITEIT
AANDACHT

CULTUUR

STICHTING

STEDELIJK

SCHILDERKUNST

KUNSTENAAR INTERNATIONAAL

HISTORISCH

KUNSTKRING

RESPECTIEVELIJK

DIRECTEUR
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loop van de negentiende eeuw geweldig. 
Namen als Apollo’s Lust, Eindhovensch 
Mannenkoor of La Bonne Espérance 
en andere fanfare-, harmonie-, koor- en 
operagezelschappen herinneren daar aan. 
In de twintigste eeuw geven de Philips 
Schouwburg van het Philips Ontspannings 
Centrum (vanaf 1934) en de RK Volksbond, 
later Katholiek Leven, (tot de afbraak in 
1969) hieraan invulling. In 1964 komt de 
Stadsschouwburg en in 1992 het Muziek-
centrum Frits Philips tot stand. 

Met de beeldende kunst is het in de 
negentiende eeuw triest gesteld. Terwijl in 
Tilburg kunstenaars zoals de gebroeders 
Van Spaendonck, Adriaan de Lelie en de 
familie Knip gedijen, begeeft in Eindhoven 
alleen Hendrik Turken (1791-1856) zich op 
het kunstenaarspad, met aanwijzingen van 
de amateuretser Ernst Willem Jan Bagelaar 
die als gepensioneerd beroepsmilitair in 
Son woont. In 1824 wordt de Teekenschool 
opgericht om – in wezen als voorloper van 
de latere ambachtsschool – in vakonder-
wijs (‘nuttige kunsten’) te voorzien aan 
handwerkslieden. Voor de daaraan verbon-
den leraren hand- en  perspectieftekenen, 
Arnoldus G. van Dijck en Lambertus 
van den Wildenbergh, is het een bijbaan, 
want ze zijn respectievelijk als lithograaf-
 drukker-uitgever en portretschilder actief.

Met het reveil van de katholieke kerk en 
de daarmee gepaard gaande bouw van vele 
neogotische kerken met aankleding worden 
de parochiebesturen belangrijke opdracht-
gevers. Het aantal ambachtslieden op het 
terrein van de religieuze kunst zoals zilver-
smeden, beeldhouwers en kerkschilders 
neemt daardoor flink toe. Deze werkbazen 
verenigen zich in 1874 in de Vereniging De 
Bouwkundige Vakken. Geheel in de traditie 
van de kunstnijverheidstentoonstellingen 
van de negentiende eeuw organiseert de 
vereniging in 1893 en 1914 in Eindhoven 
een nijverheidstentoonstelling. Er is een 
afdeling ‘Schoone Kunsten’, waarvoor 
kunstschilders werk insturen. Kunstschil-
ders zoeken – in navolging van de School 
van Barbizon – de ongerepte natuur en 
het onbedorven landleven op, waardoor 
ze naar de Kempen komen. Het dorp 
Heeze groeit uit tot een schildersdorp. 

Deze  kunstenaars zetten op hun beurt 
 jongeren uit de streek op het kunstspoor. 

Een niet te onderschatten groep vormen 
de goed opgeleide tekenleraren in het 
 onderwijs, want ook zij zullen generaties 
leerlingen stimuleren. Schoorvoetend 
worden er exposities gehouden in cafés, 
winkeletalages, foyers van bioscopen, 
lunchrooms en meubelzaken, tred houdend 
met de expansieve groei van de stad. Ook 
worden er initiatieven voor kunstkringen 
genomen zoals de Eindhovensche Kunst-
kring, Kunstkring De Kempen (eerste 
poging), de Eindhovensche Schetsclub en 
de Zuid-Nederlandsche Onafhankelijken. 
Beroeps- en amateurschilders treffen 
elkaar daar.

Onder de industriëlen bevinden zich 
nogal wat verzamelaars, die kunst kopen. 
Kunsthandels zoals Van Wisselingh en 
Katz komen naar hun clientèle toe en 
houden in de jaren 1930 ter stede verkoop-
tentoonstellingen.

Na jaren van discussie start in 1932 
het historisch Museum Kempenland 
Eindhoven in het oud-stadhuis en dan 
is blijkbaar ook de tijd rijp voor een 
 kunstmuseum in Eindhoven.

EEN KUNSTMUSEUM VOOR DE STAD

Sigarenfabrikant Henri J. van Abbe (1880-
1940) van de Karel I-fabrieken ontplooit 
zich als collectioneur van eigentijdse figu-
ratieve kunst o.a. met de jongere tabaks-
handelaar Tinus van Bakel als adviseur. In 
1933 biedt Van Abbe de gemeente aan een 
museum te bouwen en de eerste jaren te 
voorzien in de exploitatie. Deze culturele 
daad wordt in de na-crisistijd als een gods-
geschenk gezien. Voor de stad heeft het 
verstrekkende gevolgen.

Op 18 april 1936 wordt het Stedelijk 
Van Abbemuseum naar architectuur van 
A.J. Kropholler officieel geopend. Parttime 
directeur dr. Wouter Visser weet de eerste 
jaren een tentoonstellingsprogramma te 
realiseren en een verzameling Nederlandse 
figuratieve kunst op te bouwen, deels aan-
gekocht uit de verzameling van de stichter.

In de oorlogsjaren heeft het museum-
gebouw vooral een representatieve functie 
voor de Duitse bezetter en de NSB, die er 

Afb. p. 139 
In 1936 opende 
het Stedelijk  Van 
Abbemuseum 
zijn deuren. De 
naamgever had 
door een schen-
king de bouw en 
de aankoop van 
een deel van de 
startcollectie – die 
weer grotendeels 
uit zijn eigen bezit 
stamde – mogelijk 
gemaakt.
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de nodige propagandatentoonstellingen 
organiseren. De aanstelling van mr. Edy de 
Wilde als fulltime directeur na de oorlog in 
1946 luidt door diens eigenzinnige beleids- 
en verzamelplannen een nieuwe periode in, 
waarbij hij zich op de Franse kunst richt 
met een voorkeur voor het expressionisme. 
Een nadrukkelijke keuze voor moderniteit.

PROFILERING TOT INTERNATIONAAL 

KUNSTMUSEUM

De aankoop van het schilderij ‘Femme en 
vert’ van Pablo Picasso in 1954 voor het 
bedrag van 114.000 gulden illustreert de 
ambities van Edy de Wilde. Deze aankoop 
veroorzaakt mede vanwege het  exorbitant 
hoge bedrag een rel in de lokale en lande-
lijke pers. De aankoop kan dan ook als 
een scharnierpunt beschouwd worden. Er 
komt een nauwe samenwerking tot stand 
met de musea in Amsterdam, Den Haag, 
 Rotterdam en Otterlo. De positie van het 
Van Abbemuseum als modern kunst-
museum is gevestigd. De oriëntatie wordt 
internationaal. 

De internationale oriëntering gaat ten 
koste van de regionale kunst en zet kwaad 
bloed bij Brabantse kunstenaars. Zo hou-
den de leden van de (nieuwe) Kunstkring 
De Kempen jarenlang tegenover het mu-
seum in het Dommelplantsoen een open-
luchttentoonstelling, omdat ze niet tot de 
museumzalen worden toegelaten. Met de 
opening van cultureel centrum De Krabbe-
dans in 1957 wordt in een expositie podium 
voor regionale kunstenaars voorzien. 
Na  De Wilde drukken de opeenvolgende 
 directeuren vanuit verschillende, persoon-
lijke kunstopvattingen hun stempel op 
tentoonstellings- en verzamelbeleid: Jean 
Leering (1964-1973), Rudi Fuchs (1974-
1987), Jan Debbaut (1988-2003) en de hui-
dige directeur Charles Esche (2004). Iedere 
directeur staat weer voor de uitdaging om 
de positie van het Van Abbemuseum als 
primus inter pares onder de kunstmusea 
voor eigentijdse internationale kunst vast 
te houden.

EMANCIPATIE VAN DE KUNSTEN

De vernieuwingsdrang na de oorlog, 
veelal ingegeven om met het vooroor-

logs verleden te breken, heeft de kunsten 
sterk  bevorderd. Zo wordt in 1951 met 
 medewerking van het internationale 
 Philipsbedrijf de Middelbare Kunstnij-
verheidsschool met speciale nadruk op 
productvormgeving in het leven  geroepen, 
welke in 1958 wordt omgedoopt tot Aka-
demie voor Industriële Vormgeving en nu 
Design Academy heet. Ook de stichting 
in 1956 van de Technische Hogeschool, 
nu Technische Universiteit, moet in dit 
perspectief gezien worden.

De monumentale kunst in relatie met de 
wederopbouwarchitectuur en de autonome 
kunst worden respectievelijk door de per-
centageregelingen en contraprestatie, later 
Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) 
gestimuleerd. In het publieke domein zijn 
daar talloze voorbeelden in Eindhoven van 
voorhanden. 

Genoemde Kunstkring De Kempen 
(1946), Sociëteit Cultureel Contact (1953) 
en Kring Eindhovense Beeldende Kunste-
naars (1959) dragen bij aan de bloei van 
een levendig kunst- en expositieklimaat. 
Kunsthandels en galerieën nemen in aantal 
gestadig toe. Het Van Abbemuseum werkt 
daarbij als een katalyserende factor met 
voor velen nieuwe, ongekende (kunst)hori-
zonten. Eind jaren zestig en jaren zeventig 
organiseren de beroepskunstenaars zich 
regionaal. Bezuinigingsperikelen en het 
bevechten van de gevestigde culturele orde 
roepen omstreeks 1980 het fenomeen van 
kunstenaarsinitiatieven op. Zo ontstaan 
het Eindhovens Beeldhouwercollectief, 
De Fabriek en Het Apollohuis met in het 
kielzog kunstenaarswerkplaatsen Grafisch 
Atelier Daglicht en Beeldenstorm. 

Met de afschaffing van de BKR in 1987 
verandert de situatie voor de beeldende 
kunstenaars geheel en in deze sfeer wordt 
ook de opheffing van de Kunststichting 
Eindhoven in 1989 een feit.

DESIGN ALS TOEKOMSTPERSPECTIEF

De afbouw van de professionele beeldende 
kunsten geeft aan de amateurkunst en 
kunst van mensen met een verstandelijke 
beperking meer ruimte om zich op de 
kunstmarkt te manifesteren. Daarnaast 
zijn vormgeving en design, mede door 
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2. Bij de Eind-
hovensche 
Schetsclub, 
opgericht in 
1929, tekenen 
beroeps- en 
amateurkunste-
naars naar 
gekleed en 
naaktmodel, 
circa 1948.

3. De expositie 
van de nieuwe 
aankoop La 
femme en vert 
van Picasso, 
in 1954, ging 
gepaard met de 
nodige publieke 
deining. Het aan-
koopbedrag werd 
door velen veel te 
hoog bevonden. 
Het verzamel-
beleid richtte 
zich steeds meer 
op moderne, inter-
nationale kunst.

3
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5. Met het Philips 
Muziekcentrum, 
geopend in 1992, 
kreeg Eindhoven 
eindelijk een 
tempel voor 
muziekuitvoe-
ringen waar 
het al lang naar 
streefde. De 
zaalakoestiek 
wordt geroemd.

4
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de doorbraak van digitale technieken en 
toepassingen, uitgegroeid tot een werkveld 
met economische betekenis. De creatieve 
industrie, zoals die genoemd wordt, speelt 
in op het moderne levensgevoel en wordt 
daarvan uiting.

Innovatieve technieken met  daaraan 
opvallend vormgegeven producten en 
internationalisering hebben er qua menta-
liteit in de stad voor gezorgd, dat er meer 
aandacht voor de toekomst dan voor het 
eigen verleden is. Het Van Abbemuseum 
was en is nog altijd een symbool van 
deze denkwijze. Ook de huidige slogans 
technologiestad, designstad en lichtstad 
versterken en bevestigen dit beeld. Het 
leegkomen van oude industriële complexen 
biedt mogelijkheden voor transformatie tot 
werkplekken voor creatieve industrieën en 
kenniscentra, bijvoorbeeld door heront-
wikkeling van het Natlab. Op deze wijze 
wordt een historische ontwikkelingslijn in 
principe doorgezet.

Peter Thoben

6. Sinds de jaren 
vijftig drukken de 
opeenvolgende 
directeuren een 
stempel op het 
Van Abbe. De 
veelal eigen-
tijdse kunst 
manifesteerde 
zich in  wis   selende 
vormen, met 
performances, 
video’s en 
in stallaties.

4. Lokale kun-
stenaars bleven 
zoeken naar eigen 
expositieruimtes. 
Zo opende in 
1957 Kunstzaal 
De Krabbedans. 
Dit groeide uit-
eindelijk uit tot 
een centrum voor 
beeldende kunst 
en vormgeving, 
met naast expo-
sities ook kunst-
uitleen, lezingen 
en educatieve 

projecten. Daar-
naast waren en 
zijn er nog volop 
andere kunstten-
toonstellings-
initiatieven, zoals 
het Apollohuis 
en De Fabriek. 
Recent is het TAC, 
het Temporary Art 
Centre, een broed-
plaats voor cultu-
rele vernieuwing. 
Het TAC biedt 
onderdak aan 
een groep zeer 

uiteenlopende 
creatievelingen en 
tevens ruimte voor 
exposities en ma-
nifestaties. Een 
onderdeel is het 
in een zijstraat 
plaatsvindende 
straatfestival 
Via Ventosa. 

6
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VERWIJZINGEN
 
Te bezoeken:
>> Van Abbemuseum, Wal 
en Bilderdijklaan 

>>  Parktheater Eindhoven, 
Theaterpad 1

>> Muziekcentrum Frits 
Philips, Jan van Lieshout-
straat 3 

Literatuur:
>> Ed Marcélissen, De 
Vereniging De Bouwkundige 
Vakken en de geschiedenis 
van het ambachtsonderwijs te 
Eindhoven (Eindhoven 1982)

>> J.P.M. van Oorschot, 
Eindhoven, een samenleving 
in verandering 1810-1960, I-II, 
(Eindhoven 1982)

>> Peter Thoben (samenstel-
ling), Palet van Brabantse 
Schilders. De collectie van 
Museum Kempenland Eind-
hoven, (Museum Kempen-
land Eindhoven 1993)

>> Charles de Mooij en Paul 
Kokke (red.), De Muze als 
Motor. Beeldende kunst en 
ontwikkeling van het mo-
derne Brabant I (1796-1940), 
(Noordbrabants Museum 
’s-Hertogenbosch 1996)

>> Paul Kokke (red.), De 
Muze als Motor II. Beeldende 
kunst in Brabant 1945-1996 
(De Beyerd Breda/De Pont 
Tilburg/Van Abbemuseum 
Eindhoven 1996)

>> Peter Thoben, Eindhovens 
kunstklimaat in historisch 
perspectief, in: Pieter 
Alewijns, Pierre Cops, 
Wilma Gerlings en Peter 
Thoben (red.), Asylium 
Artibus. Vrijplaats voor 
de kunst. 10 jaar kunste-
naars initiatief Peninsula, 
 (Eind hoven 1997), 145-157

>> Jenneke Lambert en 
Peter Thoben, Beeldenboek 
Eindhoven (Gemeente Eind-
hoven/Museum Kempenland 
Eindhoven 2001 en 2003)

>> Christiane Berndes e.a. 
(red.), Een collectie is ook 
maar een mens (Eindhoven/
Rotterdam 1999) 

>> René Pingen, Dat museum 
is een mijnheer. De geschie-
denis van het Van Abbemu-
seum 1936-2003 (Eindhoven/
Amsterdam 2003)

Websites: 
>> Van Abbemuseum
www.vanabbemuseum.nl

>> Parktheater Eindhoven
www.parktheater.nl

>> Muziekcentrum Frits 
Philips
www.muziekcentrum.nl

>> Museum Kempenland 
Eindhoven
www.museumkempenland.nl

file_Van.Abbemuseum
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Op het Stadhuisplein staat het 
 Eind hovense bevrijdingsmonument.  
Het is een aandenken aan de ruim vier 
zware jaren die stad en inwoners van 
10 mei 1940 tot 18 september 1944 
 beleefden. Het monument bestaat uit 
een  beelden groep met daarin een sol-
daat, een burger en een verzetsstrijder. 
Vertegenwoordigers van die groepen 
hebben hun leven gegeven voor de be-
vrijding van de stad. ‘Gij die hier staat. 
Gedenk hun dood. Voor dat gij gaat. 
Hun offer was groot.’ Zo luidt de tekst 
op het monument. 

18 SEPTEMBER 1944  

De geallieerden landden op 6 juni 1944, 
D-day, in Normandië. Van daaruit trokken 
zij aanvankelijk traag, in verband met de 
zware Duitse tegenstand, naar het oosten 
en noorden. Eind augustus 1944 werd 
Parijs bevrijd, waarna het Duitse verzet 
in  Frankrijk instortte. Het noorden van 
het land en België vielen zonder veel tegen-
stand in geallieerde handen. De wanorde 
bracht de geallieerde legerleiding op het 
idee om met een snelle actie – Operatie 
Market Garden – vanaf de Nederlandse 
zuidgrens door te stoten naar Arnhem. Zo 
konden de ge allieerden een bestorming 
van de Siegfriedlinie vermijden, wat veel 
mensen levens zou sparen en de oorlog 
mogelijk voor eind 1944 zou beëindigen. 

Market Garden ging uit van het idee 
dat de gedemoraliseerde Duitsers weinig 
weerstand zouden bieden. Door middel van 
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verrassende parachutistenacties wilde de 
Britse veldmaarschalk Montgomery een 
aantal Nederlandse rivierovergangen in 
handen krijgen. Een krachtig grondoffen-
sief kon vervolgens de tot stand gekomen 
corridor naar Arnhem veilig stellen. 

De operatie begon op 17 september 
en verliep aanvankelijk voorspoedig. Na 
zware bombardementen op het vliegveld 
Welschap landden in Son en Best Ameri-
kaanse parachutisten en infanterie met 
zweefvliegtuigen. Zij drongen de volgende  
dag rond 12 uur tot in het centrum van 
Eindhoven door. In de avond van 18 
 september bereikte het Britse grondleger 
de stad vanuit Valkenswaard. Bij die plaats 
en later in Aalst vonden gevechten plaats 
tegen Duitse troepen die zich in de bossen 
hadden verschanst. 

Het felle verzet was een teken dat de 
wanorde in het Duitse leger minder groot 
was dan verwacht. De avond van 19 sep-
tember deed een Duitse tankeenheid een 
poging om vanuit Nuenen de corridor 
op het smalle punt bij Son aan te vallen. 
Onderdeel van die aanval was een bom-
bardement op de Eindhoven, waarbij ruim 
225 slachtoffers vielen onder de feestende 
bevolking. De aanval werd door de ge-
allieerden afgeslagen. Eindhoven bleef 
vrij, maar tegen een zware prijs. 

Market Garden was, zoals bekend, 
slechts een gedeeltelijk succes. Delen van 
Oost-Brabant waren verlost van de Duitse 
bezetting, maar Arnhem bleek een brug te 
ver en de oorlog zou tot mei 1945 voort-
duren. 

SCHAARSTE EN PERSOONSBEWIJZEN 

De oorlogssituatie veranderde het dage-
lijks leven van tal van burgers ingrijpend. 
Bijvoorbeeld door het distributiesysteem, 
dat al weliswaar al vanaf 1939 bestond 
maar nauwelijks was toegepast. Tijdens de 
bezetting veranderde dit snel. Al in augus-
tus en september 1940 waren producten als 
brood, vlees, eieren, koffie en boter alleen 
nog te verkrijgen tegen inlevering van 
distributiebonnen. 

De lijst met zaken die, zoals dat heette, 
‘op de bon’ waren, werd bijna maandelijks 
uitgebreid. Het ging hierbij al snel niet 

meer alleen om levensmiddelen, maar ook 
om textiel, schoenen en brandstoffen. Na 
enkele oorlogsjaren waren veel zaken ook 
met bonnen niet meer verkrijgbaar. ‘Zwart 
kopen’ was dan de oplossing, maar dat was 
alleen weggelegd voor mensen met geld. 
Gezinnen met lage inkomsten moesten 
een steeds groter deel daarvan aan basis-
behoeften besteedden. 

In Eindhoven besloot de gemeente al 
begin 1941 drie centrale keukens in te rich-
ten, waar inwoners tegen een geringe beta-
ling een warme maaltijd konden krijgen. 
Ook grote bedrijven gingen er toe over hun 
werknemers maaltijden te verstrekken. De 
zogeheten ‘Philiprak’ van Philips had een 
goede naam wat betreft kwaliteit. Door de 
snelle bevrijding bleven ernstige tekorten, 
zoals die in het westen en midden van het 
land voorkwamen gedurende de honger-
winter, Eindhoven en omgeving bespaard.  

Een andere ingrijpende verandering was 
de invoering in de zomer van 1941 van een 
persoonsbewijs, dat iedere Nederlander 
boven de veertien jaar verplicht was bij 
zich te dragen. Op dit moeilijk na te maken 
document stonden behalve een pasfoto 
en een vingerafdruk allerlei persoonlijke 
gegevens van de eigenaar vermeld. 

Het persoonsbewijs was bedoeld om 
de bevolking te controleren en bepaalde 
 groepen te vervolgen. Aanvankelijk ging 
het hierbij om tegenstanders van het na-
tionaal-socialisme, later ook om arbeiders 
die in Duitsland te werk werden gesteld 
en joden en zigeuners. 

EINDHOVEN EN DE JODENVERVOLGING 

Distributie en tekorten kwamen voort uit 
de oorlogssituatie. De jodenvervolging is 
slechts verklaarbaar uit de op racistische 
principes gebaseerde Duitse nationaal-
socialistische ideologie. Joden en enkele 
andere groepen als zwarten, zigeuners en 
homoseksuelen werden hierin beschouwd 
als minderwaardige mensen met slechte 
eigenschappen.

In Duitsland had de nazi-ideologie 
geleid tot uitstoting en later vervolging 
van de joodse burgers. Een zelfde beleid 
werd door de bezetter ook in Nederland 
gevoerd. Nederlanders van joodse afkomst 
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p.150

>> PERIODE 1920-1970: DE 'COMPANY TOWN' >> ICOON HET BEVRIJDINGSMONUMENT OP HET STADHUISPLEIN, 1954

werden vanaf het najaar van 1940 geleide-
lijk gescheiden van andere Nederlanders 
en geconcentreerd in bepaalde steden. Van 
daaruit werden zij vanaf begin1942 overge-
bracht naar kamp Westerbork in Drenthe 
voor transport naar vernietigingskampen 
in Polen.

In Eindhoven woonden in 1941 on geveer 
660 joden, waaronder ruim 200 buiten-
landse, meestal Duitse vluchtelingen, die 
uit het westen van dat land waren geëva-
cueerd. Onder de groep oorspronkelijk 
Eindhovense joden waren veel (kleine) 
middenstanders, alsmede enkele fabrikan-
ten en doktoren. Een veertigtal werkte 
bij Philips. Net als elders werden de Eind-
hovense joden geleidelijk geïsoleerd. Vanaf 
het najaar van 1940 mochten zij niet meer 
naar café, bioscoop of theater. Later moch-
ten joodse kinderen geen normale scholen 
meer bezoeken. 

Vanaf eind augustus 1942 waren er de-
por  taties van Eindhovense joden. Philips 
trachtte de eigen werknemers te bescher-
men door een Speciale Opdrachten Bureau 
(SOBU) op te richten. Een van de medewer-
kers, Flip Hornemann, werkte als inkoper 
bij Philips. Flip was getrouwd met Bets en 
samen hadden zij twee zonen Lex en Edo. 

Philips deed ondertussen pogingen de 
hele groep naar Curaçao te laten emigreren. 
Tevergeefs. Op 18 augustus 1943 werden 
alle SOBU-medewerkers en hun gezins-
leden, zo’n 80 personen in totaal, naar 
Kamp Vught gebracht. Daar moesten zij 
samen met andere in het kamp bij Philips 
te werkgestelde joden elektrische appara-
tuur en radiolampen maken. Maar tegen 
alle beloften deporteerden de Duitsers de 
500 personen grote groep echter in mei 
1944 naar Auschwitz. 

Vanwege de jonge kinderen mocht het 
gezin Hornemann niet naar een werkkamp, 
zoals de meeste andere Philips-joden. Zij 
moesten in Auschwitz blijven waar moeder 
Bets ziek werd en overleed. Flip Hornemann 
kwam om in een ander kamp. Edo en Lex 
werden naar een concentratie kamp bij 
Hamburg gestuurd en daar ge bruikt bij 
medische experimenten. Kort voor de 
Duitse capitulatie op 10 mei 1945 werden 
zij gedood. Het Lex en Edo Hornemann-

plantsoen in Eindhoven herinnert aan hun 
lot. Van de Eindhovense joden overleefde 
ongeveer de helft de vervolging tijdens de 
oorlogsjaren.

VERZET TEGEN DE BEZETTER

Het Eindhovense verzet tegen de bezetter 
en met hem collaborerende Nationaal  
Socialistische Beweging (NSB) had ver-
schillende vormen. In de eerste plaats 
was er het ambtelijke verzet dat erop 
was gericht Duitse maatregelen tegen te 
werken. Een goed voorbeeld hiervan was 
het naar Duitsland sturen van werklozen. 
Onder Duitse druk nam dit in de loop van 
de oorlog het karakter aan van het ron-
selen van mensen. Dit probeerden ‘goede’ 
ambtenaren zo veel mogelijk tegen te gaan, 
door bijvoorbeeld veel potentiële Duits-
landgangers als niet gezond aan te merken. 
Later kwamen ook valse stempels en dito 
‘Ausweisen’ in omloop, die vrijstelling van 
arbeid in Duitsland verleenden. 

Philips-medewerkers saboteerden bij 
de productie van zaken die van militair 
belang waren. Sommigen ontvreemden 
ook onderdelen waarmee  radiotoestellen 
en enkele zenders werden gebouwd. Zo 
 leverde J. Hoekstra, een chemicus bij 
Philips, een belangrijke bijdrage aan de 
opbouw van een verbindingsnet van de 
landelijk opererende raad van Verzet. 
Later was hij ook organisatorisch actief 
voor deze Raad. 

Andere Eindhovenaren hielden zich 
bezig met het verbergen van al dan niet 
joodse onderduikers. Hiervoor bestond ook 
een aparte organisatie. De LO, afkorting 
van Landelijke Onderduikers. Een bij-
zondere categorie onderduikers vormden 
de neergeschoten geallieerde piloten. Zij 
werden opgevangen en zoveel mogelijk via 
België, Frankrijk en Spanje naar Groot-
Brittannië gesmokkeld. 

Gewapend verzet heeft zich in Eindhoven 
slechts op beperkte schaal voorgedaan. 
De reden hiervoor was dat de stad relatief 
vroeg werd bevrijd. In het westen speelde 
het meeste gewapend verzet zich af in het 
najaar van 1944 en het begin van 1945. 
Een ondergedoken student Hoynck van 
Papendrecht bundelde vanaf begin 1944 
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een aantal jonge mannen en vrouwen uit 
de regio in de Partizanen Actie Nederland 
(PAN). In juni van dat jaar was de regionale 
groep, die zelfstandig opereerde, zo’n 90 
personen sterk. 

De PAN bestond uit een aantal met 
elkaar verbonden cellen, waarvan de 
knok  ploeg (KP) Sander de bekendste was. 
Deze groep hield zich bezig met het helpen 
van geallieerde piloten en het verzamelen 
van inlichtingen. Andere PAN-groepen 
pleegden sabotage door suiker in de tanks 
van Duitse voertuigen te gooien. Ook 
 zouden enkele aanslagen op spoorlijnen 
zijn gepleegd. 

Na D-day intensiveerde de PAN zijn 
activiteiten en voerde de organisatie 
enkele aanvallen uit op Duitse militairen. 
Ook  probeerde de groep militairen over te 
halen om te deserteren. Bij de bevrijding 
van Eindhoven hielp de PAN de geallieer-
den als gids en bij het  bewaken van 
 krijgsgevangenen. 

BEVRIJDINGSVUUR 

Eindhovens bevrijding wordt ieder jaar 
op 18 september herdacht op het Stad-
huisplein. Met het uit het Normandische 
Bayeux overgebracht bevrijdingsvuur 
wordt dan de fakkel op het monument 
opnieuw ontstoken. Een  dodenherdenking 
vindt ieder jaar plaats op 4 mei op de 
oorlogs begraafplaats bij de Oude Toren 
in  Woensel. Hier leggen verschillende 
 organisaties kransen.  

Vermelding verdient ten slotte dat 
een aantal hoofdwegen in Eindhoven naar 
belangrijke figuren uit de Tweede Wereld-
oorlog is genoemd: Veldmaarschalk Mont-
gomerylaan, Eisenhowerlaan, Winston 
Churchilllaan, Franklin D. Rooseveltlaan. 
De Generaal Pattonlaan houdt de herinne-
ring levend aan de man die het Duitse leger 
bij het Ardennenoffensief tegenhield. In 
de Verzetsheldenbuurt in het  stadsdeel 
Acht zijn straten genoemd naar een aantal  
Eindhovense verzetslieden. Het 
18 Septemberplein ten slotte, in het 
centrum, herinnert aan de bevrijding. 
  
Hans Schippers
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6. Het Duitse 
bombardement 
op 19 september 
1944 veroorzaakte 
veel materiële  
schade. Zo 
wer  den de Sint-
Catharinakerk en 
het nabijgelegen 
winkelpand van 
boekhandel Van 
Piere zwaar 
getroffen.
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nagedachtenis aan de 
slachtoffers van het bom-
bardement op 6 december 
1942.

>> Stationstunnel/Tunnel 
in stationsdoorgang, 
Herinneringsplaquette
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Veel mensen denken dat de façade van 
het Eindhovense station is geïnspireerd 
door een oude Philipsradio. Dat is niet 
zo. Philipstoestellen met zo'n model 
waren er begin jaren vijftig niet. Archi-
tect Koen van der Gaast had het station 
tussen 1953 en 1956 ontworpen als een 
symbool van de nieuwe opvatting van 
reizen. Het gebouw met een uitnodigend 
open front moest deel uitmaken van 
het stedelijke landschap. 'Doorgang, 
afscheid en ontmoeting' luidde het op-
schrift boven de ingang. Onder gewone 
Eindhovenaren kwam echter na enige 
tijd de benaming De Radio in zwang 
en zo wordt het station dan ook vaak 
genoemd.  

WERKEN VOOR DE VIJAND  
Het nieuwe station maakte deel uit van 
de naoorlogse reconstructie van het Eind-
hovense stadscentrum. Dit was tijdens 
de oorlog ernstig beschadigd bij drie 
bombardementen. Eindhoven behoorde 
hiermee tot de zwaarst getroffen  steden 
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in  Nederland. De eerste luchtaanval 
vond plaats op 6 december 1942 en werd 
uitgevoerd door de Britse luchtmacht. Het 
bombardement was in hoofdzaak gericht 
op de radio buizenfabrieken van Philips aan 
de Emmasingel en op Strijp-S. 

De aanval kwam niet onverwacht. 
In de loop van 1942 waarschuwde de 
 Neder landse regering vanuit Londen dat 
bombardementen te verwachten waren 
op  bedrijven die een belangrijk aandeel 
had den in de Duitse oorlogsinspanning. Bij 
Philips ging het daarbij in de eerste plaats 
om radiolampen, die het bedrijf aan de 
Dui tsers moest leveren. De lampen werden 
gebruikt in de belangrijke verbindings- en 
radarapparatuur. In Londen was men hier-
van goed op de hoogte. Vanaf het voorjaar 
van 1942 werd dan ook een aanval voor-
bereid. De Britten handelden hierbij zo 
zorg  vuldig mogelijk. Onder meer mochten 
aanvallen slechts plaatsvinden bij goed 
zicht en  werden ervaren bemanningen 
ingezet. 

Begin november 1942 kreeg een een-
heid bommenwerpers de opdracht te gaan 
oefenen om de Philipsfabrieken overdag en 
laagvliegend aan te vallen. Zo kon nauw-
keuriger worden gebombardeerd. De keus 
voor zondag 6 december werd bepaald door 
het feit dat op die dag vrijwel niemand 
werkte. 

Het bombardement veranderde het 
 centrum van Eindhoven in een inferno. 
Door de gevolgde aanvalsmethode kwam 
weliswaar ongeveer 80% van de bommen 
in het doelgebied terecht, maar de 20% 
 afzwaaiers zaaiden dood en vernieling 
in de stad. De aanval bij daglicht had tot 
gevolg dat er veel treffers waren door lucht  -
afweer; 14 van de 93 deelnemende vliegtui-
gen keerden niet terug op hun basis. 

Bij Philips was de schade aanzienlijk. 
Ongeveer 20% van de gebouwen werd 
verwoest. Vrijwel alle fabrieken waren 
 beschadigd. Daarnaast liepen het sta-
tion, het Binnenziekenhuis en de Sint-
Catharina kerk ernstige schade op. Ook 
ongeveer 200 woon huizen gingen verloren. 
Onder de burgerbevolking vielen 129 doden 
en  honderden gewonden. Ook zeven Duitse 
militairen verloren het leven.

NOG TWEE LUCHTAANVALLEN 

Later in de oorlog vonden nog twee grote 
bombardementen op Eindhoven plaats. 

Op 30 maart 1943 vielen negen lichte 
bommenwerpers opnieuw de radiobuizen-
fabriek aan de Emmasingel aan. De schade 
was nu veel geringer. In en rondom de 
fabrie ken vielen toch nog 23 doden. 

Op 19 september, een dag na de be-
vrij ding, bombardeerde de Duitse lucht-
macht de stad. Eindhoven lag op de weg 
naar Arnhem, de eindbestemming van de 
Operatie Market Garden. Voorkomen dat 
de geallieerden die stad bereikten werd het 
belangrijkste Duitse doel. In het bevrijdde 
Eindhoven bevond zich op 19 september 
een grote geallieerde troepenmacht. Die uit 
te schakelen was de opzet van het Duitse 
bombardement met 75 vliegtuigen dat op 
die avond plaatsvond. 

Militairen noch Eindhovenaren hadden 
hierop gerekend. Van luchtalarm of -afweer 
was geen sprake. De Duitse vliegtuigen 
konden ongehinderd hun bommen af-
werpen op het centrum en de stadsdelen 
 Stratum en Woensel. Getroffen werden 
 onder meer militaire vrachtauto’s met 
benzine en munitie, die ontploften waarbij 
branden ontstonden. 227  Eindhovenaren 
verloren het leven en er waren 800 ge-
wonden. Ongeveer 225 huizen werden 
verwoest, 1100 zwaar beschadigd.

EINDELIJK HOOGSPOOR EN TUNNELS 

Direct na het Britse bombardement van 
december 1942 werd een begin gemaakt 
met plannen om de schade te herstellen. 
De Leidse architect J.A. van der Laan, die 
in Eindhoven goed bekend was vanwege 
zijn ontwerp voor een nieuw stadhuis, 
kreeg de opdracht. In zijn Wederopbouw-
plan stonden twee zaken centraal. In de 
eerste plaats het scheppen van een stads-
centrum van allure dat paste bij de zeer 
snel groeiende stad. Daarnaast ging het 
om de aanleg van een hoogspoor, dat de 
overlast van de door de stad lopende 
spoorlijn ongedaan moest maken. 

In 1946 werd het Wederopbouwplan 
door de gemeenteraad aanvaard. De 
‘noodlottige bombardementen’ boden de 
kans om Eindhoven een grootstedelijk en 

Afb. p. 155 
Het door bom-
bardementen 
geteisterd 
cen  trum gaf 
een impuls aan 
de aanleg van 
het al langer 
gewenste hoog-
spoor. Maar 
daarvoor moest 
wel nog heel wat 
meer wijken. Een 
deel van Woensel 
werd opgeofferd. 
De zandbaan voor 
het spoor ligt hier 
al klaar, maar 
het wegverkeer 
moet in 1952 nog 
ge woon wachten 
voor het bestaand 
spoor, bij de be-
ruchte Woenselse 
overweg (op de 
voorgrond). 
Pas eind 1953 
konden de 
hoogspoorfeesten 
gehouden worden.



p.158

>> PERIODE 1920-1970: DE 'COMPANY TOWN' >> ICOON EEN NIEUW STATION, 1956

aantrekkelijk aanzien te geven, schreef 
het Eindhovens Dagblad. Een mening die 
 waarschijnlijk door velen werd gedeeld. 

Eerste punt op de reconstructieagenda 
was de aanleg van een hoogspoor. Eind 
1947 werd een begin gemaakt met de 
aanleg van een hulpspoor voor de omlei-
ding van het treinverkeer. Hierna volgde 
de bouw van de verhoogde baan met zeven 
daarbij horende tunnels. Te beginnen met 
de tunnel naar de Emmasingel kwamen 
die in periode van mei 1950 tot medio 1953 
gereed. Het hoogspoor, dat wat noordelijker 
lag dan de oude spoorbaan, kon in novem-
ber 1953 in gebruik worden genomen. 

De NS gaven in 1949 aan de Utrechtse 
beeldhouwer Joop Hekman de opdracht om 
voor de drie in het centrum gelegen tun-
nels acht beelden te maken, die de opbloei 
van het Eindhovense bedrijfsleven moesten 
symboliseren. De beelden met namen als 
de textiel, de tabak, het geluid en de handel 
werden in de periode 1950-1953 boven de 
tunnels geplaatst en bleven staan tot 1991. 
Toen waren zij door luchtvervuiling en 
trillingen van de treinen zo aangetast dat 
zij een gevaar voor de omgeving en het ver-
keer vormden. De NS liet van zes beelden 
kunststofreplica's maken. Zij herkregen na 
enkele jaren hun oude plaats. De ‘kapotte’ 
originelen kwamen in het Utrechtse 
Spoorwegmuseum. 

EEN VERNIEUWD STADSCENTRUM

Bij het ontwerp van zijn station was Van 
der Gaast uitgegaan van het feit dat het 
gebouw deel uitmaakte van de centrum-
bebouwing. Om die reden moest het 
dui      delijk aanwezig zijn om niet weg te 
vallen bij de omringende bebouwing. De 
stedelijke ruimte was ook bepalend voor 
de maat van zijn ontwerp, vandaar dus 
de  aandacht trekkende voorzijde. In het 
 station bevinden zich verschillende kunst-
werken, zoals een reliëf van de in oorsprong 
uit  Eindhoven afkomstige beeldhouwer 
Willy Mignot en enkele glasdecoraties en 
afbeeldingen in drie ronde vensters door 
Lex Horn.

Naast het station verrees het nieuwe 
Postkantoor, dat was ontworpen door de 
gebroeders G.J. en A.J. Langhout. Het werd 

3. Op 6 december 
1942 voerde de 
RAF een groot 
bombardement  
uit op de Philips-
fabrieken, die 
ingeschakeld 
waren voor de 
Duitse oorlogs-
industrie. Hoewel 
op deze zondag 
niet gewerkt werd, 
vielen er in de 
omgeving toch 
een 150 slachtof-
fers. De productie 
bij Philips lag pas 
zes maanden later 
weer op het oude 
niveau.
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4

4. De komst van 
de Technische 
Hogeschool 
(nu technische 
Universiteit) bete-
kende een belang-
rijke impuls voor 
de naoorlogse 
Wederopbouw. 
Naast de bouwers 
hadden ook 
slopers hier nog 
werk aan.  
De  Woenselse 
water molen 
moest, met later
nog de Brug-
straat, wijken voor 
de nieuwbouw, 
hier in de vorm 
van het hoofd-
gebouw van de 
TH, circa 1965. 

2. De recon-
structie  van 
de binnenstad 
duurde jaren. 
Twaalf jaar na de 
bevrijding toonde
het Stations plein 
met de Vestdijk 
nog de sporen van 
een niet voltooide 
wederopbouw. 
Schilderij Kees 
Bol, 1956.
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in 1961 in gebruik genomen, waarbij vooral 
het grote en kleurige muurreliëf van de 
Rotterdamse kunstenaar Wally Elenbaas 
boven de ingang de aandacht trok. Dit 
reliëf werd uitgezonderd van de recente 
sloopplannen. 

Al begin jaren vijftig was aan de andere 
zijde van het centrum de wederopbouw 
van de Demer voltooid. Dit was een moei-
lijke en tijdrovende klus, omdat het hierbij 
om particuliere eigenaren ging, die ieder 
hun eigen wensen hadden wat betreft de 
herbouw. Parallel aan de Demer kwam de 
Hermanus Boexstraat, een nieuwbouw 
winkelstraat. Aan de noordelijke kop 
van de Demer verrezen de grote winkel-
panden van C&A en Lodewijks (de huidige 
 McDonald's). Op het 18 Septemberplein 
kwamen eind jaren zestig nog een mooi 
filiaal van de Bijenkorf en de Piazzagalerie. 

Op papier en ook in realiteit een aan-
trekkelijk geheel, waaraan echter naar 
veler getuigenis de allure en vooral sfeer 
van een meer organisch gegroeid centrum 
 ontbraken. Pas aan het begin van de een-
entwintigste eeuw ontstonden onder meer 
door de reconstructie van de Witte Dame, 
de vernieuwing van het 18 Septemberplein 
en de hoogbouw in de binnenstad steden-
bouwkundige elementen met grootstede-
lijke allure. De sfeer komt nu wellicht ook 
nog wel. 

Hans Schippers

6. De naoorlogse 
stadsuitbreidin-
gen betekenden 
dat agrarische 
gebieden in 
korte tijd veran-
derd werden 
in woonwijken. 
De boerderij 
van De Haas te 
Woensel wordt 
hier al bedreigd, 
1961.
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5. Een grote ver-
keersrotonde nabij 
het nieuwe station 
vormt een schakel 
 tussen binnenstad 
en de nieuwe 
tunnel onder het 
hoogspoor. Het 
nieuwe, moderne 
Eindhoven toont 
haar gelaat: het 
nieuwe station 
en postkantoor 
zijn klaar, 1964.
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In een Eindhovense buitenwijk staat een 
op het eerste gezicht wat merkwaardig 
bouwsel. Een reuzenpaddenstoel meent 
de een, een vliegende schotel de ander. 
Waar het Evoluon ook op lijkt, het is een 
symbool van de band tussen de stad en 
het Philipsconcern. Het futuristische ge-
bouw, jarenlang een museum/centrum 
voor technologie, werd immers gebouwd 
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van Philips in Eindhoven in 1966. Het 
Evoluon ontworpen door Louis Kalff en 
Leo de Bever, straalt bouwkundige durf 
en technisch vernuft uit en is als zodanig 
representatief voor de activiteiten van 
het concern. Door de gekozen construc-
tie lijkt het gebouw echter tevens in een 
wat wankel evenwicht te verkeren, pre-
cies zoals de verhouding tussen Philips 
en Eindhoven jarenlang was.    

DE COMPANY TOWN, DE TECHNIEK EN 

DE ONDERNEMER

Er was een tijd dat Philips in Eindhoven 
als het ware een ‘staat in een stad’ vormde.  
Er waren Philips basisscholen en een 
bedrijfsschool en zelfs een ‘Philips-HTS’, 
hoewel die niet echt van het concern was. 
Werkte je vader bij ‘Frits’ dan kreeg je een 
Philips-studiebeurs. Er was een Philips Ge-
zondheidscentrum en een Philips Ontspan-
ningscentrum. Duizenden gezinnen woon-
den in huizen van Woningbouw vereniging 
 Hendrik van Lotharingen, ook al van 
 Philips. De invloed van het bedrijf strekte 
zich uit over de hele stad. Eindhoven was 
tot ongeveer 1980 een company town. Een 
stad waarvan het imago en de gang van 
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zaken in belangrijke mate werden bepaald 
door het grootbedrijf dat er gevestigd was.

De opkomst van de company town 
was in belangrijke mate gebonden aan de  
fabrieksmatige productie van consumptie-
goederen. Hierbij speelden de lopende band 
en andere vergelijkbare productiesystemen 
een belangrijke rol. Zij functioneerden het 
beste in grote hallen, waar grote aantallen 
arbeiders routinematig een bepaald onder-
deel aan een product toevoegden. 

Het type ondernemer dat deze bedrijven 
leidde was eveneens van belang. Het ging 
vaak om self made zakenmensen zonder 
formele opleiding, maar vastbesloten om 
eigenhandig en zonder veel scrupules een 
grote onderneming op te bouwen. Deze 
ondernemers worden vaak aangeduid met 
de naam business tycoon. Henry Ford is er 
zo’n beetje het prototype van.  

Anton Philips vertoonde duidelijke trek-
ken van een tycoon. ‘Ze zullen weten wie 
ze voor zich hebben’, liet hij verschillende 
malen weten. Dat ‘ze’ had zowel betrekking 
op zijn zakelijke concurrenten als op de 
stedelijke overheid, de vakbonden en 
de katholieke kerk die naar zijn mening 
te weinig rekening hielden met zijn be-
langen. Voorbeelden van company towns 
zijn, naast Eindhoven, Turijn met de 
Fiat-autofabrieken, Ludwigshaven met 
het chemische BASF-concern, Luton 
met de Vauxhall-autofabriek en  diverse 
 Amerikaanse steden met auto- en 
motoren  fabrieken. In dit laatste geval is 
overigens single industry-steden een 
betere benaming. 

ASPECTEN VAN DE COMPANY TOWN

Philips manifesteerde zich behalve met 
zijn organisatorische netwerk nog op 
 verschillende andere manieren als de 
 vormgever van company town Eindhoven. 
In de eerste plaats was het beeldbepalend 
op het terrein van de bebouwing. Het 
Eindhovense centrum werd tot in de jaren 
negentig gedomineerd door de industrie-
complex aan de Emmasingel. Vooral de 
als een fel verlicht baken boven de stad 
uittorenende, bijna 50 meter hoge Licht-
toren trok de aandacht. De vlakbij gelegen 
gerenoveerde radiobuizenfabriek de Witte 

Dame en het vroegere concernhoofd-
kantoor de Admirant bepaalden het 
aanzien van het centrum van Eindhoven. 

En dan was er het op nauwelijks een 
kilometer verder gelegen, geheel afge-
sloten, 25 hectare grote, bedrijfsterrein 
Strijp-S. Dit complex werd gedomineerd 
door de zeven verdiepingen hoge fabrie-
ken van de Hoge Rug en het in opvallende 
gele  ijsselsteen gebouwde Veemgebouw. 
Langs de spoorweg naar het noorden lag 
de Philite-fabriek, waar – zoals in delen 
van de stad goed te ruiken was – kunststof 
(bakeliet) werd gemaakt. Bij de oplevering 
in 1930 kreeg de fabriek aan de zijkant een 
grote klok die het gebouw zijn naam gaf: 
het Klokgebouw. 

Tussen Strijp-S en het centrum lagen 
het Philips Ontspanningscentrum, het PSV-
stadion en de overige fabrieken van het 
Emmasingelcomplex. Wie per trein, vanuit 
Den Bosch of Tilburg, Eindhoven bin-
nenkwam zag de eerste tijd weinig  anders 
dan de bedrijfsgebouwen van  Philips. Die 
bebouwing had, zeker in het centrum, tot 
begin jaren zeventig meer allure dan de 
stad zelf, meenden veel bezoekers.

ONDERWIJS EN DE COMPANY TOWN

Onderwijs was een ander aspect van het 
stedelijk leven waarop Philips invloed uit-
oefende. Het bedrijf speelde een belangrijke 
rol bij de oprichting van algemeen-neutrale 
en protestantse basisscholen, in hoofd-
zaak bestemd voor het eigen personeel. 
Een ernstig conflict met het conservatief-
katholieke establishment deed zich voor 
bij de oprichting van een neutrale HBS. 
Pleitbezorger hiervoor was de vereniging 
Eindhoven Vooruit, waarin liberalen, vrij-
zinnig katholieken en socialisten samen-
werkten. Ook de gebroeders Philips waren 
lid. Al vanaf het eind van negentiende eeuw 
had de vereniging gepleit voor de HBS, die 
Philips en andere bedrijven van midden-
kader moest voorzien. Het katholieke 
establishment wenste echter een MULO 
of beter nog, een katholieke Handelsschool.  

In 1907 werd de kwestie inzet van 
de gemeenteraadsverkiezingen. Na een 
 maandenlange, felle strijd won de vooral 
door de autochtone Eindhovenaren ge-

Afb. p. 163
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2. De in 1921 
gereedgekomen 
Lichttoren gold 
al gauw als hét 
symbool voor het 
Philipsbedrijf 
en werd ook zo 
symbool voor de 
daarbij behorende 
Lichtstad.



p.166

>> PERIODE 1920-1970: DE 'COMPANY TOWN' >> ICOON HET EVOLUON, 1966

steunde MULO-partij. Deze school ging 
van start, maar al snel bleek dat zich te 
weinig leerlingen aanmeldden. Anton 
Philips greep zijn kans. Samen met anderen 
stelde hij een renteloos voorschot van 
40.000 gulden ter beschikking en in 1910 
werd de HBS geopend.

Na het feestdagenconflict dat zich 
rond diezelfde tijd afspeelde, koos Philips 
echter voor het compromis. Dit hield in 
dat het bedrijf erkende dat het rekening 
moest houden met de in de stad bestaande 
verhoudingen. In de loop van de jaren 
twintig groeiden Philips en het katholieke 
establishment, die immers grotendeels 
dezelfde maatschappelijk belangen had-
den, geleidelijk naar elkaar toe. Van belang 
daarbij was dat enkele vooraanstaande 
Philipsmensen een plaats kregen in de 
katholieke gemeenteraadsfractie. Het 
bedrijf kreeg nadien meestal zijn zin in 
kwesties van bedrijfsbelang. Het katholieke 
establishment behield grotendeels de vrije 
hand in gemeentezaken. 

Wanneer dat naar zijn mening nodig 
was liet Anton Philips echter toch wel zien 
‘wie ze voor zich hadden’. Toen zowel de 
gemeente als de katholieke geestelijkheid 
medio jaren dertig bezwaar maakte tegen 
zijn voorstel om een groot overdekt zwem-
bad te bouwen, waar, o schande, gemengd 
kon worden gezwommen, zette hij zijn wil 
door. Het bad kwam er, vooral door een 
grote donatie van Philips. 

Ook bij de aanleg van het vliegveld 
Welschap, midden jaren dertig, de op-
richting van de Middelbare Kunstnijver-
heidsschool, de latere Design Academy, 
kort na de oorlog, en de vestiging van de 
Technische Universiteit, begin jaren vijftig, 
speelde het concern achter de schermen 
een belangrijke rol als stimulator. 

HET NATLAB ALS MOTOR VAN NIEUWE 

PRODUCTEN 

Op Strijp-S verrees in 1923 een nieuw 
Natuurkundig Laboratorium (NatLab). 
Uit het hele land werden onderzoekers 
aangetrokken en in de loop van de jaren 
twintig kwam een stroom van nieuwe 
producten op gang. Overigens waren 
die niet allemaal afkomstig uit het Nat-

Lab. Het latere Philips paradepaardje, de 
 Philishave kwam uit een ander laborato-
rium. Belangrijke nieuwe NatLab-produc-
ten waren diverse typen neonbuizen en 
andere soorten verlichting, röntgenappara-
tuur, nieuwe sterkere radiolampen en zend-
buizen en diverse soorten elektrische 
apparaten. Op Strijp-S werkte men ook 
voortdurend aan de verbetering van al 
bestaande producten. 

Tot begin jaren dertig nam het aantal 
werknemers van Philips nog toe tot ruim 
20.000. Na het merkbaar worden van de 
economische depressie in Nederland volgde 
een massaontslag van werknemers. Philips 
telde midden jaren dertig op het hoog-
tepunt van de crisis nog ongeveer 10.000 
 medewerkers. Hierna liep dit getal weer 
op tot ongeveer 15.000 in 1940. Tijdens de 
oorlog steeg het aantal Philipswerknemers 
snel tot ongeveer 24.000 in 1943. Na een 
aanvankelijke daling rond 1945 liep de hoe-
veelheid Philipswerknemers in Eindhoven 
en directe omgeving op tot bijna 40.000 in 
het midden van de jaren zestig. 

Het NatLab werd in de naoorlogse peri-
ode verder uitgebouwd en ontwikkelde 
zich tot een van de belangrijkste onder-
zoekslaboratoria in de wereld, met een 
 navenante hoeveelheid nieuw ontwikkelde 
 producten. Voorbeelden hiervan zijn di      verse 
toepassingen van de transistor, die overi-
gens niet bij Philips zelf is ontwikkeld, 
nieuwe huishoudelijke apparaten, medi-
sche- en communicatieapparatuur en vanaf 
1950 televisietoestellen en beeldbuizen. 
Deze laatste werden grotendeels gemaakt 
op twee in de jaren vijftig en zestig in 
gebruik genomen nieuwe inustrie terreinen 
Strijp R en T. Het waren de grote na-
oorlogse verkoopsuccessen van Philips. 
Later zouden nog medische apparatuur, 
de compact disc en geavanceerde huis-
houdelijke producten volgen. 

TERUGTOCHT UIT DE STAD

Tijdens de oorlog zijn onder meer door 
de gezamenlijk doorstane bombardemen-
ten en andere oorlogservaringen concern 
en stad naar elkaar toegegroeid. Toen 
Anton Philips eind 1945 uit de Verenigde 
Staten, waar hij leiding had gegeven aan 

3

4



p.167

3. Philips 
overheerste 
met haar grote 
bedrijfscomplexen 
het aanzicht van 
 Eindhoven. In 
Strijp concen-
treerde zich 
de bedrijfs-
bebouwing. In 
1925, ten tijde 
van deze prent-
briefkaart, 
 werkten er 
bij  Philips in 
Eindhoven totaal 
ongeveer 4000 
arbeid(st)ers, een 
aantal dat binnen 
5 jaar verdrie-
voudigde.

4. Het complex 
Strijp-S vormde 
in de jaren twintig 
en dertig de rug-
gengraat van het 
nieuwe Philips, 
waar onder meer 
het Natuurkundig 
Laboratorium en 
de radiofabricage-
afdelingen waren 
ondergebracht 
(circa 1950).
.
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4. Philips 
startte begin 
jaren twintig  met 
een compleet 
ontwikkelings-  
en onderwijs-
programma voor 
medewerkers en 
hun gezinnen. 
Het liep van 
kleuter school tot 
naai-, kook- en 
verstellessen, en 
omvatte bijvoor-
beeld ook een 

schrijfschool en 
wetenschappelijke 
voordrachten. 
De nijverheids-
opleiding vormde 
daarvan een 
belangrijk onder-
deel, waarvoor 
onder meer in 
1928 een aparte 
Jongensnijver-
heidsschool in 
een groot gebouw 
tot stand kwam.

6. De invloed 
van Philips was 
merkbaar in 
heel de stad en 
ook daarbuiten. 
Het bedrijf bood 
medewerkers 
en hun gezinnen 
vrijwel letterlijk 
zorg van wieg tot 
graf. Het kleu-
teronderwijs van 
Philips, evenals 
het lager onder-
wijs, gebeurde op 
neutrale basis. 
Het beheer was 
ondergebracht 
in de Philips’ 
Vereeniging voor 
Onderwijs en 
Volksontwikkeling.
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het  internationale concern, in Eindhoven 
terugkeerde werd hij door de bevolking 
enthousiast begroet. Dit zou waarschijnlijk 
voor de oorlog niet snel zijn gebeurd. 

De relaties tussen concern en stad stabi-
liseerden zich onder Anton’s opvolger, zijn 
zoon Frits. Hij was een meegaander figuur 
dan zijn vader en grote maatschappelijke 
conflicten, zoals in de beginperiode deden 
zich onder zijn leiding niet meer voor. 

De invloed van Philips in Eindhoven 
bleef in de jaren zestig en zeventig on-
verminderd groot. De twee energiecrises 
van midden jaren zeventig en begin jaren 
tachtig zorgde echter voor een kentering. 
Philips bracht een steeds groter deel van 
zijn productie over naar lage lonen landen. 
Strijp-S bijvoorbeeld, veranderde zo van 
een luidruchtig fabriekscomplex tot een 
centrum van productresearch, onderzoek 
naar fabricagetechnieken en administratie. 
Het aantal mensen dat er werkte vermin-
derde daarbij geleidelijk van 10.000 in de 
jaren zestig, via 8000 eind jaren zeventig 
tot ruim 1100 in 2000. Veel culturele en 
sociale met het bedrijf verbonden voorzie-
ningen sloten in de jaren tachtig de deuren. 
Ook het Evoluon.

De ontwikkeling op Strijp-S is symbo-
lisch te noemen voor het Philipsconcern 
in zijn geheel. Fabrieken werden gesloten, 
verzelfstandigd of verkocht. Om zich te 
concentreren op zijn kerntaken ontsloeg 
Philips bij de Operatie Centurion in het 
begin van de jaren negentig enkele duizen-
den personeelsleden. Het concern trok 
zich geleidelijk terug uit Eindhoven. Om 
dat te onderstrepen verplaatste Philips het 
internationale hoofdkantoor in 1997 naar 
Amsterdam. Het aantal werknemers bij 
het bedrijf in Eindhoven en omgeving liep 
terug tot ongeveer 12.000 in 2007. Philips 
is daarmee overigens nog altijd de grootste 
werkgever van de regio.  

DE POSITIEVE KANTEN VAN DE 

COMPANY TOWN

Het concept van de company town 
heeft vaak een negatieve connotatie. Het 
Brabantse plaatsje verloor zijn identiteit 
door de toestroom van vele vreemdelingen, 
 terwijl Philips het leven van zijn werk-

nemers van de wieg tot het graf beheerste. 
Dit leidde tot een eenvormige en saaie 
samenleving, waartegen het radicaal linkse 
protest rond 1970 bijna weldadig aandeed. 

Helemaal onterecht zijn de beschuldi-
gingen niet. Er zijn echter ook duidelijk 
positieve kanten. Het bedrijf bracht in de 
jaren twintig en dertig werknemers uit heel 
Nederland in de stad bijeen. Later volgden 
nog vele medewerkers uit directe en wat 
verder weg gelegen buurlanden. Eindhoven 
was daarmee een multiculturele stad avant 
la lettre. De komst van grote aantallen 
 arbeiders uit mediterrane landen was 
daarop slechts een aanvulling. 

De stad heeft goede culturele en uit-
stekende recreatieve en sportieve voor-
zieningen. Het gemiddelde inkomens-
niveau is en was hoog; reden waarom het 
warenhuisconcern de Bijenkorf en andere 
 duurdere winkels zich er graag vestigden. 
De pres taties van voetbalclub PSV zijn in 
heel Europa bekend. De High Tech-campus, 
de opvolger van het NatLab is een brand-
punt van technologische innovatie dat niet 
 alleen Philips ten goede komt, maar ook 
veel andere bedrijven uit de regio en elders. 

Het geleidelijk vertrek van Philips biedt 
Eindhoven de gelegenheid te  reflecteren op 
zijn positie. Goede zaken uit het Philips-
verleden, zoals diverse gerestaureerde 
bedrijfspanden als de Witte Dame en 
de bekende Lichttoren kunnen hierbij, 
 geïntegreerd in de stad, een rol als baken 
blijven spelen. Het bedrijfsterrein  Strijp-S, 
biedt met behoud van zijn industriële 
 uitstraling, grote mogelijkheden om de 
stad op de kaart te zetten als centrum 
van design, cultuur en technologie.

Hans Schippers

5. Eigen medische 
voorzieningen 
hoorden ook 
tot het sociale 
beleid van Philips; 
niet alleen voor 
de keuring en 
ver zorging van 
de eigen arbeids-
krachten maar 
ook voor de 
familie leden van 
de medewerkers. 
Zo kende het 
bedrijf sinds 
begin jaren 
twintig  eigen 
 poli klinieken, 
onder meer voor 
zuigelingen (1946).
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Websites: 
>> Strijp-S 
www.strijp-s.nl

>> Evoluon
www.evoluon.com

>> Klokgebouw
www.klokgebouw.nl

VERWIJZINGEN
 
Te bezoeken:
>> Noord-Brabantlaan 
Evoluon World Class 
Conference Centre  
(niet vrij toegankelijk); 
daarnaast de technische 
mast van 55 meter hoog, 
met 2 uurwerken 
ge schonken door de 
 Eind hovense burgerij

>>  Emmasingel e.o. Philips-
bebouwing: Witte Dame, 
Admirant, Lichttoren

>> Strijp-S

Literatuur:
>> Peter van Dam, Ir. Louis C. 
Kalff 1897-1976 (Eindhoven 
2006)

>> John S. Garner, 
The Company Town 
(New York 1992) 

>> Steef Hendriks, Evoluon. 
40 jaar boegbeeld van 
een ambitieuze regio 
(’s-Hertogenbosch 2006)

>> Marcel Metze, Anton 
Philips 1874-1951 
(Amsterdam 2004) 

>> Hans Schippers, 
Jos  Bosman en 
Kees Doevendans, 
Cityplan Eindhoven 
(1967-1970) 
(Eindhoven 2007)

>> Hans Schippers, 
Strijp-S als symbool van 
company town Eindhoven, 
in: Kees Doevendans, 
Loes Veldpaus (red.), 
De transformatie van 
Strijp-S (Eindhoven 2007)
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Het eerste wat een treinreiziger opvalt 
die het Eindhovense station uitkomt, is 
een hoog oprijzend glasgroen gebouw, 
dat door zijn vierkante vorm, zijn op 
kijksleuven gelijkende verticale uitspa-
ringen en zijn met witte randen afge-
zette bovenzijde nog het meest wegheeft 
van een moderne burcht. En dat was ook 
precies de bedoeling van de ontwerper, 
de Italiaanse architect Gio Ponti. Een 
hedendaags gebouw moest naar zijn me-
ning de kracht, de macht en het belang 
van de stad vertegenwoordigen, zoals 
vroeger de paleizen en villa's van belang-
rijke families dat deden. Vandaar zijn 
ontwerp van het Bijenkorf-warenhuis als 
een moderne stadsburcht. 

De kleur groen had een voornamelijk 
pragmatische achtergrond. Tegen het 
vochtige klimaat in Nederland waren 
veel steensoorten niet bestand. Dit was 
gebleken bij de zwart uitslaande mar-
meren wandplaten van de Rotterdamse 
Bijenkorf. De groene geglazuurde steen 
was wel vochtbestendig. De kleur groen 
verwees bovendien naar de dominante 
kleur in het Nederlandse landschap.

HET HOOGSPOOR EN HET ISOLEMENT 

VAN WOENSEL

Het terrein waarop de Bijenkorf ligt is een 
uitbreiding van het stadscentrum, die tot 
stand kwam door de verplaatsing en op-
hoging van de spoorbaan kort na de Twee-
de Wereldoorlog. De aanleg van dit zogehe-
ten hoogspoor was al lange tijd voorbereid. 
Het tracé van de 1866 in gebruik genomen 
spoorweg die Eindhoven met Rotterdam en 
later Venlo verbond, liep namelijk langs de 
grens tussen Woensel en Eindhoven. Met 
het toenemen van het treinverkeer werd de 
spoorlijn meer en meer een barrière tussen 
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de stadsdelen. Dit  omdat de overwegen 
vaak lange tijd gesloten waren. In 1928 
stelde de directeur van gemeentewerken 
voor om een verhoogde spoorweg aan te 
leggen met een aantal tunnels. 

Dit zogeheten Hoogspoorplan kwam 
ook in de jaren dertig regelmatig ter sprake 
in allerlei variaties. Het plan was echter 
te duur voor de crisistijd en van aanleg 
kwam niets. Na een Brits bombardement 
in 1942 op de Philipsfabrieken, dat ook in 
het centrum grote schade aanrichtte, werd 
door de Leidse architect J.A. van der Laan, 
die voordien een nieuw stadhuis had ont-
worpen, een wederopbouwplan opgesteld. 
Hierin was tevens een oplossing voor de 
spoorwegkwestie opgenomen. De spoorlijn 
zou zo'n honderd meter naar het noorden 
worden geschoven, richting Woensel. 

De aanleg van het hoogspoor begon, na 
enkele jaren voorbereiding, in 1950. Drie 
jaar later was het tracé voltooid. In de 
jaren vijftig werd ook de oorlogsschade in 
het stadscentrum hersteld. Op het gebied 
dat vrijkwam door het verplaatsen van de 
spoorlijn, waren twee pleinen voorzien: 
het Stationsplein en het Demerplein. Dit 
laatste kreeg in 1951 de naam 18 Septem-
berplein, naar de dag dat Eindhoven was 
bevrijd. Door de bouw van winkels en uit-
gaansgelegenheden moest hier het nieuwe 
hart van Eindhoven komen. Een tunnel, 
die aansloot op de Kruisstraat, diende de 
verbinding tussen de stad en Woensel tot 
stand te brengen. 

 
BOUWEN OP HET 18 SEPTEMBERPLEIN

Op het Stationsplein kwamen in de tweede 
helft van de jaren vijftig het nieuwe station 
– inmiddels een gemeentelijk monument – 
en het Postkantoor gereed. Voor het 18 
Septemberplein meldde zich al in 1953 een 
plaatselijk bouwbedrijf met een plan voor 
twee winkelgalerijen, showrooms, kantoren 
en een groot rond restaurant. Zwitserse 
financiers, verenigd in de AG LUMA BAU 
zouden bereid zijn het geld voor de realisa-
tie te fourneren. 

Dit plan sloot goed aan bij wat de 
gemeente zelf voor ogen had. LUMA mocht 
in 1954 beginnen met de voorbereidingen, 
ontving een bouwvergunning en kreeg de 

toezegging de grond te kunnen kopen. 
Twee jaar later werden de plannen door 
de gemeente en de projectontwikkelaar 
gepresenteerd. Na enige tijd bleek echter 
dat LUMA voornamelijk speculatieve 
motieven had. Het bedrijf stelde het begin 
van de werkzaamheden voortdurend uit. 
Het warenhuisconcern de Bijenkorf, dat 
graag op het 18 Septemberplein wilde 
bouwen, kreeg daarvoor geen gelegenheid. 
Na jarenlange vertraging en geharrewar 
greep de gemeente in en trok eind 1962 
de bouwvergunning van LUMA in. De 
 Zwitsers verkochten de grond ruim een 
jaar later met grote winst aan de Bijenkorf.

Dit bedrijf gaf de bekende Italiaanse 
architect Gio Ponti de opdracht een façade 
voor het warenhuis te ontwerpen. Het 
grondplan voor de winkel – in feite een 
betonnen doos met een basis lay-out – was 
daarvoor al gemaakt door een in het ont-
werpen van warenhuizen gespecialiseerd 
Amerikaans bureau. 

De in 1891 in Milaan geboren Ponti had 
grote naam gemaakt als ontwerper van 
gebruiksvoorwerpen, medeoprichter van 
het kunsttijdschrift Domus en later ook 
als architect. Ponti stond bekend als een 
smaakvol bouwkundige, die onder meer 
in Milaan de zeskantige, 127 meter hoge, 
Pirellitoren had ontworpen. 

Bij zijn ontwerp van de Bijenkorf richtte 
hij zich vooral op de aantrekkelijkheid van 
het gebouw voor het winkelende publiek. 
Een modern warenhuis was volgens Ponti 
‘een grote dichte doos met heel veel bege-
renswaardige zaken’. De groene keramische 
wanden, waarin het licht telkens anders 
weerspiegelde, de etalages en verlichting 
moesten de klanten naar de winkel lokken. 
De Bijenkorf werd in maart 1968 geopend.

Een bekende architectuurcriticus 
noemde Ponti’s ontwerp ‘een prachtig 
opgedirkte doos, een feestverpakking 
voor luxueuze waren.’ Dat was misschien  
wat scherp geformuleerd, maar Ponti 
sloot met zijn warenhuis aan bij de 
consumptie maatschappij, zoals die vanaf 
de jaren zeventig ontstond. Vooral de 
hogere en middenklasse, in Eindhoven 
met zijn hoge gemiddelde inkomen goed 
 vertegenwoordigd, werd aangesproken 

Afb. p. 171
De komst van 
de Bijenkorf 
betekende ook 
een bevestiging 
van Eindhoven 
als grootstad in 
Nederland. Bij de 
opening, in 1969, 
was Eindhoven 
met bijna 190.000 
inwoners de vijfde 
stad van het land, 
een gevolg van de 
snelle naoorlogse 
groei.

2. Een groot 
deel van het 
stads centrum 
veranderde in 
de naoorlogse 
periode tot een 
exclusief  winkel- 
en voetgangers-
domein. Hier 
het winkelende 
publiek op de 
Demer in 1973.
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door het licht snobistische concept van 
de Bijenkorf. Het gaf zijn klanten de indruk 
mee te tellen in de wereld van internatio-
nale smaak en internationale mode.      

Ponti had grote aandacht besteed aan
 het ontwerp van het binnenplein, de 
Piazza, zoals hij het noemde, tussen de 
Bijenkorf en Piazzagalerie. Dit moest met 
de beeldhouwwerken van Mario Negri, 
geëmailleerde schilden in felle kleuren en 
podiumactiviteiten het publiek als een 
magneet naar het nieuwe stadshart trek-
ken. Ponti had buiten het Nederlandse 
 klimaat gerekend dat een groot deel van 
het jaar de beoogde activiteiten op de 
 Piazza, zoals concerten, voorstellingen 
en modeshows onmogelijk maakte. 

Belangrijkste oorzaak voor de misluk-
king van de Piazza was echter de slechte 
gang van zaken in de naast de Bijenkorf 
gelegen winkelgalerie, die was  ontworpen 
door de Maastrichtse architect Theo 
Boosten. De Piazzagalerie moest een soort 
bazarachtig warenhuis worden. Maar de 
animo van winkeliers en publiek voor 
dit type winkel was gering. Vrijwel altijd 
stond een deel van het gebouw leeg. Begin 
jaren tachtig werden de twee bovenste 
 verdiepingen verhuurd aan de openbare 
bibliotheek. Dit verbeterde de exploitatie, 
maar had als gevolg dat veel bezoekers 
de Piazza gebruikten als fietsenstalling. 
Kortom, het op zich fraaie plein functio-
neerde niet zoals bedoeld. 

NIEUW LEVEN MET FUKSAS

Toen de bibliotheek in 1997 naar de Witte 
Dame verhuisde, waardoor de Piazzagalerie 
grotendeels leeg kwam te staan, besloot de 
eigenaar tot een grondige verbouwing. De 
Italiaanse architect Massimiliano Fuksas 
kreeg opdracht voor een renovatie. Hij 
stripte de oude galerie en verving die door 
nieuwbouw. Ook Ponti’s plein verdween. 
Om de problemen met het Nederlandse 
weer te verminderen ontwierp Fuksas een 
glazen dak voor het nieuwe Piazza Center. 
De luifel ervan werd een omvangrijk en vol-
gens velen al te brutaal geheel, dat zich ver 
boven het 18 Septemberplein uitstrekt. De 
renovatie, waarbij ook de onderdoorgang 
naar Woensel werd verbeterd, is echter 

3

4



p.175

3. De Bijenkorf 
en hun architect 
hadden ook aan 
de directe stede-
lijke leefomgeving 
gedacht. Bij de 
opening schonk 
de directie een 
Italiaans plein, 
Piazza, ontworpen 
en aangekleed 
door Mario Negri. 
Dit resulteerde 
in een speelse, 
multifunctionele 
openbare ruimte 
voor ‘culturele 
en artistieke 
evenementen en 
vrolijke festijnen’ 
(1970).

4. De invulling 
van de open 
ruimte tussen 
het nieuwe 
centrum en het 
nieuwe hoogspoor 
bleef geruime 
tijd ongewis. De 
publiek-private 
samenwerking 
verliep niet vlot 
en vlekkeloos. Zo 
bleef de zuidelijke 
strook tussen de 
Vestdijktunnel en 
Boschdijktunnel 
lang leeg (1955).

5. De naoorlogse 
groei van de stad 
vond planma-
tig plaats in 
uitbreidings-
wijken, waarin 
steeds minder de 
kerk en steeds 
meer algemene 
voor zieningen, 
vooral een 
winkelcentrum, 
centraal stonden. 
De wijken Oude 
Gracht West en 
Oost in Woensel 
kregen zo onder 
meer hun eigen 
Cassandraplein 
(1972).

5
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een succes wat betreft levendigheid en het 
aantal bezoekers dat het Piazza Center en 
de Bijenkorf trekken.  

Fuksas hield zich niet alleen bezig met 
het vernieuwen van de Piazza, maar ook 
met de rest van het 18 Septemberplein. 
Daaronder plande hij een fietsenkelder met 
daarin zelfs ruimte voor de overblijfselen 
van de onlangs opgegraven Woenselse 
Poort. Het plein wordt afgesloten door een 
druppelvormig gebouw ‘blob’, dat diverse 
bestemmingen kan krijgen. Naast de 
Bijenkorf is ruimte gereserveerd voor de 
uit de Piazza afkomstige beelden van 
Negri. Het 18 Septemberplein wordt mis-
schien niet helemaal het nieuwe hart van 
het Eindhovense centrum, maar toch wel 
voor een belangrijk deel. 

Het wachten is nu nog op een betere 
verbinding voor voetgangers en fietsers 
met Woensel. De bestaande tunnels naar 
de Kruisstraat onder de uitvalswegen naar 
Helmond en Nijmegen maken een naar-
geestige indruk, alsof dit stadsdeel nog 
altijd het stiefkind van Eindhoven is. 

Hans Schippers

6. Na uitgebreide 
discussie kwam 
begin 21ste eeuw 
een totale recon-
structie van de 
Piazza tot stand, 
naar een ontwerp 
van Massimiliano 
Fuksas. 
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VERWIJZINGEN
 
Te bezoeken:
>> Het 18 Septemberplein, 
de Bijenkorf en het Piazza 
Center

Literatuur:
>> Piet Beekman, Eindhoven, 
stadsontwikkeling 1900-1960  
(Mierlo 1982)

>> Jos Bosman, Hans 
Schippers (red.), Een en-
semble met grootstedelijke 
allure (Eindhoven 2004)

>> J.M.P. van Oorschot, 
 Eindhoven, een samen -
leving in verandering, deel 2 
 (Eindhoven 1982)

Websites: 
>> Bijenkorf
www.bijenkorf.nl

>> Piazza Center
www.piazzacenter.com

file_De.Bijenkorf
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>> PERIODE NA 1970: EEN NIEUW TIJDPERK >> ICOON DE EFFENAAR, 1971

Peter Koelewijns carrière nam later een 
andere wending en tot een optreden in 
de poptempel de Effenaar is het nooit 
gekomen. Maar wat betreft zijn eerste 
plaat zou hij er zeker hebben thuis-
gehoord. ‘Kom van dat dak af ’ was in 
1959 de eerste, heuse rock-’n-roll hit 
van eigen bodem. Koelewijn, in 1940 in 
Eindhoven geboren als zoon van een uit 
IJmuiden afkomstige vishandelaar, had 
goed geluisterd naar de Amerikaanse 
legerzender AFN, waarop de nieuwste 
muziek uit de VS te horen was. Zwarte 
zangers als Little Richard en Chuck 
Berry en hun blanke navolgers Jerry 
Lee Lewis, Bill Haley en Elvis Presley 
introduceerden daar een nieuwe vorm 
van amusementsmuziek, rock-’n-roll, 
die  afweek van alles wat daaraan vooraf 
ging. Rauw, opstandig en wars van con-
venties. Koelewijn zou je met enige over-
drijving de aankondiger van de grote 
verandering kunnen noemen die zich 
vanaf het midden van de jaren zestig 
op tal van terreinen in Eindhoven 
(en Nederland) voltrok.

HET CITYPLAN EN DE OPSTAND IN DE STAD 

In Eindhoven kwam de nieuwe geest 
waarschijnlijk het duidelijkst tot uiting 
bij de worsteling rond het Cityplan van 
de twee ‘Nieuwe Bouwen’-architecten 
Van den Broek en Bakema. Ontevreden 
over de voorstellen van de eigen dienst 
 gemeentewerken deed het Eindhovense 
gemeentebestuur eind 1966 een beroep op 
het gerenommeerde tweetal om een nieuw 
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plan voor het stadscentrum te ontwerpen 
dat als een soort stedenbouwkundig tegen-
wicht kon fungeren van de tot in het hart 
van de stad dominante Philipsbebouwing. 
     Van den Broek en Bakema kwamen in 
1967 met een plan waarbij de Eindhovense 
binnenstad als het ware was geconcen-
treerd in een 400 meter lang en 40 meter 
hoog ruggengraatgebouw met daaronder 
een parkeergarage met 3000 plaatsen. Het 
Cityplan, waarvoor veel van de bestaande 
bebouwing in het centrum, waaronder een 
deel van de Markt, Huize Ravensdonck en 
het Stratumseind, zou moeten verdwijnen, 
werd in juni 1969 met een ruime meerder-
heid door de Eindhovense gemeenteraad 
aangenomen. 

Een groot deel van de burgerij dacht 
er echter anders over. Het plan wekte veel 
weerstand vanwege de grootschaligheid en 
de afbraak van veel wat er nog aan historie 
in de binnenstad restte. Op informatie-
bijeenkomsten, met bezwaarschriften en 
in brieven in het Eindhovens Dagblad werd 
geprotesteerd tegen ‘de kolos’, ‘het stenen 
monster’, ‘de monoliet’ die Van den Broek 
en Bakema de Eindhovense burgerij door 
de strot wilden duwen. 

Opvallend was dat de protesten tegen 
het plan afkomstig waren van een breed 
politiek front, dat bestond uit extreem-
linkse, populistisch-rechtse en meer 
gematigde groepen als het kort daarvoor 
opgerichte D66. Algemene noemer van 
de links gerichte protesten was de zoge-
heten ’geest van de jaren zestig’, met zijn 
pleidooien voor grotere autonomie van de 
burger en verzet tegen opgelegd gezag. De 
ludiek-anarchistische Provo-beweging – 
rock ’n roll voor intellectuelen – was van de 
nieuwe geest de spreekbuis. 

Het gemeentebestuur reageerde eind 
1969 op de protesten door het organiseren 
van een tentoonstelling over het City-
plan in het Van Abbemuseum. Centraal 
punt hierin was een manshoge ‘doorloop-
maquette’ van het plan. De tentoonstelling 
trok hiermee landelijke belangstelling. Het 
Cityplan werd hierna aangepast, maar 
uitgevoerd is het nooit. Na lange  beroeps    -
procedures werd het plan ten slotte als te 
duur beoordeeld.

EEN BESCHEIDEN OMWENTELING IN 

HET STADHUIS

Grote verliezer van de eerste verkiezingen 
na de opwinding rond het Cityplan was de 
Katholieke Volkspartij (KVP), die het plan 
door dik en dun had gesteund. De partij 
verloor bij gemeenteraadsverkiezingen in 
1970 ruim 12% en ging van bijna 56 naar 
44% van de stemmen. Het zware verlies is 
echter niet alleen toe te schrijven aan het 
Cityplan-avontuur. De katholieke zuil was, 
zowel landelijk als in Eindhoven, al enige 
tijd bezig aan een electorale terugtocht. 

In de jaren twintig en dertig was de 
Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP), 
de voorloper van de KVP, nog almachtig in 
Eindhoven. Zij behaalde gemiddeld onge-
veer 70% van de stemmen en maakte in de 
stad volledig de dienst uit. Na de Tweede 
Wereldoorlog zette deze lijn aanvankelijk 
door. Bij Tweede Kamerverkiezingen in 
1966 scoorde de KVP nog ruim 66%. Enkele 
jaren later begon echter de grote afbrokke-
ling, waarbij de katholieke partij, versterkt 
met de protestants-christelijke partijen 
terugviel tot ongeveer 35% van de stemmen 
in de jaren zeventig.

Vooruitgang boekten vooral de sociaal-
democratische Partij van de Arbeid (PvdA) 
en de liberale Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie (VVD), die in 1977 respectie-
velijk bijna 30% en ongeveer 15% van de 
stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen 
kregen. Bij verkiezingen voor de gemeente-
raad lag dit percentage door de lagere 
opkomst vooral voor de socialisten wat 
 lager. Vanaf midden jaren zeventig  maakten 
zowel PvdA als VVD regelmatig deel uit 
van het Eindhovense college van B&W.

Vrij spectaculair was de opkomst in het-
zelfde decennium van partijen ter linker-
zijde van de PvdA, waarbij vooral de van de 
KVP afgescheiden Politieke Partij Radicalen 
(PPR) enige tijd furore maakte. De opkomst 
van deze partij leidde in Eindhoven tot de 
vorming van een progressieve combinatie 
van PvdA, PPR en de links- socialistische 
PSP. Als reactie daarop splitste een 

deel van de rechtervleugel van de 
Eindhovense PvdA zich af om een 
aparte partij op te richten. Deze reactie 
kreeg landelijke navolging in de 

Afb. p. 181
De Effenaar staat 
anno 2009 volgens 
eigen zeggen be-
kend als landelijk 
gewaardeerde en 
 gerenommeerde 
club, met een 
veelzijdig en 
 bovenal grens-
verleggende 
programmering 
op gebied van 
(populaire) 
muziek, kunst, 
 cultuur, lifestyle 
en nieuwe media. 
Het begon alle-
maal bescheiden 
maar enthousiast 
in een voormalige 
textielfabriek in 
1969, als Para+ 
Jongerencentrum, 
met onder meer 
een yoga-ruimte. 
Na verbouwing 
in 1974 kreeg 
het de aan de 
textiel nijverheid 
ontleende naam. 
(1970)

2. Eindhoven 
werd voor stad 
en omgeving 
vanaf de jaren 
zestig steeds 
meer een regio-
naal centrum voor 
het alternatieve 
gebeuren. Vrijwel 
alle landelijke 
actiegroepen 
of bewegingen 
hadden er wel 
een afdeling of 
activiteiten. 
Zo ook de 
 Nederlandse 
Vereniging 
voor Sexuele 
Hervorming. 
(1980)
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4

3

3 + 4. De jeugd-
cultuur kent  
vele subculturen, 
met ieder een 
eigen scène en 
bijvoorbeeld 
kledingscode. 
De hardcorelief-
hebbers konden in 
2003 onder meer 
terecht in het 
Beursgebouw bij 
het housefeest 
Masters of 
Hardcore. 
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 Philipsfabriek in het door een militaire 
 junta geregeerde Griekenland. Na een 
vreedzaam verlopen bijeenkomst trok-
ken veel demonstranten aangevoerd 
door  Wubben en Van den Berg naar het 
standbeeld van Anton Philips op het 
Stationsplein om daar een krans van 
prikkeldraad te leggen. De Eindhovense 
politie, geleid door hoofd commissaris 
Odekerken, zag hierin een  onaanvaardbare 
aantasting van de goede naam van de 
grondlegger van het concern en trad hard 
op. Bij de confrontatie zouden ook door 
leden van de  Philipspolitie, die daar geen 
enkele bevoegdheid had, rake klappen zijn 
uitgedeeld. 

Een rel was geboren, die er ten slotte na 
talloze schermutselingen toe zou leiden dat 
de auto van Odekerken werd opgeblazen. 
Aanslagen met molotov-cocktails op onder 
meer het huis van burgemeester Witte, het 
kantoor van weekblad Groot-Eindhoven en 
het Evoluon waren daaraan voorafgegaan 
of zouden nog volgen. De pogingen van 
de Rode Jeugd om via een stadsguerrilla 
 vanuit Eindhoven de wereldrevolutie op 
gang te brengen, waren toen overigens 
al uitgelopen op een kwalijk soort radi-
calisme, dat elke band met de werkelijke 
situatie in de stad had verloren. 

Voorman Van Hoesel, wiens vader 
manager bij Philips was, werd in 1972 
tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld 
wegens verboden wapenbezit. Dit bete-
kende tevens het eind van de revolutie in 
Eindhoven. De meeste leden van de Rode 
Jeugd vertrokken uit de stad. Enkele van 
hen zouden de wereldrevolutie daarna nog 
tot in Jemen, China en Noord-Korea blijven 
najagen, maar behalve desillusies leverde 
dat weinig op.

DE EFFENAAR ALS (ALTERNATIEVE) 

 MUZIEKTEMPEL

De Effenaar is hiervoor al genoemd in 
 verband met Peter Koelewijn. Het gebouw 
en alles wat er voor staat, is  waarschijnlijk 
het best bewaarde monument van de kri-
tische tijdgeest van rond 1970. Zij het dat 
de tegenwoordige functie van de  Effenaar, 
een landelijk bekend poppodium,   wezen-
  lijk verschilt van die bij de start. De leeg-

Democratisch Socialisten ’70 (DS 70), die 
tot in de jaren tachtig in de Eindhovense 
gemeenteraad en de tweede kamer verte-
genwoordigd zou zijn.

Spectaculair en duidelijk door de tijd-
geest beïnvloed was de opkomst van D66. 
Deze links-liberale partij die de inspraak 
van de burger hoog in het vaandel had 
staan, kreeg bij de gemeenteraadsverkie-
zingen in 1970 vanuit het niets bijna 14% 
van de stemmen. D66 zou in de daarop 
volgende jaren een – wat resultaat betrof 
overigens sterk wisselende – constante in 
de Eindhovense politiek vormen. De veran-
deringen in de politiek werden misschien 
wel het best gekarakteriseerd door de 
benoeming in 1973 van de PvdA-politicus 
mr. J. van der Lee tot burgemeester. Tien 
jaar daarvoor zou dit nog ondenkbaar 
zijn geweest. 

EN DE ‘ECHTE’ REVOLUTIE VAN DE 

RODE JEUGD 

De benoeming van Van der Lee was 
te vens bedoeld om de politieke situatie 
in  Eindhoven wat te laten bekoelen. Die 
was enigszins oververhit geraakt door het 
optreden van de plaatselijke afdeling van 
de Rode Jeugd. Deze op het Chinese com-
munisme georiënteerde groepering was 
ontstaan in 1967. In Eindhoven vormde 
zich rond kopstukken Henk Wubben, 
Evert van den Berg en Luciën van  Hoesel 
een actieve kern. Een aantal van de vrij-
wel zonder uitzondering oorspronkelijk 
 katholieke leden van de Rode Jeugd had 
een Philips-achtergrond, in die zin dat 
vader of soms de betrokkene zelf bij het 
bedrijf werkte of had gewerkt.

Verzet tegen het almachtige concern 
dat samen met het katholieke establish-
ment al decennialang de dienst  uitmaakte 
in de stad was waarschijnlijk een belang-
rijke verklaring voor het curieus heftige 
karakter dat het optreden van de radicalen 
in Eindhoven kenmerkte. De ‘verburgerlijk-
te’ PvdA en de ‘softe’ partij en ter  linkerzijde 
ervan namen naar hun  mening onvol doende 
afstand van de bestaande machtsstructuren. 

Hoe zoiets kon escaleren bleek bij een 
begin 1969 door de groep georganiseerde 
demonstratie tegen de bouw van een 
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De artiestenfoyer is ‘hufterproof’ 
 ingericht en het publiek kan uit door-
zichtige barkasten zijn flesje bier kiezen, 
want ‘drinken op fles’ hoort bij de Effenaar. 
Zo lijkt het net of de ongebonden geest 
uit de beginperiode er toch nog een beetje 
rondwaart. 

Hans Schippers

staande  linnenweverij van Van den Briel 
en Verster aan de Dommelstraat kreeg 
in 1971 een tweede leven onder de naam 
Open Jongerencentrum Para+. Hier kon de 
Eindhovense jeugd zijn hart luchten over 
politieke en maatschappelijke wantoestan-
den, perikelen op school en niet-deugende 
ouders. Min of meer ongestoord konden de 
bezoekers er ook softdrugs gebruiken. De 
huisdealer zorgde voor een goede kwaliteit 
tegen een redelijke prijs.

Weinig bekend is overigens dat de 
naam van het gebouw met de mooie gevel 
rechtstreeks ontleend is aan het textiel-
verleden. Een effenaar is een soort kam 
om draden te geleiden op het weefgetouw, 
waardoor weefsel effen, vlak wordt. Na een 
jaar of vijf, de naam luidde inmiddels al 
enige tijd de Effenaar, verlegde de leiding 
van het centrum de aandacht naar cultuur. 
Hier bij bleef aanvankelijk de maatschappij-
kritische oriëntatie gehandhaafd. Geleide-
lijk aan won binnen die culturele richting 
de muziek aan belang. De voorkeur van 
de medewerkers bleef daarbij de eerste 
tijd wel uitgaan naar wat werd genoemd 
 alternatieve groepen. 

Vanaf de tweede helft van de jaren 
tachtig werd de muziekprogrammering 
gericht op een breder publiek. Er vonden 
optredens plaats van onder meer The 
Ramones, Sex Pistols, Red Hot Chili 
Peppers en R.E.M. Met deze programme-
ring veroverde de Effenaar zich een plaats 
in de eerste rijen van het Nederlandse 
popcircuit.

Om aan de top te blijven was nieuw-
bouw van de inmiddels volledig uit  ge  -
woonde oude fabriek noodzakelijk. Hierbij 
speelden ook zaken als geluids overlast en 
eisen van optredende bands en de concur-
rentie tussen de verschillende  podia een 
rol. In 1997 kreeg het  Rotterdamse archi-
tectenbureau MVRDV de opdracht voor 
het ontwerp van het nieuwe gebouw. Na 
talloze plannen, eindeloos geharrewar met 
diverse wet houders en de politiek was de 
nieuwe Effenaar in 2005 een feit. Die heeft 
twee zalen, een met 1300 plaatsen voor de 
grotere bands en een kleine van 400 
plaatsen voor kleinere en regionale 
groepen. 

5

5. Jongeren 
vroegen én kregen 
in de jaren zestig 
hun eigen, aparte 
onderkomens 
zoals de Vlucht-
heuvel en Metro 
voor de werkende 
jeugd. Hieruit 
ontstond het 
jongerencentrum 
Dynamo, van 
waaruit een reeks 
succesvolle open-
luchtevenementen 
onder de naam 
Dynamo Open Air 
werden georgani-
seerd (stagediven, 
1993)
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voor een compleet 
nieuw centrum 
riep door groot-
schaligheid en de 
daarmee gepaard 
gaande sloop veel 
weerstand op.

6

6. Het cityplan 
van Van den Broek 
en Bakema (hier 
op een tekening 
uit 1967) ging, 
mede door 
 pro testen vanuit 
de bevolking, niet 
door. Deze geheel 
omvattende visie 
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In het voorjaar van 1988 verkeerde 
 Eindhoven wekenlang in een Europa-
cup-roes. PSV moest 25 mei in de finale 
in Stuttgart aantreden tegen het Portu-
gese Benfica. Zo’n 20.000 Eindhovense 
supporters trokken naar de Duitse stad 
om de wedstrijd bij te wonen. Ze  werden 
niet teleurgesteld. De match zelf eindig-
de in een doelpuntloos gelijkspel. Maar 
PSV, geleid door coach Guus Hiddink, 
nam de strafschoppen beter. Invaller 
Anton Janssen schoot raak, waarna 
keeper Hans van Breukelen de Portu gese 
inzet stopte. De Cup kon mee terug naar 
Eindhoven. 

TEAMSPIRIT IN DIENST VAN HET BEDRIJF 

PSV was in staat successen, zoals met de 
Europacup, te boeken dankzij de hoofd-
sponsor, de NV Philips die, vooral om 
redenen van publiciteit, traditioneel grote 
sommen geld in de club stak. De eerste 
buitenlandse profvoetballer in Nederland, 
Trevor Ford, een international voor Wales 
nog wel, kreeg in 1956, twee jaar na de 
invoering van het betaald voetbal, een 
contract bij PSV. Er zouden nog een groot 
aantal bekende namen volgen, waarbij 
Philips vaak de financieel helpende hand 
toestak. 

SPORT
VOETBAL

PHILIPS

CLUB

EINDHOVEN
PSV

EINDHOVENAREN

AALSTERWEG

EUROPACUP
STRATUM

CLUB

SPORTCOMPLEX

SPORTPARK

ANTON

VERENIGING

WERKNEMERS

SPORTEN
GROTE

GEMEENTE
BEWEGEN

LANDSKAMPIOEN
NAAM
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Afb. p. 189 
De passieve 
sport‘beoefening’ 
neemt een steeds 
grotere plaats in 
het vrijetijdsleven 
in. Velen zijn als 
vrijwilliger of 
supporter actief 
betrokken bij het 
wel en wee van 
hun club, vooral 
in het voetbal. Zo 
waren duizenden 
PSVsupporters in 
1988 getuige van 
het behalen van 
de Europacup.

Binnen het Eindhovense sportleven nam 
Philips lange tijd een dominante plaats in. 
In 1913 richtte de onderneming, die toen 
al ongeveer 4000 werknemers telde, een
eigen Philips Sport Vereniging op. Initia-
tief nemers waren de directeuren Gerard en 
Anton Philips. De vereniging fungeerde als 
een koepel voor de verschillende sport-
clubs van het bedrijf. Sommige hiervan 
 bestonden al, zoals het in 1911 opgerichte 
Philips Elftal voor voetballers; andere 
kwamen later tot stand. Het ging hierbij 
om sporten als turnen, atletiek, korfbal, 
cricket, hockey, zwemmen en nog zo wat. 

De gebroeders Philips waren sportlief-
hebbers. Maar hun initiatief met de sport-
verenigingen had nog een andere reden. Zij 
zagen sport als middel tot ‘lichamelijke en 
geestelijke verheffing’ van het personeel. 
Anders gezegd: werknemers die sporten 
hebben waarschijnlijk een betere condi-
tie, waardoor zij hun werk beter kunnen 
doen. Daarnaast vormden de verenigingen 
inclusief de supporters een samenbindend 
element, dat de door Anton Philips veel 
geprezen ‘teamspirit’ moest bevorderen.

EINDHOVEN, (PHILIPS)SPORTSTAD

Eindhoven kende al voor de komst van 
Philips een vrij gevarieerd sportleven in 
de vorm van verenigingen voor hand- en 
kruisboogschieten en enkele turnclubs. 
Op open plekken werd door ‘wilde’ elftallen 
gevoetbald, waarbij in volksbuurten een 
bal van oude kranten omwikkeld met touw 
werd gebruikt. Hieruit ontstond in 1896 de 
echte voetbalclub Constantia. Ten slotte 
was er de wielerclub De Snelheid en later 
nog andere, die tochten en wedstrijden in 
de stad en omgeving organiseerde. 

De gemeente bemoeide zich aan-
vankelijk niet met de sport. Daarvoor 
ontbraken het geld en de belangstelling. 
Dit liet de weg vrij voor het particuliere 
initiatief, waarbij de sportbeoefenaars 
zelf velden aanlegden en kleedkamers 
bouwden. Ook bedrijfsverenigingen van 
onder meer  Philips, de sigarenkisten-
fabriek Picus en enkele textiel- en tabak-
fabrieken waren  actief. De katholieke 
woningbouwvereni ging Sint-Trudo reali-
seerde in de jaren twin tig aan de Botenlaan 

een  sportcomplex met onder meer voetbal-
velden en een  tennisbaan. 

Philips was van de bedrijfsverenigingen 
verreweg het meest actief. Het concern liet 
om te beginnen aan de Frederiklaan bij 
het Philipsdorp en later op verscheidene 
andere plaatsen in Eindhoven  sportcom-
plexen aanleggen. Bekende namen zijn de 
Herdgang en Tegenbosch (hockey, cricket, 
rugby, tennis, handbal en tegenwoordig 
voetbal) aan de Oirschotsedijk in Strijp en 
de Heihoef (voetbal, honk- en softbal, korf-
bal) in Stratum. Philips hielp ook enkele 
niet PSV-verenigingen, zoals de voetbalclub 
Tivoli, met de aanleg van velden. 

De gemeente kreeg pas na 1945 meer be-
langstelling voor het sportleven. In de jaren 
vijftig werd onder meer een groot sport-
park aan de Oude Bosschebaan in Woensel 
aangelegd. In 1957 was echter nog altijd 
53% van alle sportvelden in handen van 
Philips, 13% was van andere particuliere 
instellingen en 34% was gemeentelijk bezit. 

In dat jaar ook werd Eindhoven voor het 
eerst tot ‘sportstad van het jaar’ gekozen. 
Criteria hierbij waren zaken als de sport-
infrastructuur, sportaccommodaties en de 
vernieuwing van het sportbeleid. Eind-
hoven zou later nog een aantal malen tot 
sportstad worden gekozen. 

Vanaf circa 1980 trok Philips zich 
geleidelijk terug uit de bedrijfssportorgani-
saties, die grotendeels werden verzelfstan-
digd. Wel treedt Philips nog op als sponsor 
van PSV-voetbal en individuele sporters als 
de zwemmer Pieter van den Hoogenband. 
De gemeente heeft de sportaccommodaties 
van Philips grotendeels overgenomen. 

PSV EN DE ANDERE EINDHOVENAREN 

Hoe keken nu de andere, zeg maar, niet 
met Philips verbonden Eindhovenaren 
aan tegen de sportieve activiteiten van 
het  elektronicaconcern, die ook voor de 
rest van Nederland uniek waren. Aanvan-
kelijk niet erg positief. Andere voetbalclubs 
maakten bezwaar tegen het feit dat PSV 
goede spelers ‘kocht’ door ze een baan 
bij het bedrijf aan te bieden. Door katho-
lieke geestelijken werd rond 1912 de vrees 
uitgesproken dat voetbal en andere takken 
van sport de jeugd zou afhouden van hun 



p.192

>> PERIODE NA 1970: EEN NIEUW TIJDPERK >> ICOON DE EUROPACUP VOOR LANDSKAMPIOENEN, 1988

2. Sportevene-
menten  krijgen  
een steeds 
belangrijkere 
plaats in in het 
dagelijkse leven 
en brengen steeds 
meer mensen op 
de been. In 1959 
startte de eerste 
Lichtstadmara-
thon met 47 deel     -
nemers (uitslui-
tend mannen), 
in 2008 werd 
deze, 25ste, 
Marathon Eindho-
ven gehouden  met 
in totaal 15.400 
deelnemers op 
de verschillende  
onderdelen. 
Lopers komen 
van heinde en 
verre, een heel 
bureau is door 
het jaar bezig 
met de organisatie 
en voorbereiding.

godsdienstige plichten. Sport, meende de 
pastoor van Stratum, was een uitvinding 
van socialisten en liberalen. Goede katho-
lieken hielden zich daar verre van. 

Sport had echter een grote aantrekkings-
kracht op de jeugd en de kerk besefte dat 
men niet achter kon blijven. Na enkele 
beperktere initiatieven werd in 1919, toen 
er door het terugbrengen van de arbeidstijd 
wat meer vrije tijd kwam, in Eindhoven een 
‘RK Sportvereniging’ opgericht. Van de aan-
gesloten clubs konden alleen katholieken 
lid zijn. De voetbalvereniging Brabantia, die 
zijn domicilie had aan de Botenlaan, was 
het paradepaardje van de sportvereniging. 
De club behaalde zelfs tweemaal het lands-
kampioenschap van de RK-bond. 

Enkele katholieke verenigingen, met 
Eindhoven als grootste, bleven buiten de  
katholieke bond. Eindhoven was in 1909 
ontstaan uit een fusie. De nieuw gevormde 
club ging spelen onder de naam EVV, een 
afkorting van Eindhoven Voetbal Vereni-
ging. Na nog een fusie in 1921 koos men 
de naam Eindhoven.

De club, met de kleuren blauw en wit, 
was de vereniging van het traditionele 
Eindhoven. De vereniging had een sterke 
basis in wijken als Gestel, Stratum en 
 Tongelre, waar minder Philipsarbeiders 
woonden, maar vooral sigarenmakers 
en werknemers van textielfabrieken. 
 Eindhoven kon profiteren van de storm-
achtige groei van de stad in deze periode. 
Vanuit de Brabantse onderbond klom de 
club in de Eerste Wereldoorlog op naar de 
tweede klas van de NVB, de latere KNVB. 
In 1922 volgde promotie naar de zuide-   
lijke eerste klas, waar ook concurrent 
PSV speelde.

Bij wedstrijden tegen elkaar bestond de 
gebruikelijke rivaliteit tussen twee clubs 
uit dezelfde stad. Van scherpe tegenstel-
lingen lijkt echter, zeker na 1928 toen PSV 
zich openstelde voor niet-Philipsmedewer-
kers, nauwelijks sprake te zijn geweest. De 
Philipsclub, met de kleuren wit en rood, 
deed het meestal beter in de competitie en 
won ook vaak de onderlinge duels. In 1932 
kwam Eindhoven echter dichtbij. PSV werd 
landskampioen, de blauwwitte concurrent 
eindigde als tweede. De jaren daarop echter 
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3

4

4. De recreatieve 
sportbeoefening 
is, onder invloed 
van de gestegen 
welvaart en de 
toename van 
vrije tijd, in de 
loop van de 20ste 
eeuw gigantisch 
gegroeid. In 2005 
was eenderde 
van de volwassen 
Eindhovenaren 
onder de 65 jaar
lid van een 
sportschool of 
-club, wat nog 
relatief weinig 
is vergeleken 
bij omringende 
buiten  gemeenten.

3. Rond 1900 na-
men ook in Eind-
hoven mannelijke 
sportievelingen 
het initiatief tot 
georganiseerde 
sportbeoefening 
en richtten ver-

enigingen op voor 
fietsen, wielren-
nen en voetballen. 
Zo ontstond onder 
meer in 1909 de 
Eindhovense Voet-
bal Vereniging. 
Na een spannende 

nacompetitie wist 
EVV in 1954 in een 
rechtstreeks duel 
bij DOS het lands-
kampioenschap 
te behalen. Het 
kampioenselftal 
bestond nog 

louter uit plaat-
selijke amateurs.
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vertoefde Eindhoven, dat in 1934 een 
nieuw sportcomplex aan de Aalsterweg 
had  kunnen betrekken, in de onderste 
regionen van de eerste klas.

Eind jaren dertig ging het beter. Eind-
hoven won in 1937 de KNVB beker en 
werd in 1939 zuidelijk kampioen. De jaren 
veertig en vijftig waren topjaren voor de 
club, die in het seizoen 1953-1954 zelfs 
landskampioen werd. Met de invoering 
van het betaald voetbal, het jaar erop, 
werd echter duidelijk hoe de (financiële) 
krachtsverhoudingen lagen. PSV hand-
haafde zich moeiteloos in de eredivisie en 
speelde een hoofdrol in diverse Europese 
voetbal toernooien. Met Eindhoven ging 
het met wat ups en downs minder goed. 
De club speelt al een aantal seizoenen in 
de eerste divisie.

CONTINUÏTEIT EN VERNIEUWING 

Het boegbeeld van de Eindhovense voetbal-
sport is en blijft PSV. De club werd in 1929 
voor het eerst landskampioen en herhaalde 
dit kunststukje daarna nog 20 maal, voor 
het laatst in 2008. Behalve de Europacup 
behaalde PSV in 1978 nog de EUFA Cup. 
De club leverde verder een groot aantal 
spelers aan het Nederlands elftal en heeft 
een internationaal befaamd stadion. 

Maar daarnaast spelen ook een aantal 
andere sporten een belangrijke rol in 
de stad. Te denken valt hierbij aan de 
 zwemsport, waarmee PSV-zwemmen 
de laatste jaren grote successen boekte, 
 hockey, tennis, honkbal, handbal en ijs-
hockey. Vooral de Eindhovense hockey-
verenigingen doen het traditioneel goed. 
Clubs als Oranje Zwart en EMHC  werden 
een groot aantal malen Nederlands kam-
pioen. Eindhoven heeft verder naam 
ge maakt met een aantal internationale 
sportevenementen als de Marathon, de 
Profronde van Eindhoven, en het Con-
cours-hippique aan de Karpendonkse Plas. 

Van minstens even groot belang zijn de 
tienduizenden Eindhovenaren die ter ont-
spanning aan sport doen. Ze hebben hierbij 
de beschikking over een hoogwaardige 
sportinfrastructuur, die onder meer bestaat 
uit drie grote complexen: Sportpark Woen-
sel met het Ir. Ottenbad; Sportpark Honds-

heuvels, eveneens in Woensel met daar-
bij het sportcomplex van de  Technische 
Universiteit en het uitgebreide Sport en 
Recreatiepark Eindhoven-Zuid. Van dit 
laatste maken onder meer de Kunstijs-
baan Eindhoven, zwembad De Tongelreep 
(tevens Nationaal Zwemcentrum) en de 
Sportparken Aalsterweg en Heihoef deel 
uit. De deelname aan sportieve activiteiten 
ligt in Eindhoven ruim boven het landelijke 
gemiddelde, waarbij moet worden aangete-
kend dat de stad minder weinig-sportende 
allochtonen telt dan de overige grote 
steden.  

 
Hans Schippers
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5. In de 20ste 
eeuw namen 
de voorzieningen 
op sportgebied 
steeds toe, qua 
omvang en luxe. 
Het gemeente-
lijke zwembad 
was vanaf 1929 
een openlucht 
zwembad in een 
afgraving, de 
IJzeren Man. 
In 1935 kwam 
daar het niet-

gemeentelijke 
sportfondsen bad 
bij. Tot de opening 
van het nieuwe 
zwembad de 
Tongelreep, in 
1966, bleef de 
IJzeren Man 
de belangrijkste 
plaats voor de 
jeugd om het 
zwemdiploma  
te behalen. 
(schilderij  
Willem de Kok)
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VERWIJZINGEN
 
Te bezoeken:
>> PSV-stadion met museum 
aan de Frederiklaan.

>> Jan Louwers (Eindhoven) 
stadion aan de Aalsterweg.

>> Nationaal Zwemcentrum 
De Tongelreep IJssport-
complex Eindhoven

Literatuur en dvd's:
>> Jeroen van den Berk, 
PSV 1988, reconstructie 
van een gouden jaar 
(Eindhoven 2008)

>> Ruurd Erens e.a., 
Het PSV-gevoel 
(Utrecht 2000)

>> Frans van den Nieuwenhof, 
Van rood en wit gezongen 
(Eindhoven 2002)

>> Jan Spoorenberg, ‘De 
ontwikkeling van het ver-
enigingsleven in Eindhoven 
(1800-1920)’, in: J.M. Goris 
(red.), Sport en vrijetijds-
besteding in De Kempen 
(Herentals-Roosendaal 2004)

>> W. van de Ven e.a., 
Het Gouden Eindhoven, 
1909-1959 (Eindhoven 1959).

>> Wim Wich, 80 Jaar PSV 
(Amsterdam 1993). 

>> J.M.P. van Oorschot, 
Eindhoven, een samenleving 
in verandering, deel 1 en 2, 
(Eindhoven 1982).

>> Groot aantal dvd’s over 
diverse hoogtepunten van 
PSV.

Websites: 
>> Sportbeoefening in 
 Eindhoven in het algemeen:
www.eindhoven.nl/
wat-is-er-te-doen-/sport.htm
 
>> Officiële website PSV:
www.psv.nl

>> Wikipedia 
www.wikipedia.nl
Zoek: PSV (voetbalclub) 

>> Supportersvereniging PSV
www.supver-psv.nl

>>Tongelreep
www.tongelreep.nl 

>> IJssportcentrum 
 Eindhoven
www.ijssportcentrum.n

file_Europacup
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In 1989 verrees in de Willemstraat, niet 
ver van het stadscentrum, een gebouw 
dat Eindhovenaren misschien op een 
mediterrane vakantie of in het westen 
van het land hadden gezien, maar niet 
in eigen stad. Het middelgrote in roze 
en grijze betonsteen uitgevoerde ge-
bouw met het grote loden koepeldak 
en de hoog oprijzende minaret was 
onmiskenbaar een moskee. De ruim 
van te voren aangekondigde bouw van 
de Turkse Fatih-moskee was niet schok-
kend.  Daarvoor ook was het ontwerp, 
met  uitzondering wellicht van de mina-
ret, te conventioneel. Het maakte echter 
veel Eindhovenaren duidelijk dat een 
aanzienlijk aantal van hun medebur-
gers er een andere levensovertuiging 
op nahield dan zijzelf. De bouw van de 
moskee was verder een teken dat deze 
‘nieuwe’ Eindhovenaren een vaste plaats 
in de stad innamen.

DE OVERSPANNEN ARBEIDSMARKT 

EN SPAANSE ASSISTENTIE

De Willemstraat, waar had de Fatih-
 moskee anders kunnen staan? De vraag 
stellen is haar beantwoorden. Alles wat 
na de oorlog als buitenlander nieuw in 
Eindhoven arriveerde leek daar samen 
te klonteren. Naast de moskee waren er 

INTEGRATIE

TURKSE

SPANJAARDEN

PHILIPSSTADMAATSCHAPPIJ

OUDE

MARROKAANSE

GENERATIE

MOSKEE
GASTARBEIDERS

DROOM

FAMILIES
NIEUWKOMERS

IMMIGRANTEN

AANVANKELIJK

DAARBIJ
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de  gebouwen van het Casa Espanol en 
daarnaast stond het Centro Italiano, waar 
respectievelijk Spanjaarden en Latijns-
Amerikanen en Italianen elkaar konden 
ontmoeten. 

Van die groepen waren de Italianen als 
eersten in Eindhoven gearriveerd. Na de 
Tweede Wereldoorlog waren er in  bepaalde 
bedrijfstakken al snel tekorten aan werk-
nemers ontstaan. Bijna altijd ging het 
om zwaar of vuil werk, wat Nederlanders 
zelf liever niet deden. Al vanaf eind jaren 
veertig werkten Italiaanse mijnwerkers in 
de Limburgse mijnen. 

Kort daarna gingen metaalbedrijven 
opnieuw in Italië en later ook in Joegosla-
vië werknemers werven. Het ging daarbij 
vooral om vakmensen zoals lassers, waar-
aan in Nederland een tekort bestond. In 
dat kader kwam ook een aantal Italianen 
naar Eindhoven, die vooral werk vonden 
bij DAF en in de textielfabrieken.

De Spaanse intocht begon begin jaren 
zestig. Initiatiefnemer hierbij was Philips, 
dat in deze periode een sterke expansie 
beleefde door de start van de productie 
van televisietoestellen. In 1962 nam Frits 
Philips persoonlijk het besluit om te gaan 
werven in één land, en wel Spanje. Dit 
gebeurde mede om de zaak administratief 
overzichtelijk te houden. 

Begin februari 1963 arriveerden 90 
Spanjaarden, na een reis van drie dagen, 
in Eindhoven. Zij kwamen uit de Extrema-
dura, een van de meest achtergebleven de-
len van Spanje met een hoge werkloosheid. 
Later kwamen ook Spanjaarden uit andere 
regio’s van het land naar Eindhoven. Dat 
sommigen hier terecht kwamen was puur 
toeval. In het keuringscentrum hingen 
drie grote borden: Nederland, Zwitserland, 
Duitsland. In de rij voor Zwitserland zat 
niet veel beweging, daarom stapten een 
aantal wachtenden over naar Nederland. 

Het aantal Spanjaarden bij Philips zou 
oplopen tot enkele duizenden. Zij werden 
aanvankelijk onder primitieve omstandig-
heden gehuisvest in woonoorden in plaat-
sen in de omgeving. Vooral het gebrek aan 
privacy was een groot probleem. Het feit 
dat ze hier redelijk betaald werk hadden, 
maakte veel goed voor de gastarbeiders, 

 zoals ze werden genoemd. Na een aantal 
jaren konden ze hun gezin laten over-
komen en kregen ze woningen van Philips. 
Vooral in Strijp ontstond zo een hechte 
Spaanse gemeenschap. Op het ogenblik 
wonen er nog zo’n 1000 Spaanssprekenden 
in Eindhoven.

   
ANDERE MEDITERRANE NIEUWKOMERS

Tot medio jaren zeventig vormden de 
 Spanjaarden de grootste groep allochtonen 
in Eindhoven, geleidelijk echter werden 
ze uit die positie verdrongen door gastar-
beiders uit Turkije en Marokko. De eerste 
Turken kwamen in de tweede helft van de 
jaren zestig naar de stad. Hun komst werd 
geregeld door zogeheten arbeidsronselaars. 
Die pakten de zaak handig aan. Een inmid-
dels gepensioneerde Turk herinnert zich 
nog goed hoe hij in 1965 als jongeman in 
zijn woonplaats aan de Zwarte Zeekust een 
rode Mercedes met een Belgisch kente-
ken op straat zag rijden. Dit symbool van 
welvaart en avontuur deed een vonk over-
slaan en voor hij het wist stapte hij in een 
vliegtuig dat hem naar een ‘saai Belgisch 
koolmijnendorp’ bracht. 

Later kwam hij naar Eindhoven, waar 
toen al veel Turken woonden. Zij hadden 
vanaf 1965 op tijdelijke contracten bij 
diverse bedrijven als de schoenenfabriek 
BATA in Best en houtbedrijf Picus ge-
werkt. De woonomstandigheden van deze 
eerste generatie Turkse arbeiders waren 
vaak bedroevend. Ze verbleven in barak-
ken naast de fabrieken of in bouwvallige 
pensions, waar ploegsgewijs werd geslapen 
in stapelbedden. Rond 1970 organiseerden 
onder meer kerken protestacties tegen 
de leefomstandigheden en kwamen er 
 verbeteringen.

Veel Turken waren afkomstig uit arme 
regio’s met een grote werkloosheid zoals 
Oost-Anatolië. Ze dachten zelf aanvanke-
lijk een paar jaar in Nederland te blijven 
om genoeg geld te verdienen voor de 
aan koop van een stuk land of een tractor. 
Maar onder meer door de sterke inflatie in 
Turkije kwam het daar vaak niet van. Tegen 
hun zin kozen velen van hen daarom voor 
een langer verblijf en ten slotte een bestaan 
in Nederland. Zij kregen na vijf jaar een 

Afb. p. 197  
In 1996 kreeg 
de Surinaamse 
moslimgemeen-
schap haar 
eigen moskee.
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verblijfsvergunning en konden dan vrouw 
en kinderen laten overkomen. Deze ontwik-
keling kreeg zijn beslag in het begin van de 
jaren tachtig toen ongeveer 20.000 Turken 
en Marokkanen in het kader van gezins-
hereniging naar Nederland kwamen. 

De genoemde Marokkanen arriveerden 
rond 1970, kort na de Turkse  gastarbeiders, 
in ons land. In Eindhoven verliep hun 
komst op ‘Spaanse’, dat wil zeggen geor-
ganiseerde wijze. Initiatiefnemers waren 
Philips en DAF. Zij organiseerden via de 
Nederlandse ambassade en consulaten in 
Marokko bijeenkomsten waar de kandi-
daat-migranten zich konden aanmelden. 
De belangstelling in het arme Marokko was 
groot. Vooral uit het Rifgebergte, maar ook 
uit andere regio’s trokken duizenden jonge 
mannen naar Nederland. 

Bij de keuring werd alleen gelet op 
lichamelijke gezondheid. De migranten 
moesten kunnen aanpakken. Dat veel van 
hen geen enkele formele scholing hadden 
en vaak analfabeet waren, interesseerde de 
keuringsartsen en bedrijven niet. Zij had-
den mensen nodig aan de lopende band en 
dergelijke. Meer nog dan de Spanjaarden en 
Turken, die door hun opleiding wat beter 
voor zich zelf konden opkomen, kwamen 
de Marokkaanse migranten in Nederland 
in een isolement terecht. 

TUSSEN DROOM EN REALITEIT   

Evenals de Spanjaarden en Turken dachten 
veel Marokkanen aanvankelijk na enkele 
jaren terug te keren. Bij deze groep nieuw-
komers kwam daar in meerderheid weinig 
van terecht. Zo ontstonden in Eindhoven 
grote Turkse en Marokkaanse gemeen-
schappen die in 2008 uit respectievelijk 
ongeveer 9.500 en ruim 5000 personen 
bestonden.

Van beleid om deze groepen in de 
 Nederlandse maatschappij te doen inte-
greren was aanvankelijk geen sprake. Ze 
kwamen hier om tijdelijk te werken en dat 
was het dan, dachten zowel overheid als 
werkgevers. Aan taalonderwijs of voor-
lichting over culturele verschillen tussen 
het land van herkomst en Nederland werd 
niets gedaan. De mensen moesten het zelf 
uitzoeken. Als reactie daarop ontstonden 

2



p.201

2. Vanaf de jaren 
zestig maakte 
het Nederlandse 
bedrijfsleven werk 
van een georga-
niseerde werving 
van zogeheten 
gastarbeiders. 
Ook in de regio 
Zuidoost-Brabant 
kwamen zij in 
groten getale 
terecht, aanvanke-
lijk in pensions of 
woonoorden. Waar 
staat hun hoofd 
naar? Naar de 
hoofdtooi van hun 
werkgever tevens 
pensionbeheerder 
of naar de wijn, 
vermoedelijk uit 
het land van her-
komst? Spaanse 
gastarbeiders in 
feeststemming 
vanwege 75 jaar 
Philips, 1966.

3 3. Eindhoven 
kende in de 
20ste eeuw een 
belangrijk aantal 
niet-geboren  en 
getogen ingeze-
tenen  onder de 
bevolking, en hun 
aandeel nam in 
de naoorlogse  
periode toe, 
vooral na 1970. 
Zij kwamen  
steeds meer van 
buiten Nederland. 
Inmiddels 
vormen  zij een 
onmiskenbaar 
onderdeel uit van 
de samenleving, 
waarbij integratie 
en behoud van 
de voormalige 
cultuur samen 
een gezamenlijke 
vorm zoeken.
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na enige tijd zelfhulporganisaties van 
bijvoorbeeld immigranten uit een bepaalde 
regio. Ook moskeeverenigingen en politie-
ke- en vakbondsorganisaties speelden een 
belangrijke rol bij de integratie op sociaal 
en cultureel terrein. Van groot belang waren 
verder goedwillende buren en collega’s die 
raad gaven en hielpen met het invullen van 
formulieren.

De eerste generatie immigranten heeft 
in meerheid moeten aanvaarden dat de 
droom van de terugkeer naar het moeder-
land niet te realiseren was. Voor veel van 
hen leverde dit soms grote spanningen op. 
De tweede generatie ging hier vaak naar 
school en kent de weg in de  maatschappij 
beter dan hun ouders. Zij vormen als het 
ware een brug; nog goed op de hoogte 
met de gebruiken in het thuisland, maar 
ook goed bekend met de Nederlandse 
maatschappij. De derde generatie lijkt 
daarbij soms tussen de wal en het schip te 
belanden. Zij voelen zich in geen van beide 
culturen thuis en moeten hun eigen weg 
vinden zonder hun identiteit te verliezen. 
Waar ligt de grens van de assimilatie, is 
voor hen het dilemma. Op deze vraag zijn 
slechts individuele antwoorden mogelijk. 

DE MULTICULTURELE STRAAT

De Spanjaarden, Turken en Marokkanen 
waren niet de enige nieuwkomers van 
na de Tweede Wereldoorlog. De Indische 
Nederlanders waren hen eind jaren veertig, 
begin jaren vijftig voorgegaan als gevolg 
van de Indonesische revolutie. Omdat 
zij wat betreft taal, cultuur en godsdienst 
weinig afweken van de gevestigde Neder-
landse bevolking verliep hun inpassing 
zonder grote problemen. Wat niet wil 
zeggen dat voor veel mensen uit deze  groep 
de (gedwongen) overgang naar ons koude, 
weinig gastvrije land moeilijk was. In 
Eindhoven wonen ongeveer 6500 Indische 
Nederlanders. 

Kort voor en na de Surinaamse onaf-
hankelijkheid in november 1975 kwamen 
grote groepen Surinamers. In de jaren 
tachtig en negentig volgden Antilliaanse 
 immigranten. De integratie van deze 
groepen verliep minder vanzelfsprekend 
dan die van de Indische Nederlanders, 

4

4. De stads-
bevolking van 
Eindhoven kent
begin 21ste eeuw, 
zoals alle grote 
steden, een   aan-
zienlijke populatie  
met een niet 
direkt westerse 
achtergrond of 
oriëntatie. Segre-
gatie of integratie 
is daarbij een 
belangrijk 
 vraag stuk, 

dat deels ook 
parallel loopt 
met een groeiend 
islamitisch zelf-
bewustzijn en 
deels een zekere 
radicalisering die 
weer reacties 
oproept. Een van 
de islamitische 
scholen was in 
2004 het doelwit 
van een bom-
aanslag.
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een multiculturele gemeenschap, die wat 
betrof openheid meer leek op een plaats als 
Rotterdam, dat rond 1900 eveneens zeer 
snel was gegroeid, dan op andere Brabantse 
steden. 

Groepen die zich in het laatste kwart 
van de twintigste eeuw scherp tegen de 
komst van vooral Turkse en Marokkaanse 
immigranten verzetten kregen in de stad 
niet veel aanhang. Wat niet wil zeggen dat 
er geen discriminatie bestond. Vertegen-
woordigers van de eerste generatie gastar-
beiders kunnen u snel uit de droom helpen. 

Na de aanslagen van 11 september 2001 
in de Verenigde Staten en de moord op 
cineast Theo van Gogh in 2004 is echter 
een verharding in de maatschappelijke 
 verhoudingen ontstaan. Enkele rechts-
populistische groepen lijken te streven 
naar een confrontatie met aanhangers 
van de islam. Radicale volgelingen van 
die godsdienst sturen aan op een tweede-
ling in de maatschappij. Een kleine groep 
schrikt daarbij niet terug voor geweld. Die 
weg werd ook gekozen door Nederlandse 
rechts-radicalen die in 2004 een bomaan-
slag pleegden op de Eindhovense Tariq 
Ibnoe Ziyad-school.

Na deze woelige periode moeten nieuwe 
bruggen worden gebouwd  tussen de ver-
schillende segmenten van de Nederlandse 
maatschappij. Openheid is daarbij van 
groot belang. Gematigde stromingen bin-
nen de verschillende allochtone gemeen-
schappen en de gevestigde Nederlandse 
maatschappij moeten in de dialoog een 
hoofdrol spelen om te voorkomen dat 
de tegenstellingen verder toenemen. De  
Stichting Overleg Allochtonen en Autoch   -
tonen (OVAA) speelt in Eindhoven een 
dergelijke rol

Hans Schippers

maar  overeenkomsten in taal en soms 
godsdienst en cultuur gaven vaak op wat 
langere termijn de doorslag bij de aan- en 
inpassing. De Surinaamse en Antilliaanse 
gemeenschappen zijn circa 3500 en 2000 
personen groot. Een deel van de Surina-
mers is islamitisch. Zij gaven echter de 
voorkeur aan eigen gebedshuizen en sloten 
zich niet aan bij de bestaande Turkse of 
Marokkaanse islamitische organisaties. 
Hun aanwezigheid in Eindhoven blijkt uit 
de Surinaamse moskee op het Kastelen-
plein.  

Naast de hier genoemde etnische groe-
pen zijn er nog 48 nationaliteiten die meer 
dan 100 vertegenwoordigers in Eindhoven 
hebben. In totaal zijn 57.000 van de 210.000 
inwoners van allochtone afkomst (2007). 
Hierbij spelen echter grote verschillen in 
integratie een rol. De op onafhankelijkheid 
gestelde Somalische gemeenschap verschilt 
hemelsbreed met de Indische Nederlanders, 
die zich volledig Nederlander voelen. 

De diversiteit van Eindhoven wordt het
best duidelijk bij een wandeling op zater-
dag  middag door de Kruisstraat. Hier vind 
je de Iraakse groenteboer, met daar-
tegenover de Marokkaanse kapper en 
wat verderop de Nederlandse bakker, een 
Turkse telefoonshop en dito nachtwinkel. 
Daarna volgen nog ondermeer een Turkse 
bakker, een Chinese kruidendokter, een 
Surinaams/Afrikaanse kapper en een grote 
Chinese supermarkt met tussendoor wat 
Nederlandse winkels. De medewandelaars 
komen naar taal, uiterlijk en kleding te oor-
delen letterlijk van over de hele aardbol. De 
statistieken vertellen dat er ‘158 herkomst-
groeperingen’ in Eindhoven wonen en op 
zaterdagmiddag in de Kruisstraat geloof je 
dat graag. 

INTEGRATIE EN SPANNINGEN

Voor de integratie van de naoorlogse 
nieuwkomers had Eindhoven al in het 
 begin van de twintigste eeuw kunnen 
oefenen bij de explosieve groei van Philips 
toen uit Nederland, Duitsland, Tsjechië en 
België duizenden toestroomden. Dat inte-
gratieproces was, met de nodige steun van 
het bedrijf zelf, zonder grote problemen 
verlopen. Company town Eindhoven was al 
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VERWIJZINGEN
 
Te bezoeken:
>> De Fatih-moskee in de 
Willemstraat

>> Moskee Arrahman in de 
Visserstraat

>> Anwar-E-Madina op het 
Kastelenplein

>> Woenselse markt, 
kruisstraat

Bronnen en literatuur:
>> Els Doeleman, e.a., Je kunt 
hier ver zien (Eindhoven 2008) 

>> G. van Os, Ik kwam 
met een koffer van karton. 
 Spanjaarden in Zuidoost 
Brabant (2006)

>> Moniek IJzermans, e.a., 
De stad moet een vijver zijn 
waar alle vissen in kunnen 
zwemmen (Eindhoven 2005)

>> Statistische gegevens: 
De wereld vertegenwoordigd 
in Eindhoven, persbericht 
gemeente Eindhoven 20 
februari 2008.

Informatie:
>> Mohamed Haddad, 
 voor-zitter Stichting 
OVAA en Kaya Kocak, 
 gemeenteraadslid CDA  

>> Citaat op blz.199 is uit 
gedicht: Ooh, die rode 
Mercedes, die hartensteler, 
van Meneer Mustafa Keskin, 
te vinden in: Els Doeleman 
e.a., Je kunt hier ver zien 
(Eindhoven 2008),128 

Websites: 
>> Fatih moskee
www.fatihmoskee.nl 

file_Moskee
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‘Brainport’ is het motto van de regio 
Eindhoven om zijn economische positie 
te versterken en de verworven welvaart 
te handhaven en jaren van  economische 
crisis (zoals in 2009) te bezweren. Rot-
terdam heeft de haven, de ‘seaport’, als 
belangrijke motor voor zijn economie en 
Amsterdam heeft Schiphol, de ‘airport’. 
De regio Eindhoven wil inzetten op zijn 
‘brains’ en tot de beste kennisecono-
mieën van de wereld be horen. Dat moet, 
want de internationale, economische 
verhoudingen zijn na de Tweede Wereld-
oorlog grondig veranderd. Het heeft zijn 
weerslag gehad op de  economische acti-
viteiten in de regio. Een nieuw tijdperk 
is aangebroken. 
 

DRIE VERSCHUIVINGEN

Het is onvoorstelbaar hoe snel economische 
veranderingen zich voltrekken. Rond 1970 
was Nederland nog een industrienatie: 
 circa 40% van de beroepsbevolking was 
actief in de industrie. Tegenwoordig is dat 
meer dan gehalveerd. Eenzelfde trend is 
ook in de regio Eindhoven zichtbaar. De 
industrie bood rond 1970 vermoedelijk 
nog aan zo’n 50% van de beroepsbevol-
king werk. Dat is nu nog maar zo’n 23%. 
Het is een dalende trend die zeker nog zal 
 doorzetten. Daarentegen heeft de

PHILIPS
EINDHOVEN

REGIO

DESIGN
ZAKELIJKE

INDUSTRIE

TABELLENBOEK

STRUCTUUR

ACTIVITEITEN
BEDRIJVIGHEID

NETWERKECONOMIE

ONTWIKKELING

UNIVERSITEIT

BRON

GEMEENTE

WERKGELEGENHEID

GEBIED

TABEL
EURO
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Tabel 1: DE ECONOMISCHE STRUCTUUR IN DE REgIO 

EINDHOVEN IN 2007 (IN pROCENTEN)

Landbouw 3,3

Industrie 23,0

Zakelijke dienstverl. 47,3

Algemene dienstverl. 26,4

100

Bron: Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. 
Tabellenboek Vestigingenregister 2007 (Gemeente  Eindhoven, 
april 2008) 

Opmerking: De regio Eindhoven bestaat uit 21 gemeenten, 
te weten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, 
Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-
Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de 
Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, 
Waalre.

dienstverlening zijn dominante positie in 
de regionale werkgelegenheid aanzienlijk 
versterkt, namelijk van 45% naar 74% (zie 
tabel 1). Dat wil overigens niet zeggen 
dat de betekenis van de industrie minder 
is geworden. Integendeel, de industrie 
blijkt nog steeds voor de regio een econo-
mische factor van de eerste orde te zijn. 
Een tweede, ingrijpende verschuiving is 
de aard van de industriële activiteiten. De 
textiel- en leerindustrie waren zo’n vijftig 
jaar geleden belangrijke bedrijfstakken in 
Eindhoven. Daar is nauwelijks nog iets van 
te merken. De sigarenindustrie behoorde 
tot de internationale koplopers. Dat is 
allang weer vergeten. In de jaren zestig en 
zeventig werden deze bedrijftakken weg-
gevaagd uit het straatbeeld en de statis-
tieken. Tot in de jaren tachtig is er sprake 
van een zogenaamde ‘tweepijlereconomie’, 
waarbij de bedrijvigheid zich concentreert 
op Philips en DAF. Vanaf de jaren negentig 
ontstaat een netwerkeconomie met knoop-
punten in de metaal- en machine-industrie 
(o.a. VDL Groep en ASML), de elektrotech-
nische industrie (Philips), de transportmid-
delen (met name DAF Trucks/PACCAR) en 
voeding (o.a. Campina) (zie tabel 2).

Een derde belangrijke verschuiving 
betreft Philips. De multinational groeide na 
de oorlog spectaculair en domineerde lange 
tijd de regionale bedrijvigheid. Dat tijdperk 

is voorbij. De huidige economische ontwik-
kelingen dragen echter nog sterk de sporen 
van de veranderingen die zich bij Philips 
hebben voltrokken. Welke zijn dat en met 
welke gevolgen?

Tabel 2: DE INDUSTRIELE STRUCTUUR IN DE REgIO 

EINDHOVEN IN 2007 (IN pROCENTEN)

Voeding- en Genot 7,5

Textiel 2,7

Hout 1,7

Grafische en papierind. 4,3

Chemie 4,3

Bouwmaterialen 2,6

Metaal 12,3

Machinebouw 13,5

Elektronische ind. 8,9

Transportmiddelen ind. 6,9

Bouw 27,9

Overige 7,6

100

Bron: Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. 
Tabellenboek Vestigingenregister 2007 (Gemeente Eindhoven, 
april 2008)

IN HET SPOOR VAN PHILIPS

Midden jaren zestig had Philips in de regio 
Eindhoven ongeveer 40.000 werknemers 
in dienst. Anno 2008 is dat  teruggelopen 
tot zo’n 11.000. En die daling gaat door. 

De bakermat van de productie lag in 
Eindhoven. Na de oorlog  werden de be-
drijfsactiviteiten in snel tempo verspreid 
over Nederland, Europa en de wereld. Die 
activiteiten waren in 1950 ondergebracht 
in twaalf Hoofdindustrie groepen, zoals  
Licht, Telecommunicatie en Elektronen-
buizen. Nu heeft Philips zijn kernacti-
viteiten geconcentreerd in drie  divisies: 
‘Lighting’, ‘Healthcare’ en  ‘Consumer 
Lifestyle’. Vijftig jaar geleden was Philips 
een verticaal geïntegreerde organisatie. 
Een groot deel van de verwerking van 
grondstof tot eindproduct vond in  eigen 
beheer plaats, evenals ondersteunende 

Afb. p. 205 
Kennisintensivi-
teit in combinatie 
met de maakin-
dustrie is een 
belangrijke motor 
van de nieuwe 
bedrijvigheid 
in de regio 
Zuidoost-Brabant. 
De bestaande 
onderzoeksinstel-
lingen vormen 
hiervoor het fun-
dament. Naast de 
hightech campus 
is de Technische 
Universiteit met 
de niet alleen 
symbolische 
Kennispoort als 
voorgebouw het 
belangrijkste 
centrum. Ook 
TNO heeft hier 
een omvangrijke 
vestiging. 
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activiteiten zoals onderzoek, logistiek en 
reclame. Philips had bijvoorbeeld zijn eigen 
glasfabriek, produceerde zelf het papier en 
het karton voor verpakkingen en maakte 
zijn eigen machines  en  gereedschappen. 

In de jaren zestig startte langzaam 
de ontvlechting van Philips. De sterke 
 expansie dreigde de onderneming onbe-
heersbaar te maken en de interne, toeleve-
ringen minder efficiënt. Bovendien namen 
door de totstandkoming en de uitbouw 
van de Europese Economische Gemeen-
schap de uitbestedingsmogelijkheden toe. 
Gespecialiseerde bedrijven konden steeds 
beter concurreren in kwaliteit en prijs met 
de interne, toeleverende bedrijven van 
Philips. De Philipsleiding moest ook wel de 
hoofdindustriegroepen een vrijere leveran-
cierskeuze geven omdat de concurrentie 
steeds krachtiger werd en er zo commer-
cieel mogelijk moest worden ingekocht.

De papier- en golfkartonfabricage was 
de eerste grootschalige activiteit die werd 
verzelfstandigd of verkocht. Dat  proces 
nam meer dan twintig jaar in beslag 
en werd uiteindelijk in de jaren tachtig 
voltooid. Vele onderdelen zouden volgen. 
Een aantal grote bedrijven in de regio 
vindt hierin zijn oorsprong. Zo ontwierp 
Philips ooit de machines om chips te 
maken. Het huidige ASML in Veldhoven, 
de grootste fabrikant van chipsmachines 
in de wereld, kwam hier uit voort. De 
 automatiseringsafdeling werd verkocht 
aan BSO, tegenwoordig Origin, en vormt 
nu een belangrijke vestiging van dat bedrijf 
in de regio. Het ingenieursbureau DHV 
AIB, onderdeel van DHV, is een voortzet-
ting van het Philips ingenieursbureau. 
Chipsfabrikant NXP, onder meer geves-
tigd op de High Tech Campus, vormde 
 oorspronkelijk de chipsdivisie van Philips.

Het is daarom ook niet vreemd dat de 
zakelijke dienstverlening in de regio sterk 
groeide. Voorheen vielen vele activiteiten 
binnen Philips (automatisering, logistiek, 
consultancy, gezondheidszorg, kantines, 
etc.) voor de statistieken onder de cate-
gorie van de elektrotechnische  industrie 
nu vallen ze als verzelfstandigde of 
uit bestede activiteiten onder zakelijke 
 dienstverlening. Deze bedrijven kregen 

2
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2. Het circa 27 
hectaren grote 
bedrijfsterrein 
dat Philips tussen 
circa 1920 en 1950 
in Strijp aan de 
spoorlijn naar 
Boxtel in 
gebruik nam, 
heeft een roem-
rijke geschiedenis 
en telt diverse 
rijksmonumenten 
zoals het bekende 
Klokgebouw (hier 
links) uit 1928. 
Wat lange tijd 

het kloppend 
hart vormde 
van de radio- en 
televisiefabricage, 
was rond het jaar 
2000 grotendeels 
verlaten door 
de multinatio-
nal, waarna de 
planvorming over 
de herontwikke-
ling van dit gebied 
op gang kwam. 
Deze eens voor 
de gewone mens 
‘verboden stad’ 
moet op termijn 

een ‘creatieve 
stad’ worden. 
Naast bewoning 
in hoogbouw 
moeten hightech 
en design met 
gerelateerde 
activiteiten de 
nieuwe bedrijvig-
heid gaan vormen 
op Strijp-S.
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van Philips, de Operatie Centurion, was 
een feit. Tussen 1990 en 1992 verdwenen 
wereldwijd 55.000 banen en in de regio 
ongeveer 8.000. De toeleveranciers dreigden 
in de val te worden meegesleept.

De gebeurtenissen bij DAF leidden zo 
mogelijk tot nog meer verbijstering. Begin 
1993 ging DAF plotseling failliet. 2000 van 
de 5000 werknemers kregen ontslag. Er was 
geen geld voor een sociaal plan. Honderden 
schuldeisers hadden gezamenlijk meer dan 
een miljard euro te vorderen. Oorzaak was 
de conjunctuurgevoelige bedrijfswagen-
sector in combinatie met riskant manage-
ment. De verkoop van vrachtauto’s daalde 
fors, de voorraden bij DAF groeiden buiten-
sporig en de schulden bij DAF Financie-
ringsmaatschappij waren enorm.

De regio leek volledig af te glijden. Zij 
herstelde zich echter opmerkelijk snel in 
de jaren daarna. Na Centurion ging het met 
Philips aanzienlijk beter. DAF maakte een 
succesvolle doorstart. Ook de economische 
conjunctuur ontwikkelde zich gunstig. Een 
belangrijk aspect was dat de malaise een 
gevoel van urgentie had teweeggebracht en 
een momentum had gecreëerd voor talrijke 
initiatieven in de regio. Hieruit ontstond 
een nieuwe economische structuur, de 
netwerkeconomie.

NAAR EEN NETWERKECONOMIE 

In het boek Stille Krachten. 25 jaar sociaal-
economische ontwikkeling regio Eindhoven 
wordt gedetailleerd beschreven hoe onder-
nemers, politici en bestuurders van kennis-
instellingen aan een  nieuwe, economische 
structuur bouwden. Die samenwerking was 
reeds zichtbaar in de solidariteit met de 
ontslagen werknemers en de leveranciers, 
de verliezers in het economisch drama. Zo 
kwam er een DAF Ondersteuningsfonds 
en werden er bijeenkomsten georganiseerd 
voor bedrijven die zochten naar nieuwe 
afnemers en markten. Maar er moest 
meer gebeuren. 

Er werd een strategie ontwikkeld onder
leiding van een driemanschap: Rein Wel-
schen, de burgemeester van Eindhoven, 
Theo Hurks, voorzitter van de Kamer van 
Koophandel, en Henk de Wilt,  voorzitter 
van het College van Bestuur van de 

 bovendien de kans om te groeien. Zij 
 startten als toeleveranciers van Philips, 
maar zochten naar nieuwe markten en 
klanten. Het werken voor Philips gold 
als aanbeveling, óók in het buitenland.

In de geschiedenis van Philips is er 
nog sprake van een ander soort ‘spin off ’. 
De oprichters van een aantal bedrijven in 
de regio waren voormalige werknemers, 
hadden hun opleiding genoten bij Philips 
(onder andere aan de voormalige Philips 
Jongens Nijverheids Opleiding) en brachten 
hun werkervaring in. Zo nam P. van der 
Leegte in 1952 als metaalbewerker ontslag 
bij Philips en startte met de vervaardi-
ging van metaalproducten voor Philips en 
DAF. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid 
tot de VDL Groep, een conglomeraat van 
internationaal opererende bedrijven gespe-
cialiseerd in de bewerking van metaal en 
kunststof en in de levering van technische 
systemen zoals cleanrooms.

Een groot aantal bedrijven vond op deze 
manier zijn oorsprong in Philips en was 
aanvankelijk veelal afhankelijk van de 
multinational. Philips was de enige of 
belangrijkste klant en legde eenzijdig de 
contracteisen op. Er was nauwelijks sprake 
van het gezamenlijke ontwikkelen, ontwer-
pen en fabriceren (zogenaamde co-design 
en co-makerschap). Pas in de jaren negen-
tig zouden de toeleveranciers emanciperen. 
Dat hing echter samen met een dramati-
sche ontwikkeling in de regio.

EEN SCHOK DOOR EINDHOVEN

Philips en DAF waren de belangrijkste 
motoren voor de regionale economie om-
streeks 1990. Wat niemand in Eindhoven 
voor mogelijk had gehouden, gebeurde. 
Philips dreigde om te vallen. DAF ging 
daadwerkelijk onderuit. Philips had al 
 ettelijke jaren te kampen met lage rende-
menten. De wereldeconomie stagneerde. 
De concurrentie met name uit Japan en 
 Korea verhevigde. Grote projecten zoals 
de fabricage van computers en de ontwik-
keling van geheugenchips waren op een 
mislukking uitgelopen. Drastische kosten-
reductie was noodzakelijk, forse perso-
neelsreductie vereist. Een van de grootste 
saneringsoperaties uit de  geschiedenis 
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3

3. Begin jaren 
negentig leken 
Eindhoven en de 
regio op een eco-
nomische ramp 
af te stevenen. 

De twee belang-
rijkste trekpaar-
den qua werkge-
legenheid liepen 
achteruit. Vooral 
de ondergang van 

DAF – waarbij 
veel regionale 
toeleveranciers 
betrokken waren  
– in 1993 baarde 
veel onrust. 

De betrokken 
werknemers 
zagen het somber 
in, maar konden 
gelukkig meren-
deels op redelijk 

termijn elders aan 
de slag. DAF Bus 
werd in oktober 
bezet door de 
werknemers.
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economie. De maakindustrie kan zich 
alleen handhaven als zij zich richt op 
hoogwaardige producten op nichemarkten, 
zoals chipsmachines (ASML), elektronen-
microscopen (FEI Company) en medische 
apparatuur (met name allerlei soorten 
beeldvormende technieken, bijvoorbeeld 
CT-, PET- en MRI –scanners van Philips 
Healthcare). De productie daarvan wordt 
ondersteund door gespecialiseerde toele-
veranciers, bijvoorbeeld in ‘printed circuit 
boards’, micro-elektronica, kabeloplossin-
gen en complete ‘box-build’ producten en 
systemen (Neways Electronics). Diezelfde 
leveranciers bieden deze  halffabrikaten 
en bewerkingstechnieken eveneens aan
buiten de regio, onder andere in de in-
dustriële automatisering, de luchtvaart, 
de automotive-industrie, de defensie- en 
telecommunicatie-industrie. Ook de zake-
lijke dienstverlening is in deze productie-
ketens betrokken, vooral op het gebied van 
transport, automatisering, communicatie 
en financiën (zie ook tabel 3+4). 

Het uitgangspunt is ook een krachtige 
kennisinfrastructuur. De regio is  nummer 
één op het gebied van ‘research and deve-
lopment’ (R&D). In 2005 werd 9% van het 
Bruto Regionaal Product (BRP) aan R&D 
uitgegeven (landelijk is dat 1,8%) en 36% 
van alle private bestedingen aan R&D in 
Nederland geschiedt hier. 

De regio beschikt met Philips Research 
(het voormalig Natuurkundig Laborato-
rium) al decennia over een laboratorium 
van wereldformaat  en met de Technische 
Universiteit Eindhoven over een technische 
topopleiding. In de periode 2000-2005 was 
51% van alle Europese octrooien, die in 
Nederland werden geregistreerd, afkom-
stig uit de regio. In de afgelopen periode 
is de kennisinfrastructuur aanzienlijk 
versterkt met de komst van TNO Industrie 
en Techniek en met onderzoeksinstituten 
zoals het Dutch Polymer Institute (o.a. 
kunst stoffen). Dergelijke instituten moeten 
innovaties stimuleren op het snijvlak van 
technologiegebieden en bedrijfsleven en 
dat in open netwerken met kennisinstel-
lingen,  bedrijven en overheid. Het concept 
van de ‘open innovatie’ is ook een van de 
 beginselen die ten grondslag ligt aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. 21 
gemeenten brachten een werkkapitaal van 
circa 3 miljoen euro bij elkaar, dat wil zeg-
gen circa 5 euro per inwoner. Dat was op 
zich niet veel, maar de ‘hefboomwerking’ 
was enorm. Men slaagde erin om Euro-
pese subsidies te krijgen voor het zoge-
naamde  Stimulus-programma, in totaal 
zo’n 180 miljoen euro. De belangrijkste 
winst van het programma was de vor-
ming van nieuwe netwerken. Bedrijven en 
 instellingen  konden samen  met partners 
projecten indienen en subsidies verwerven. 
Het onderlinge vertrouwen en de onder-
linge  samenwerking namen enorm toe. 
60 clusterprojecten en 400 andersoortige 
projecten waren het resultaat. Daarnaast 
werden met Stimulus-gelden op grote 
schaal bedrijfsterreinen opgeknapt en 
nieuw ontwikkeld, en 33.500 cursusplaat-
sen en 4000 arbeidsplaatsen gecreëerd.

Stimulus bracht, in combinatie met de 
gunstige conjunctuur en een optimistisch 
ondernemingsklimaat, ook aanzienlijk 
meer dynamiek. De regionale economie 
‘verbreedde’ zich. Een grote instroom van 
buitenlandse bedrijven kwam opgang. Er 
ontwikkelden zich nieuwe groeisectoren 
zoals ‘automotive’, design en zakelijke 
dienstverlening. Toeleveranciers werden 
minder afhankelijk van Philips en DAF en 
ontdekten nieuwe markten en producten. 
Tot slot, dank zij de NV Rede startten er 
vele nieuwe bedrijfjes die in verzamel-
gebouwen kansen kregen. 

‘BRAINPORT’ EN HAAR UITDAGINGEN

Als basis van dit succes wordt de samen-
werking gezien, op alle niveaus en in alle 
sectoren, tussen bedrijven, overheden en 
kennisinstellingen. Dit concept, de zoge-
naamde ‘Triple Helix’, is het fundament 
van het nieuwe programma ‘Brainport’.

Het uitgangspunt is dat de regio 
beschikt over een unieke combinatie van 
maakindustrie, toptechnologie en design. 
Met 70.000 arbeidsplaatsen in de industrie 
scoort de regio Eindhoven naar verhouding 
boven het landelijk gemiddelde en levert 
zij 40% van de toegevoegde waarde in de 
maakindustrie. Daarmee is de regio een 
van de trekpaarden van de  Nederlandse 
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Tabel 3: DE zAKELIjKE DIENSTVERLENINg IN DE REgIO 

EINDHOVEN IN 2007 (IN pROCENTEN)

Detail- en groothandel 39,5

Horeca 9,5

Transportbedrijven 5,4

Diensten voor vervoer 1,9

Post en telecommunicatie 3,2

Financiële instellingen 6,5

Software en automatisering 3,9

Speur- en ontwikkelingswerk 1,4

Overige zakelijke diensten 28,6

100

Bron: Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. 
Tabellenboek Vestigingenregister 2007 (Gemeente Eindhoven, 
april 2008) 

Tabel 4: DE ALgEMENE DIENSTVERLENINg IN DE REgIO 

EINDHOVEN IN 2007 (IN pROCENTEN)

Openbaar bestuur en overheid 14,0

Onderwijs 23,8

Gezondheids- en welzijnszorg 49,2

Cultuur, sport en recreatie 6,4

Overige dienstverlening 6,7

100

Bron: Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. 
Tabellenboek Vestigingenregister 2007 (Gemeente Eindhoven, 
april 2008)

4. Een van de 
pijlers voor de 
toekomstige 
ontwikkeling van 
de regio vormt 
design. Deze 
oriëntatie komt 
voort uit een 
langere traditie, 
waarvan de vroe-
gere Akademie 
voor Kunstzinnige 
Vorming en de 
huidige Design 
Academy onder-
deel vormen.

4
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>> PERIODE NA 1970: EEN NIEUW TIJDPERK >> ICOON 'BRAINPORT', DE TOEKOMST

High Tech Campus.
Een bijzondere dimensie krijgt de regio-

nale kenniseconomie nog door haar sterke 
positie op het gebied van design. Ook hier 
ligt een belangrijke bron bij Philips en zijn 
designafdeling met tientallen ontwerpers. 
Een internationale reputatie heeft ook 
de Design Academy verworven. De regio 
wil zich verder profileren op dit gebied, 
onder andere met de Dutch Designweek, 
het  Design Platform en het Designhuis. De 
Technische Universiteit is in 2001 een nieu-
we opleiding gestart ‘Industrial Design’, 
die een sterke koppeling met technologie 
en bedrijfsleven moet leggen. Strijp-S, 
voormalig fabrieksterrein van Philips en 
een gebied zo groot als de Eindhovense 
binnenstad, moet volop speelruimte gaan 
geven voor designbedrijven. Design moet 
een factor worden in de internationale 
concurrentiestrijd.

De regionale kenniseconomie staat 
stevig in de steigers. Dat zal ook moeten, 
want ‘Brainport’ staat voor een aantal 
forse uitdagingen. Eén daarvan is het 
opleiden, aantrekken en vasthouden van 
de kenniswerkers. De arbeidsmarkt staat 
voor deze categorie onder druk. Talenten 
en experts moeten binnen de eigen regio 
worden  gemobiliseerd en uit het buiten-
land worden aangetrokken. Dat kan alleen 
als de regio voor hen aantrekkelijk is qua 
huisvesting, ontspanning en cultuur. 

Een ander probleem is dat er nieuwe 
eigendomsverhoudingen in de regionale be-
drijvigheid zijn gegroeid. Het familiebedrijf 
heeft sterk aan belang ingeboet. Bedrijven 
zijn vaker in buitenlandse handen. Finan-
ciering en operationele activiteiten worden 
meer en meer losgekoppeld. De verplaat-
sing van het hoofdkantoor van Philips naar 
Amsterdam is daarvoor illustratief. Dat 
betekent dat cruciale beslissingen steeds 
meer op afstand van de regio zullen worden 
genomen. De vraag is hoe de internationale 
‘besliscentra’ strategisch te koppelen aan 
de regionale netwerkeconomie. 

Dan is er het vraagstuk van de duur-
zaamheid. Een moderne kenniseconomie 
zal rekenschap moeten afleggen van haar 
effecten op schaarste aan grondstoffen 
en brandstoffen, milieu en  biodiversiteit. 

‘Brainport’ kan dat doen, omdat een 
belangrijk deel van de productie- en 
waardeketens zich in de regio bevindt. 
Ondernemers, onderzoekers, ontwerpers, 
bestuurders en politici, zij allen spelen een 
rol in die regionale ketens en netwerken, en 
kunnen worden aangesproken, niet alleen 
op een bestendiging van de welvaart, maar 
ook op het duurzame karakter ervan.

Tot slot is er het vraagstuk van de eco-
no mische crisis, die wereldwijd in 2008 
startte en de regio Eindhoven zwaar treft. 
Hoe zal de regio deze zware storm door-
staan? Zal zij met haar unieke, economi-
sche structuur minder te lijden hebben 
van deze crisis in vergelijking met vroegere 
recessies (jaren dertig, jaren tachtig) of in 
vergelijking met andere regio’s (Helsinki, 
Boston, München). Zal zij erin slagen snel 
te herstellen? Kan zij laten zien dat zij tot 
de beste kenniseconomieën van de wereld 
behoort?

Harry Lintsen

6



p.215

5. Philips heeft 
dan wel vrijwel 
alle productie-
activiteiten én 
het hoofdkantoor 
naar elders ver-
plaatst, toch is 
er in de regio nog 
productiewerk 
van the company 
gebleven, met 
als belangrijkste 
Medical Systems 
te Best, onderdeel 
van de belangrijke 
nieuwe divisie 
Healthcare.

5

6. De regio is 
begin 21ste eeuw 
nog altijd het 
belangrijkste 
centrum van de 
maakindustrie 
in Nederland, 
met belangrijke 
bedrijven zoals 
FEI Company 
(elektronenmicro-
scopen) en ASML 
(chipsmachines), 
hier op de foto. 
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>> PERIODE NA 1970: EEN NIEUW TIJDPERK >> ICOON 'BRAINPORT', DE TOEKOMST

VERWIJZINGEN
 
Te bezoeken:
>> Kennispoort/Brainport, 
John F. Kennedylaan 2

>> Design Academy, 
Emmasingel 14

>> Technische Universiteit 
Eindhoven, Den Dolech 2

>> High Tech Campus, 
The Strip

Literatuur:
>> Stille krachten. 25 jaar 
sociaal-economische ont-
wikkeling regio Eindhoven 
(Eindhoven 2008) Deel 1: 
Van industrieregio tot 
 technologie hotspot; 
De ontwikkeling van de 
Eindhovense regio tussen 
1983 en 2008 (door J. van 
der Meer, W. van Winden 
en L. van den Berg); 
Deel 2: Het waren toch de 
mensen (door T. Beckers) 

>> A. Adang, Vijftig jaar 
Eindhovense Fabrikanten-
kring (Eindhoven 1994)

>> Brainport, Brainport 
Eindhoven, crossing borders, 
moving frontiers  (Eindhoven 
2004)

>> Brainport, Brainport 
Navigator: 2013 voorbij 
(Eindhoven 2005)

>> Brainport, Brainport 
en route (Eindhoven 2008)

Websites: 
>> De websites van 
de regionale bedrijven 
en kennisinstellingen

>> Brainport
www.brainport.nl

>> High Tech Campus
www.hightechcampus.nl

>> Design Academy
www.designacademy.nl
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>> PERIODE: TOT 1232: JAGERS, VISSERS EN BOEREN >> ICOON: DE DOMMEL, DE VROEGE TIJD
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>> DE GESCHIEDENIS 
VAN EINDHOVEN IN 
HET KORT
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GESTEL
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DE GESCHIEDENIS 
VAN EINDHOVEN IN 
HET KORT

Als aanvulling op de hiervoor gepresen-
teerde iconen willen we aan de hand van 
zeven thema’s de grote lijnen van de ge-
schiedenis van Eindhoven behandelen: 
Fysieke omgeving en stadsbeeld; bestuur 
en politiek; economie; infrastructuur; 
onderwijs; levensovertuiging; recreatie, 
sport en cultuur. Met Eindhoven bedoe-
len we ‘Groot-Eindhoven’, dat wil zeggen 
de stad en de omliggende gemeenten die 
in 1920 opgingen in  één gemeente.

De contouren van de gemeente Eindhoven 
zoals we die vandaag de dag kennen zijn 
pas in 1920 na een gemeentelijke herinde-
ling ontstaan. Toen werden de tot dan toe 
zelfstandige gemeenten Woensel, Gestel 
en Blaarthem, Stratum, Tongelre en Strijp 
bij de gemeente Eindhoven gevoegd. In 
de praktijk waren de plaatsen overigens 
voor het grootste deel al aan elkaar vast-
gegroeid. De gemeentelijke herindeling 
bevestigde die toestand alleen maar. 

De gemeente Eindhoven was destijds 
overigens niet de grootste plaats. Woensel 
telde in 1919 bijvoorbeeld veel meer inwo-
ners dan Eindhoven, 15.761 tegen 6.392. 
Datzelfde gold trouwens ook voor Stratum 
met 7.589 inwoners en Strijp met 7.045 
inwoners. 

Eindhoven was een relatief kleine 
stad. De grenzen van de oude vestingstad 
Eindhoven  liepen langs de Emmasingel, de 
Keizersgracht, de Wal, de Oude Stadsgracht 
en de Vestdijk. Buiten de stadswallen 
hoorde nog het gebied waar nu de Kleine 
en Grote Berg liggen tot Eindhovens grond-
gebied. Pas later, in 1874, zou Eindhoven 
wat meer ruimte krijgen door de annexatie 
van een deel van de gemeente Woensel. 

>> DE GESCHIEDENIS 
VAN EINDHOVEN IN 
HET KORT

>> TOT 1232: JAGERS, 
VISSERS EN BOEREN

>> 1232-1795: 
DE KLEINE STAD

>> 1795-1850: DE 
WEERBARSTIGE 
TIJD

>> 1850-1890: 
DE INDUSTRIËLE 
REVOLUTIE

>> 1890-1920: 
TURBULENTIE EN 
TRANSITIE

>> 1920-1970: 
DE 'COMPANY 
TOWN'

>> NA 1970: 
EEN NIEUW 
TIJDPERK
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TOT 1232: JAGERS, 
VISSERS EN BOEREN

FYSIEKE OMGEVING

Eindhoven en de omliggende dorpen zijn 
ontstaan op hoger gelegen droge zand-
ruggen. De streek maakt deel uit van de 
Kempen, een gebied dat zich uitstrekt over 
een deel van België en Zuid-Nederland. 
Vóór het jaar 1000 was het nog nauwe-
lijks in cultuur gebrachte gebied moeilijk 
toegankelijk en bedekt met bossen, vennen 
en moerassen. De bodem bestond hoofd-
zakelijk uit onvruchtbare zandgronden. 
De streek waarin later Eindhoven zou 
ontstaan ligt in het noordoostelijk deel 
van de Kempen. De hoge venen van de 
Peel vormden ten oosten van de Kempen 
eeuwenlang een bijna ondoordringbare 
natuurlijke grens. Meer naar het noor-
den vormt de rivier de Maas een andere 
 natuurlijke grens. 

Het Kempische landschap is het resul-
taat van natuurlijke processen die zich 
tijdens de laatste, bijna elfduizend jaar 
geleden geëindigde ijstijd voltrokken. Het 
gebied maakte daarvoor duizenden jaren 
lang deel uit van een poolwoestijn met een 
droog en extreem koud klimaat. Planten-
groei was in dat onherbergzame klimaat 
niet of nauwelijks mogelijk. In dat barre 
klimaat kregen de elementen meer en meer 
vat op de kale bodem. Tijdens het voorjaar 
en de zomer voerde het snel stromende 
smeltwater, dat in de permanent bevroren 
ondergrond niet kon wegzakken, grote 
hoeveelheden zand en leem mee. Nadat 
het water was verdampt kreeg de wind vat 
op het meegevoerde zand en verspreidde 
het. In de loop der tijd raakte het gebied 
zo bedekt met een dikke laag dekzand. Op 
verschillende plaatsen stoof het zand op en 
vormde zandduinen en uitgestrekte lang-
werpige heuvels, zogenaamde dekzand-
ruggen. Geleidelijk ontstond op deze wijze 
het kenmerkende door rivieren en beken 
doorsneden landschap. Na de ijstijd raakte 
het gebied dicht begroeid. Er ontstonden 
uitgestrekte bossen. In de lager gelegen 

natte delen en langs de rivieren werd het 
moerassig. Daar vormde zich veen. 

De rivier de Dommel en de daarin 
uitmondende beken, de Ekkersrijt, de 
Groote Beek, de Tongelreep, de Gender  en 
de Kleine Dommel bepaalden de water-
huishouding in het deel van de Kempen 
waar Eindhoven zou ontstaan. De  Dommel 
voerde het overtollige water af naar de 
Maas in het noorden. In het gebied stroom-
den overigens nog een aantal kleine beken 
zoals de Rundgraaf, de Zoeiloop, de 
Lakerloop en de Goorloop. 

Het ging aanvankelijk om een uitermate 
dun bevolkt gebied. Vanaf zo’n 35 duizend 
jaar gelden lieten rondtrekkende jagers 
en voedselverzamelaars hun sporen na in 
de omgeving. Archeologen vonden onder 
andere resten van tijdelijke nederzettingen, 
vuurstenen speerpunten en pijlspitsen. De 
eerste permanente boerennederzettingen 
ontstonden zo’n 3500 vóór Christus. De 
mensen waren toen niet meer afhankelijk 
van de jacht en van het verzamelen van 
voedsel, ze teelden inmiddels ook zelf 
gewassen en begonnen met het houden 
van vee. Vuur stenen bijlen, potscherven, 
paalsporen en graven zijn de overblijfselen 
van die eerste boerennederzettingen. Die 
nederzettingen bestonden hooguit uit 3 tot 
5 boerderijen met woonruimtes en stallen, 
alles onder één dak. Vanaf de vroege mid-
deleeuwen  zouden dergelijke kleinschalige 
nederzettingen geleidelijk uitgroeien tot 
kleine dorpen. Woensel wordt voor het 
eerst in archiefstukken genoemd in 1107. 
De oudste archiefsporen van Stratum 
dateren uit de twaalfde eeuw, Eindhoven 
en Strijp volgen in de dertiende eeuw.

ECONOMIE

De bevolking van de eerste nederzettingen 
leefde hoofdzakelijk van de opbrengsten 
van de landbouw. Het aanvankelijk nog 
schaarse vee werd overdag geweid op de 
woeste gronden en in de bossen. De boeren 
teelden granen als rogge en gerst naast wat 
andere gewassen. Jaarlijks verspreidden ze 
de inhoud van de potstal – een  mengsel 
van heideplaggen en stalmest – over de 
akkers om te zorgen voor de broodnodige 
bemesting. 
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>> DE GESCHIEDENIS VAN EINDHOVEN IN HET KORT

INFRASTRUCTUUR

Verkeer en vervoer waren in het  geïsoleerde 
gebied rondom het latere Eindhoven aan-
vankelijk uitermate beperkt. Er waren hier 
alleen zandwegen, de riviertjes  Dommel 
en Gender waren niet bevaarbaar. Aan 
het isolement kwam geleidelijk een einde 
toen het gebied vanaf het begin van de 
dertiende eeuw als grensgebied deel ging 
uitmaken van het hertogdom Brabant en 
militair en economisch interessant werd. 
De opkomende handel in het hertogdom 
was gunstig, kort na 1200 werd de stad 
Eindhoven gesticht. De plaats bleek stra-
tegisch te liggen aan de verbindingswegen 
van ’s-Hertogenbosch naar Luik, Keulen, 
Leuven, Brussel en Antwerpen. Van een 
goed ontwikkeld wegennet was overigens 
nog geen sprake, het ging om smalle, vaak 
moeilijk begaanbare zandwegen.

LEVENSOVERTUIGING

Het Christendom nam gedurende de 
vroege middeleeuwen in snel tempo toe 
tot het enige dominante geloof. De invloed 
van de kerk was groot. Kloosters en ab-
dijen namen een bijzondere plaats in. Zij 
groeiden uit tot religieuze, culturele en 
economische centra van formaat. Kloosters 
en abdijen kregen door schenkingen de 
beschikking over een groeiend grondbezit, 
allerlei privileges en de daaruit voortvloei-
ende inkomsten. Zo kwam Woensel onder 
de invloed van de al in de zevende eeuw 
gestichte Benedictijner Sint Trudo-abdij 
van Sint-Truiden (Belgisch Limburg). In 
1107  be schikte Woensel al over een kerk 
die  onder verantwoordelijkheid van de 
abdij viel. Datzelfde gold overigens voor 
het nabijgelegen Son. Woensel was ook 
de hoofdplaats van een van de dekenaten 
van het bisdom Luik en vormde daardoor 
het religieuze centrum van de streek. Ook 
de Sint-Trudokerk van Strijp was verbon-
den met de abdij van Sint-Truiden. Deze 
 parochie kwam in de veertiende eeuw tot 
stand.

1232-1795: 
DE KLEINE STAD

FYSIEKE OMGEVING EN STADSBEELD

Eindhoven groeide niet uit tot een 
 bloei  ende, welvarende stad. Het feit dat 
 Eindhoven in een voortdurend betwist 
grensgebied lag was hiervan ongetwijfeld 
één van de oorzaken. Achtereenvolgens 
 lieten de oorlogen met het hertogdom 
Gelre, de Nederlandse opstand (ook wel 
bekend als de Tachtigjarige Oorlog) en 
invallen door Franse troepen hun sporen 
na. Ook epidemieën eisten hun tol. Naast 
oorlogen en ziektes was de ligging van 
Eindhoven een andere remmende factor. 
De stad was slecht bereikbaar. Tot het eind 
van de achttiende eeuw waren er voor het 
regionale en doorgaande verkeer alleen 
gebrekkige zandwegen. Gezien de geringe 
oppervlakte van het grondgebied waren de 
groeimogelijkheden van Eindhoven sowieso 
uiterst beperkt.  Tekenend voor de ontwik-
keling van Eindhoven is wellicht dat het 
nabijgelegen Woensel aan het eind van de 
achttiende eeuw meer inwoners telde dan 
Eindhoven.

Eindhoven lag op een zandrug tussen
 De Dommel en De Gender. Religieus 
behoorde de plaats aanvankelijk tot de 
Woenselse parochie. De ontwikkeling van 
de stad Eindhoven hing samen met de 
opkomst van het hertogdom Brabant. Ter 
bescherming van de noordgrens van het 
hertogdom en ter bevordering van de 
handel was rond 1184 op een uiterst 
strategi sche plek de vestingstad ’s-Her-
togenbosch gesticht. Na  Leuven, Brussel 
en Antwerpen was ’s-Hertogen bosch de 
vierde stad van het hertogdom. Het werd 
ook de hoofdstad van het ten noorden van 
Eindhoven gelegen gebied de Meierij. Voor 
de handel vormden de steden belangrijke 
knooppunten. Met name veilige handels-
routes waren  essentieel. Mede met het oog 
daarop verleende hertog Hendrik I van 
Brabant in 1232 daarom het een dagmars 
ten zuiden van ’ s-Hertogenbosch  gelegen 
Eindhoven  stadsrechten.  Eindhoven 
lag op de  handels routes die liepen van 
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 ’s-Hertogenbosch naar  Leuven, Brussel, 
Luik, Antwerpen en Brugge. 

De nieuwe stad viel onder het gezag 
van de hertog van Brabant én de heer van 
 Cranendonk. Dit kwam tot uitdrukking in 
het oude stadswapen uit de dertiende eeuw. 
Naast de hertogelijke leeuw zijn daarop de 
posthorens van Cranendonk zichtbaar. De 
stadsrechten leverden Eindhoven overigens 
de nodige voordelen op. Zo kreeg de stad 
het recht om een weekmarkt te houden. 
Mede daardoor kon Eindhoven uitgroeien 
tot een regionaal handels centrum. Econo-
misch niet onbelangrijk was de tolvrijheid, 
waardoor Eindhovenaren in bepaalde delen 
van het hertogdom geen tolgelden hoefden 
te betalen. Ook kreeg de stad eigen rechts-
regels en was het verantwoordelijk voor het 
handhaven daarvan.

Eindhoven werd omgeven door verde-
digingswallen en een gracht. Binnen de 
 wallen was ook de kerk – een voorganger 
van de huidige Catharinakerk – te vin-
den. In het eerste kwart van de vijftiende 
eeuw liet de Heer van Eindhoven binnen 
de stadswallen een kasteel bouwen. Net 
 buiten de stad lag zijn oude versterkte 
woning, het huis Die Haghe. Op deze plek 
werd omstreeks 1420 het klooster Ten 
Haghe het latere Mariënhage gevestigd. 

Exacte informatie over het aantal inwo-
ners ontbreekt en berust deels op schattin-
gen. In het midden van de veertiende eeuw 
telde de jonge stad waarschijnlijk tussen 
de driehonderd en zeshonderd inwo ners 
en stonden er tussen de vijfenzeventig 
en honderdvijftig – grotendeels houten 
– huizen. Het geschatte aantal inwoners 
vóór 1438 ligt rond de duizend, dat aantal 
zou in 1526 zijn gedaald tot 900 en in 1570 
weer zijn toegenomen tot ruim 1.400. Twee 
eeuwen later in 1791 telde Eindhoven bijna 
1.800 inwoners. Woensel had toen 2.275 
 inwoners, Strijp 900, Tongelre 700, Gestel 
640 en Stratum 460.

Als onderdeel van het grensgebied van 
het hertogdom Brabant ondervond de stad 
aan den lijve de gevolgen van de regelmatig 
oplaaiende strijd tussen de hertogdommen 
Brabant en Gelre. In 1486 drongen troepen 
onder leiding van Robert van der Marck, 
een bondgenoot van de hertog van Gelre, 

de stad binnen en staken die in brand. 
Vrijwel de hele stad – inclusief archieven 
en kostbaarheden – ging verloren. De 
herbouwde stad was maar een relatief kort 
leven beschoren. Een nieuwe brand legde in 
1554 driekwart van de stad in de as. Elf jaar 
daarvoor had een inval onder leiding van 
de Gelderse veldheer Maarten van Rossum 
zijn sporen nagelaten. 

De stadsbranden vormden een opmaat 
voor een langdurig onrustige periode vol 
oorlogshandelingen en religieuze twisten 
tussen katholieken en protestanten (de 
Reformatie). Eindhoven kreeg onder an-
dere direct te maken met de Nederlandse 
Opstand die leidde tot de afscheiding van 
de Republiek der Verenigde Nederlanden 
van het Spaanse koninkrijk. Eindhoven lag 
opnieuw in een grensgebied. Afwisselend 
was de stad in Spaanse of ‘Staatse’ handen. 
De oorlogssituatie had ernstige gevolgen. 
Om strategische redenen liet de Spaanse 
bevelhebber, de hertog van Parma, name-
lijk in 1593 de vestingwallen deels afgraven. 
De Vrede van Munster markeerde in 1648 
het formele einde van de Tachtigjarige 
Oorlog. Grote delen van het gebied dat we 
tegenwoordig kennen als Noord-Brabant 
kwam grotendeels als Staats-Brabant in 
handen van de Nederlandse Republiek. 
 Staats- Brabant stond onder direct bestuur 
van de Staten-Generaal – het werd daarom 
ook wel een generaliteitsgebied genoemd 
– en had geen stem in het landsbestuur. 
Feitelijk fungeerden de  generaliteitslanden 
als een buffer tussen de Nederlandse 
 Repu bliek en de omliggende gebieden die 
(aanvankelijk) nog in Spaanse handen 
waren. 

De toestand in de stad was toen inmid-
dels verre van optimaal. Het handelsver-
keer was door de oorlogsomstandigheden 
in de voorgaande decennia stil komen 
te liggen. Een deel van de handels- en 
ambachtslieden was weggetrokken en had 
hun heil elders in de Republiek gezocht. 
Eindhoven bleef door zijn ligging in de 
generaliteitsgebieden én het feit dat het 
nog steeds in een omstreden grensgebied 
lag een stad in de marge. 

De Bataafse omwenteling in 1795/1796 
vormde het begin van gelijkberechtiging 
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voor de Generaliteitslanden waartoe ook 
Eindhoven behoorde.

BESTUUR EN POLITIEK

Eindhoven, Gestel, Stratum, Strijp, 
 Tongelre, Woensel en Eckart waren 
 allemaal een zogenaamde Heerlijkheid. 
Dit betekende onder andere dat de heer 
(of vrouwe) in het kader van de zoge-
naamde heerlijke rechten allerlei bevoegd-
heden bezat. Aangezien de heer veelal 
niet permanent in de heerlijkheid verbleef, 
stelde hij een  plaatsvervanger aan, de drost 
of drossaard. Deze was als vertegenwoor-
diger van de heer in de dagelijkse praktijk 
verantwoordelijk voor het handhaven van 
de heerlijke rechten, het handhaven van de 
openbare orde, de vervolging van misda-
digers en het houden van toezicht op de 
rechtspraak.

De heer had het recht verschillende 
functionarissen en gezagsdragers aan te 
stellen. Zo benoemde de heer van Eind-
hoven het stadsbestuur. Dat stadsbestuur 
bestond uit zeven schepenen, twee borge-
meesters en vijf vijfmannen. De aanstelling 
van de schepenen geschiedde op voor-
dracht van drossaard. De ambachtsgilden 
kwamen met kandidaten voor de functie 
van vijfman. De door het stadbestuur be-
noemde borgemeesters inden de belasting 
en zorgden voor de afhandeling van finan-
ciële verplichtingen van de stad.

Ook in Gestel, Stratum, Strijp,  Tongelre, 
Woensel en Eckart benoemde de heer het 
bestuur. Gestel, Stratum en Strijp werkten 
op gerechtelijk gebied wel samen en vorm-
den één schepenbank.  Criminele zaken 
werden afgehandeld door de drossaard. 
De drossaard van Eindhoven vervulde 
deze functie ook in de omliggende dorpen.

Lange tijd waren de heren en  vrouwen 
van Eindhoven afkomstig uit het  geslacht 
Van Egmond. In het midden van de 
zestiende eeuw was Anna van Egmond 
vrouwe van Eindhoven. Zij was de eerste 
echtgenote van Willem van Oranje. Na 
haar overlijden in 1558 erfde haar zoon de 
heerlijke rechten. Aangezien die zoon nog 
minderjarig was werd zijn voogd, Willem 
van Oranje, heer van Eindhoven. 
Datzelfde gold voor Woensel. Een jaar later 

werd de prins van Oranje overigens ook 
nog heer van Gestel, Stratum en Strijp. 
Deze rechten kreeg hij via koning Philips II 
van Spanje.

ECONOMIE

Landbouw, veeteelt, ambachtelijke nijver-
heid en handel waren in de dertiende eeuw 
de belangrijkste inkomstenbronnen. De 
ligging van Eindhoven aan de handels-
routes vanuit ’s-Hertogenbosch naar de 
andere delen van het hertogdom Brabant, 
de wekelijkse markt en de diverse jaar-
markten maakten Eindhoven aanvankelijk 
een interessante vestigingsplaats voor 
ambachtslieden, handelaren, herbergiers en 
zo meer. De verschillende beroepsgroepen 
waren georganiseerd in ambachtsgilden. 
De heer van Eindhoven gaf hieraan in 1419 
een formele invulling door alle  ambachten 
te verdelen over vijf gilden: een gilde van 
vetten, touwen en schoenmaken; een 
gilde voor smeden, bakkers en kramers; 
een gilde voor brouwers, wijnkopers en 
slagers; een gilde voor linnenwevers, lin-
nenverkopers, pels- en leerbewerkers; een 
gilde voor kleermakers, wolwevers, vollers, 
ververs, scheerders en verkopers. Het feit 
dat  allerlei beroepsgroepen in één gilde 
werden ondergebracht duidt er op dat het 
aantal ambachtslieden relatief gering was. 
De gilden hadden overigens niet louter een 
economische en sociale functie, ze waren 
via de zogenaamde ‘vijfmannen’ ook direct 
betrokken bij het bestuur van de stad.

Het recht om markten te mogen houden 
betekende voor de stad een belangrijke in-
komstenbron. Op de markten zelf konden 
ambachtlieden, handelaren en boeren uit 
de stad en de omgeving hun waren aan de 
man brengen. De wekelijkse markt vond op 
dinsdag plaats. Enkele keren per jaar kreeg 
die markt het karakter van een uitgebrei-
dere jaarmarkt. De jaarmarkten werden 
gehouden rond (kerkelijke) feestdagen 
zoals de kermis. 

Door de voortdurende onrust ge durende 
met name de tweede helft van de zes tiende 
eeuw en de eerste helft van de zeven  tiende 
eeuw kwam het doorgaande handelsver-
keer voor een belangrijk deel stil te vallen. 
Ambachtlieden die werkzaam waren in de 
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van de handel afhankelijke wol- en linnen-
nijverheid zagen zich  genoodzaakt weg te 
trekken naar textielcentra in  Holland. Bra-
bant – Eindhoven inbegrepen – ver armde. 
Voor de economie was in de generaliteits-
periode de opkomst van het commissie-
stelsel in de textielnijverheid  belangrijk. 
Ondernemers die in de Hollandse textiel-
centra actief waren in de handel en produc-
tie van wollen en linnen stoffen, verplaats-
ten de productie van hun stoffen geleidelijk 
naar het platteland. Vanwege de lage lonen 
was met name  Staats-Brabant voor deze 
ondernemers interessant. Rond om Eind-
hoven werden vooral linnen stoffen gepro-
duceerd in opdracht van  ondernemers uit 
Haarlem en Delft.

Volgens een beschrijving uit 1786 was 
Eindhoven geheel vervallen en verarmd. 
Handel en industrie waren, zo meldde het 
stadsbestuur tenminste, bijna helemaal 
verdwenen. Het is niet ondenkbaar dat het 
stadsbestuur de situatie om stra tegische 
reden negatiever schetste dan die in wer-
kelijkheid was. Eindhoven fun geerde in die 
dagen namelijk nog steeds als regionaal 
centrum. Op de wekelijkse markt verkoch-
ten boeren uit de omge ving landbouwpro-
ducten. Ook waren daar benodigdheden 
voor bedrijf en huishouden te koop. In de 
stad waren smeden, bakkers, slagers en 
brouwers actief. Naast de textielnijverheid, 
kwamen geleidelijk nieuwe takken van 
nijverheid op, zoals het maken van hoeden, 
het bereiden van snuiftabak en het looien 
van leer.

INFRASTRUCTUUR

De infrastructuur was vrij beperkt. De 
stad telde aanvankelijk feitelijk maar
twee doorgaande uitvalswegen. Er liep 
een route van noord naar zuid via de 
 Demer, de  Rech te straat en het Stratums-
eind. De andere doorgaande weg kwam 
de stad binnen via de Kleine Berg en de 
Vrijstraat, volgde de noord-zuidroute tot 
over de Dommelbrug aan het Stratumseind 
en sloeg daar via de Geldropseweg af in de 
richting van Helmond.

Centraal in de stad lag het Marktplein 
waar de wekelijkse markt plaats vond. 
 Binnen de stad zelf liepen vanzelfspre-

kend nog andere, niet doorgaande wegen. 
Zo voerde de Kerkstraat naar de kerk; 
via een bruggetje met de naam de Hoge 
Vonder was de Grote Berg bereikbaar; de 
Ten Haghestraat liep naar het kasteel en 
het klooster. Daarnaast waren er nog de 
Achterstraat (de huidige Rozemarijnstraat) 
Jan van Lieshoutstraat, de Smalle Haven, 
het Begijnhof en het Genderstraatje. Buiten 
de vesting lagen de Grote en Kleine Berg, 
de Bergstraat, de Paradijslaan en de Heilige 
Geeststraat.

De uitvalswegen bestonden uit zandige 
karrensporen. In regenachtige periodes wa-
ren ze niet of nauwelijks begaanbaar. Pas in 
1741 ontwikkelde ’s-Hertogenbosch plan-
nen voor een verharde weg naar Luik. Vier 
jaar later was het eerste deel van het traject 
dat liep tot Best gereed. Over het vervolg-
traject bestond geruime tijd onzekerheid. 
Deels kwam dat omdat zowel Eindhoven 
als Oirschot de weg over hun grondgebied 
wilden laten lopen, deels doordat het voor 
de aanleg benodigde kapitaal ontbrak. Uit-
eindelijk zou het tracé via Eindhoven lopen 
en was in 1818 gereed.

ONDERWIJS 

Voor grote delen van de bevolking vormde 
de praktijk de belangrijkste leerschool. 
Men deed de benodigde kennis op van 
ouders, familieleden en werkgevers. Zo 
werd de opleiding van ambachtslieden 
gedicteerd door het gildesysteem. Het 
 opleidingstraject liep van leerling, gezel 
tot meester. Meisjes werden veelal door 
hun moeder opgeleid.

Eindhoven kende in de veertiende eeuw 
een Latijnse school die was verbonden aan 
de Catharinakerk. Latijn was in die dagen 
de taal waarin geschreven werd. Door de 
opkomst van steden, handel en nijverheid 
kwam er geleidelijk meer behoefte aan 
mensen die tenminste konden lezen en 
schrijven. In de meeste plaatsen ontston-
den (lagere) scholen waar leerlingen in hun 
landstaal konden leren lezen en  schrijven. 
Voor het bijwonen van de lessen was 
lesgeld verschuldigd. Van leerplicht was 
overigens nog geen sprake. Toch genoot de 
meerderheid van de kinderen enige vorm 
van onderwijs, waardoor de Nederlanden 



p.226

>> DE GESCHIEDENIS VAN EINDHOVEN IN HET KORT

op het terrein van geletterdheid voorop 
liepen. De Reformatie versterkte dit 
proces, omdat iedereen zelf uit de bijbel 
zou  moeten kunnen lezen. 

In de zeventiende eeuw waren er 
 be waarscholen (een soort crèches) voor 
 kinderen van 3 tot 6 jaar oud. Kinderen 
van 5 tot 12 jaar kregen op lagere stads- 
of dorpsscholen les in godsdienst, lezen, 
schrijven en rekenen. Voor ouders die het 
schoolgeld niet konden betalen bood het 
 armenbestuur uitkomst. Voor de beter 
gesitueerde kin deren waren er de Latijnse 
School en Franse School. De Latijnse 
school be reidde jongens van 10 to 15 jaar 
ook voor op een universitaire opleiding. 

LEVENSOVERTUIGING

In het leven van de Eindhovenaren nam 
de kerk een belangrijke plaats in. Religi-
euze plichten en feestdagen reguleerden 
het leven in de stad. In de zestiende eeuw 
rommelde het op religieus gebied. De 
Reformatie trok over delen van Europa. 
Ook Eindhoven maakte kennis met het 
Calvinisme. Een roerige tijd met religieuze 
twisten en de tachtigjarige oorlog volgde. 
Zo werd de Sint-Catharinakerk in 1566 
getroffen door de Beeldenstorm.

Nadat Eindhoven bij de Vrede van 
 Munster (1648) definitief tot het grond-
gebied van de Republiek der Verenigde 
 Nederlanden ging behoren veranderde er 
ook op religieus gebied het nodige. Het 
was niet langer toegestaan het katholieke 
geloof in het openlijk te belijden. Het 
protestantisme werd de officiële religie. 
Katholieke kerkgebouwen gingen over in 
protestantse handen, kloosters  moesten 
hun deuren sluiten of mochten geen 
nieuwe kloosterlingen aannemen. In de 
praktijk verdween het katholicisme niet. 
De katholieken zochten hun toevlucht 
tot schuilkerken zoals die in het huis van 
 Hendrik Gillis, De Witte Leeuw bij het 
Eindhovense Begijnhof. 

Later in de zeventiende eeuw  verbeterde 
de situatie enigszins. Katholieken verhuis-
den naar zogenaamde schuurkerken. Ook 
mocht een aantal priesters op beperkte 
schaal weer hun ambt uitoefenen. In 
 Eindhoven stond een schuurkerk aan de 

latere Jan van Lieshoutstraat. Deze situatie 
zou tot in de negentiende eeuw blijven 
bestaan.

RECREATIE, SPORT EN CULTUUR

Hoogtijdagen waren kermissen, jaar-
markten en allerlei kerkelijke feestdagen. 
Het dagelijks leven in  Eindhoven zal zich 
nauwelijks hebben onder scheiden van het 
leven in andere Brabantse steden. Vrije tijd 
was over het algemeen een schaars goed: 
de werkdagen waren lang, het huishouden 
kostte veel tijd, verlichting met kaarsen 
en olie lampen was gebrekkig en duur. 
Daarnaast waren er nog de religieuze 
verplichtingen.  Desondanks bleef er tijd 
voor  recreatie en sport.  Dobbelen, scha-
ken, dammen, bikkelen, het kootspel, het 
molenspel, triktrak en het kaartspel waren 
spelletjes die werden gespeeld. Archeolo-
gische opgravingen in Eindhoven brachten 
een kootspel naar boven, bikkels voor het 
bikkelen en priksleetjes waarmee op het 
ijs kon worden gereden. Veel voorwerpen 
waren gemaakt van dierlijke beenderen.

Allerlei spelen vervulde een belang-
rijke rol in het gezelschapsleven in de 
 middeleeuwen. Later populaire sporten als 
voetbal en tennis hebben hun wortels in de 
middeleeuwen. Toen werd er al gevoetbald 
met een leren bal, was er een op tennis 
lijkend spel met rackets en speelde men 
een variant van het latere jeu de boules. 
Onder de adel was de valkenjacht een 
 populair tijdverdrijf.

In middeleeuwse steden werden regel-
matig zogenaamde wagenspelen opge-
voerd. Deze toneelvoorstellingen kwamen 
voort uit toneelspelen die oorspronkelijk 
in kerken werden opgevoerd. Doel daar-
van was een bijbelverhaal voor het volk 
 begrijpelijk uit te beelden. Later verplaatste 
het toneel zich vanuit de kerk naar buiten. 
Ook kwamen er toen meer wereldlijke voor-
stellingen. De late middeleeuwen  kenden 
ook zogenaamde Rederijkers die zich o.a. 
bezig hielden met tableaux vivants, levende 
beeldhouwwerken waarmee een scene 
uit een bekend verhaal werd uitgebeeld. 
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1795-1850: 
DE WEERBARSTIGE TIJD

FYSIEKE OMGEVING EN STADSBEELD 

Groot-Eindhoven bestond aan het begin 
van de negentiende eeuw nog steeds uit 
een verzameling zelfstandige dorpen 
(Blaarthem, Eckart, Gestel, Stratum, Strijp, 
Tongelre en Woensel) rondom het stadje 
Eindhoven. Aan de zelfstandigheid van 
Blaarthem en Eckart kwam in 1810 een 
 einde. Blaarthem werd bij Gestel gevoegd 
als onderdeel van de nieuwe gemeente 
Gestel en Blaarthem. Eckart vormde samen 
met Nederwetten een nieuwe gemeente.

Het gebied werd doorsneden door ver-
schillende beekjes en riviertjes. De Dommel 
was daarvan de belangrijkste. Deze rivier 
leverde niet alleen het benodigde water, 
maar beschikte ook over voldoende stro-
ming voor het aandrijven van watermolens. 
Een fors deel van Groot-Eindhoven bestond 
nog uit zogenaamde woeste gronden. Het 
ging dan onder andere om uitgestrek te 
heidevelden en om de vaak natte beek-
dalen. In de eerste helft van de negen tiende 
eeuw werden op bescheiden schaal woeste 
gronden ontgonnen. Grootschalige ontgin-
ningen zouden pas na 1850 op gang komen. 
De ontgonnen heidevelden werden deels 
bebost ten behoeve van de houtwinning 
en deels geschikt gemaakt voor akkerbouw 
of grasland. 

Doordat met name Gestel, Stratum, 
Woensel en Eindhoven steeds meer naar 
elkaar toe groeiden was het voor bezoekers 
vaak onduidelijk waar de ene gemeente 
ophield en de andere begon. Op een aantal 
plaatsen gaf alleen de stadsgracht van 
Eindhoven nog aan waar de grens liep. 

BESTUUR EN POLITIEK

Aan het eind van de achttiende eeuw begon 
een bestuurlijk en politiek hervormingspro-
ces dat een halve eeuw zou duren. Er kwam 
een meer gecentraliseerd en geüniformeerd 
staatsbestel waarbij alle burgers voortaan 
formeel gelijke rechten hadden – ook de 
katholieken die al twee eeuwen golden als 
tweederangsburgers. 

Het  hervormingsproces in Nederland ver-
liep met horten en stoten van de Bataafse 
Republiek (1795-1806), naar het Koninkrijk 
Holland (1806-1810) en de volledige inlij-
ving in het eerste Franse Keizerrijk (1810-
1815), dan vervolgens naar het Verenigd 
Koninkrijk der  Nederlanden (1815-1839) 
waarvan na de Belgische afscheiding 
(1830-1831) het Koninkrijk der Nederlanden 
overbleef. 

In 1848 legde Johan Rudolf Thorbecke in 
zijn grondwetherziening de basis voor het 
bestuurlijk stelsel zoals we dat vandaag de 
dag nog steeds kennen. Ook het lokale be-
stuursmodel veranderde daarbij. Het oude 
stelsel met min of meer onafhan kelijke 
steden met stadsrechten en heer lijkheden 
waar de heer de dienst uitmaakte, was 
inmiddels al geruime tijd verdwenen. Al 
langer wilde met name de gegoede burgerij 
meer invloed. Ideeën hierover werden 
in Eindhoven onder andere naar buiten 
gebracht in de in 1786 opgerichte Sociëteit 
Concordia. In de Franse periode werden 
steden en dorpen voortaan naar Frans 
model bestuurd door een Maire en een 
Conseil Municipal. Later werd dat vertaald 
naar een bestuur bestaande uit burgemees-
ter en gemeenteraad en een college van 
burgemeester en  wethouders. Daarbij werd 
de burgemeester door de koning benoemd. 
Dit model werd definitief vastgelegd in de 
Gemeentewet van 1851. In de praktijk had 
een kleine elite van bemiddelde families 
– waar onder de ondernemers – het mede 
door het gehanteerde censuskiesstelsel (op 
betaling van belasting gebaseerd) zowel in 
 Eindhoven als in de omringende dorpen 
voor het zeggen. 

ECONOMIE

Landbouw en veeteelt en vaak kleinscha-
lige ambachtelijke nijverheid vormden in 
Groot-Eindhoven de belangrijkste mid-
delen van bestaan. Agrarisch domineerden 
de kleine gemengde gezinsbedrijven. Deze 
leverden onvoldoende op om het gezin 
te kunnen onderhouden. Mede daardoor 
werkte een fors deel van de (agrarische) 
bevolking ook in de textielindustrie. Thuis 
werden weefwerkzaamheden verricht voor 
ondernemers die zich vanwege de lage 
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lonen in Eindhoven en de omringende 
dorpen vestigden. Met de oude ambachts-
gilden en hun reglementen hoefden zij 
overigens geen rekening meer te houden. 
In 1813 was het gildesysteem in Nederland 
formeel afgeschaft. De Eindhovense gilden 
waren overigens al in 1795 opgeheven. In 
de eerste helft van de negentiende eeuw 
veranderde geleidelijk de organisatie van 
het textielbedrijf. Het spinnen van garens 
werd meer en meer gemechaniseerd en 
gecentraliseerd in fabrieken. Het weven 
gebeurde vooralsnog bij de wevers thuis, 
hierin zou pas in de tweede helft van de 
eeuw verandering komen. 

Na de textielnijverheid vormde aan-
vankelijk de vilten hoedenindustrie een 
andere belangrijke nijverheidstak. Deze tak 
van nijverheid zakte na een grote staking 
in 1810 langzaam in. Geleidelijk kwamen 
in de negentiende eeuw ook andere takken 
van nijverheid op. Zo groeide Eindhoven 
uit tot een tabaksverwerkend centrum, 
aanvankelijk in de vorm van tabak- en 
snuifbereiderijen, later ook in de vorm van 
sigarenproducenten. Daarnaast waren er 
nog verschillende leerlooierijen en schoen-
makerijen. 

INFRASTRUCTUUR

Voor de verdere ontwikkeling van het 
 Eindhovense bedrijfsleven was verbe-
tering van de infrastructuur van groot 
belang. In 1818 kwam de straatweg van 
 ’s-Hertogenbosch naar Luik gereed, deze 
liep door Eindhoven heen. Voor bulk-
transporten zou vervoer over water 
uitkomst kunnen bieden. Eindhoven 
pleitte dan ook voor de aanleg van 
waterwegen en ondernam pogingen 
om de Zuid-Willemsvaart, het kanaal 
dat ’ s-Hertogenbosch met Maastricht 
moest gaan verbinden, via Eindhoven 
te laten lopen. Eindhoven verloor de 
slag om het kanaal, de in 1826 geopende 
 Zuid-Willemsvaart liep via Helmond. 
Wel kwam er in 1846 het Eindhovens 
Kanaal dat Eindhoven aansloot op de 
 Zuid-Willemsvaart. 

ONDERWIJS

Voorzichtig werd het volksonderwijs 

verder uitgebouwd. Doel was dat iedereen 
leerde lezen (Schoolwet 1806). In Groot-
Eindhoven ontstonden verschillende 
scholen. Voor een deel waren deze opgezet 
door religieuze congregaties (waaronder de 
Zusters van Liefde), deels door particulie-
ren al dan niet met financiële steun van de 
gemeentelijke overheid. Eindhoven kreeg 
opnieuw een Franse school (1795) die zich 
meer richtte op het onderwijzen van de 
regionale en lokale elite. Deze school werd 
opgezet door meester Hermanus Boex. Er 
was ook nog een Latijnse school die veelal 
diende als vooropleiding van katholieke 
geestelijken. In 1843 kwamen de Zusters 
van Liefde van Tilburg naar Eindhoven en 
startten met een meisjesschool.

De meeste mensen ontvingen hun 
(beroeps)opleiding in de dagelijkse praktijk 
tijdens het werk. De opleiding van am-
bachtslieden vormde echter een probleem. 
Hun opleiding was eeuwenlang gereguleerd 
en vormgegeven binnen de ambachtgil-
den. De opheffing van de ambachtsgilden 
be tekende meteen ook het eind van de 
gereglementeerde ambachtsopleidingen. 
De stichting van een tekenschool in 1824 
moest in de ‘nuttige’ tekenkunst voorzien.

LEVENSOVERTUIGING

De basis voor katholieke emancipatie die
 met name in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw op gang zou komen, werd 
gelegd.    Na de Bataafse Omwenteling van 
1795 kwam er ruimte voor vrijheid van 
gods dienst en werd er voorzichtig gespro-
ken over een scheiding tussen kerk en staat. 

Het aantal katholieken groeide gestaag. 
Telde Groot-Eindhoven in 1815 7.835 
katholieken, in 1840 waren dat er 10.486. 
De hervormde gemeente die zich uitstrekte 
over Eindhoven, Strijp, Stratum, Woensel 
en Tongelre telde in 1818 129 personen. 
Het aantal joodse inwoners nam toe van 
90 in 1809 tot 178 in 1860.

In Groot-Eindhoven kregen de katholie-
ken hun oude kerkgebouwen weer terug. 
De gelovigen in Stratum konden in 1796 
hun schuurkerk verlaten en terug keren 
naar de oude parochiekerk. Al snel volgden 
 Tongelre, Woensel, Strijp en Gestel en 
Blaarthem. De onderhandelingen over 
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teruggave van de Eindhovense Sint-Catha-
rina kerk verliepen uiterst moeizaam. Pas in 
1809 konden de parochianen daar hun kerk 
weer in gebruik nemen. De kerkgebouwen 
verkeerden overigens in slechte staat. 
Daar kwam bij dat een orkaan in 1800 
grote schade veroorzaakte aan de gebou-
wen in Woensel en Blaarthem. De kerken 
waren over het algemeen ook te klein om 
alle gelovigen te kunnen herbergen. Geld 
voor grootschalige nieuwbouw ontbrak. 
Het bleef bij het uitvoeren van noodzake-
lijke restauraties. Wel kreeg de  parochie 
Gestel en Blaarthem ter vervanging van 
de door de orkaan verwoeste parochiekerk 
in 1835 een kerkje in waterstaatsstijl. De 
nieuwe kerk verrees niet in Blaarthem, 
maar in Gestel.

De hervormde gemeente maakte na 
1794 geen gebruik van de Sint-Catharina-
kerk. Aangezien deze kerk overging in ka-
tholieke handen werd in 1812 aan de toen-
malige Kloosterdreef (Ten Haghestraat) 
een nieuwe hervormde kerk gebouwd. De 
joodse gemeente beschikt al in de acht-
tiende eeuw, een eigen kerk huis aan de 
Kerkstraat. Al in 1809 bleek de synagoge te 
klein en werd vervangen door een nieuw 
gebouw dat tot 1865 in gebruik bleef.

RECREATIE, SPORT EN CULTUUR

Vrijetijd was een schaars goed en beperkte 
zich veelal tot de zondag en kerkelijke 
feestdagen. Dan was er naast de religieuze 
verplichtingen tijd voor recreatieve bezig-
heden. Sport en recreatie concentreerden 
zich veelal in en rondom kroegen en cafés. 
Daar werd gebiljart, gekaart, gebeugeld en 
geschoten met handbogen. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw kwamen 
daar nog kegelen en kruisboogschieten 
bij. De oude schuttersgilden en de eerste 
 handboogsportverenigingen speelden 
hier een rol. 

De bovenlaag van de Eindhovense 
bevolking (36 personen) bracht aanvanke-
lijk een deel van de vrije tijd door in de in 
1786 opgerichte Sociëteit Concordia. De 
sociëteit werd al vrij snel weer opgeheven. 
In de eerste helft van de negentiende eeuw 
verschenen (en verdwenen) verschillende 
sociëteiten op het toneel, één daarvan 

kreeg opnieuw de naam Concordia. De 
sociëteiten  waren over het algemeen alleen 
voor het mannelijk deel van de bevolking 
toegankelijk. Dames waren alleen welkom 
tijdens incidentele dansfeesten. In 1852 
werd de nu nog steeds bestaande Sociëteit 
Concordia opgericht.

Voor een groot deel van bevolking gold 
de jaarlijkse kermis als een hoogtepunt. 
In Eindhoven vond die van oudsher begin 
juli plaats, de omliggende dorpen hadden 
een eigen datum. De kermis bood een week 
lang gelegenheid tot dansen en vermaak.

In 1841 ontstond de eerste harmonie, 
Apollo’s Lust (waaraan in 1848 nog een 
koor werd toegevoegd), Woensel kreeg in 
1848 harmonie Musis Sacrum en in 1882 
volgde harmonie Phileutonia in Gestel.

1850-1890: 
DE INDUSTRIËLE 
REVOLUTIE

FYSIEKE OMGEVING EN STADSBEELD

Gedurende de tweede helft van de negen-
tiende eeuw voltrokken de veranderingen 
in Groot-Eindhoven zich in snel tempo. 
De bevolking nam in omvang toe, de indus-
trialisatie zette door, de bereikbaarheid 
verbeterde door de aanleg en verbetering 
van interlokale wegen, aansluiting op 
het spoorwegnet, er werden nieuwe kerken 
gebouwd, gasverlichting werd geïntro-
duceerd, communicatiemogelijkheden 
verbeterden door de komst van de telegraaf 
en zo meer. 

Dagelijks pendelden groeiende aantallen 
arbeiders op en neer naar hun werkplek. De 
bebouwing concentreerde zich langs de we-
gen die vanuit het centrum in de rich ting 
van de verschillende dorpen leidden. De 
tussenliggende lage beekdalgronden waren 
nog niet geschikt voor bebouwing. In toe-
nemende mate werden de woeste gronden 
in de omgeving echter ontgonnen en ge-
schikt gemaakt voor land- en bosbouw.

Met name aan de oostkant van 
 Eindhoven – direct in de nabijheid van 
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het spoor en het Eindhovens Kanaal – 
vestigden zich industriële bedrijven. 
De scheidslijnen tussen de verschillende 
gemeentes vervaagden in de dagelijkse 
praktijk steeds meer. Eindhoven kreeg te 
maken met een snel groeiend ruimtege-
brek. Er was grond nodig voor bedrijven 
en woningen. Het gemeentebestuur 
probeerde een uitweg te vinden. In 1874 
annexeerde Eindhoven bijvoorbeeld een 
terrein van 20 hectare tussen de spoor-
lijn, de Vestdijk en de Dommel dat deel 
uitmaakte van  Woensel. In het gebied lagen 
het  Eindhovense station en de weg naar 
het Eindhovens Kanaal. 

Ten behoeve van de groeiende bevolking 
bouwden de gemeenten scholen, investeer-
den in nieuwe of verbeterd  infrastructuren.
Vanaf 1858  beschikte de stad over gasver-
lichting. Elke avond ontstaken lantaarnop-
stekers de straatlantaarns. De particuliere 
gasfabriek en de bijbehorende gashouder 
stonden op een terrein tussen de Wal en de 
Paradijslaan. In 1860 werd Eindhoven aan-
gesloten op het telegraafnet waardoor het 
mogelijk werd snel berichten te versturen. 

BESTUUR EN POLITIEK

De gemeentewet van 1851 vormde het 
begin van een meer democratisch bestuurs-
model. Voortaan stond een gekozen 
gemeenteraad aan het hoofd van een 
gemeente. Voor de beleidsuitvoering en 
beleidsvoorbereiding was er een college van 
burgemeester en wethouders. De wethou-
ders waren afkomstig uit de gemeenteraad, 
de burgemeester werd benoemd door de 
Kroon. Bestuurlijk bleef een beperkte elite 
de gang van zaken bepalen. Overigens was 
maar een relatief klein deel van de bevol-
king stemgerechtigd. Er was nog sprake 
van zogenaamd censuskiesrecht, alleen 
mannen die jaarlijks een bepaald mini-
mumbedrag aan belastingen betaalden 
mochten stemmen. Voor Eindhoven gold 
aanvankelijk als minimumbedrag 24 gulden 
per jaar, in de omliggende gemeenten kon 
worden volstaan met 20 gulden. De kies-
drempel werd in de daaropvolgende decen-
nia geleidelijk verlaagd, totdat in 1919 
het Algemeen  Kiesrecht van kracht werd. 

In Groot-Eindhoven investeerden de 

verschillende gemeentes onder andere 
in de aanleg van wegen, scholen, gast-
huizen voor de verzorging van zieken en 
 bejaarden. Zo droeg Eindhoven vanaf 1856 
bij in de kosten van de provinciale weg 
naar Turnhout. Tien jaar later investeerden 
Stratum en Tongelre in de nieuwe weg van 
Lieshout naar Stratum. In de jaren tachtig 
betaalde Gestel mee aan de klinkerweg 
naar Middelbeers, Strijp aan de weg 
Eindhoven-Strijp-Zeelst en Woensel aan de 
weg naar Nuenen. Binnen de verschillende 
gemeenten werd tegelijkertijd gewerkt 
aan verharding van straten en wegen. 
 Eindhoven, Stratum, Gestel en Tongelre 
verleenden subsidies voor de bouw van 
gasthuizen en de bouw van kerken.

In verschillende gemeenten verrezen 
nieuwe gemeentehuizen. In Eindhoven 
maakte het uit 1554 daterende stad-
huis in1867 plaats voor nieuwbouw. Het 
gemeentehuis van Stratum werd in 1872 
uitgebreid, Gestel kreeg in 1889 een nieuw 
gemeentelijk bestuurscentrum.

ECONOMIE

De industrialisatie van Eindhoven en de 
omliggende gemeenten zette in de tweede 
helft van de negentiende eeuw door. Dit 
werd mede veroorzaakt door de gunstige 
omstandigheden met lage loonkosten 
en relatief goede verbindingen via het 
 Eindhovens Kanaal en het spoor. Aangezien 
er binnen de stad Eindhoven geen plaats 
was voor de nieuwe bedrijven én omdat 
het voor industriële bedrijven aantrekkelijk 
was om zich te vestigen vlakbij de haven 
(de Eindhovense haven lag op het grond-
gebied van Stratum) of het station (dat 
op Woensels grondgebied lag) kwamen de 
omliggende dorpen in beeld als vestigings-
plaats. Bestaande bedrijfstakken zoals 
de tabaksindustrie groeiden en nieuwe 
bedrijfstakken zoals de hout verwerkende 
industrie kwamen op.  Dominant werd 
al snel de tabaksindustrie, met name de 
 fa bricage van sigaren. Hier groeide het 
aantal werknemers van 182 in 1851 tot 
1818 in 1888. Een belangrijker nieuwkomer 
was het bedrijf van Anton de Block en 
Adolf John Mignot. Zij startten in 1858 
aan de Kanaalstraat in Woensel een 
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sigaren- en snuiftabakfabriek. Het bedrijf 
floreerde en stond in 1890 met 375 perso-
neelsleden te boek als één van de grootste 
bedrijven van Groot-Eindhoven. 

Er ontstond een houtverwerkende 
industrie die onder andere sigarenkistjes 
en lucifers produceerde. Nieuwkomer 
was bijvoorbeeld de in 1870 opgerichte 
luciferfabriek Mennen en Keunen aan de 
Kattenstraat (de huidige Bergstraat) in 
Eindhoven. Kort na de start werkten al 200 
mensen voor het bedrijf, deels in de fabriek 
en deel thuis. Eindhoven kende ook 
grafische bedrijven zoals drukkerij Gestel 
& Zn. Dit bedrijf produceerde sigaren-
bandjes en etiketten voor de sigarenkistjes. 
Ook de textielindustrie bleef een centrale 
positie innemen, hier groeide het aantal 
werknemers van 120 in 1853 tot 419 in 
1888. Opvallende ontwikkeling hier was de 
overgang van thuisnijverheid naar fabrieks-
arbeid en de bijbehorende mechanisatie 
van het productieproces. 

INFRASTRUCTUUR

In de tweede helft van de negentiende 
eeuw groeide de infrastructuur onstui-
mig. Vanaf 1866 was Eindhoven per trein 
bereikbaar. Voor het regionale verkeer 
kwamen er tramwegen. Zo pendelde vanaf 
1888 een paardentram tussen  Eindhoven 
en Geldrop. Net voor de  eeuwwisseling 
volgde de stoomtram tussen Veghel, 
Eindhoven en Reusel. De wegen die van-
uit Eindhoven naar de dorpen liepen 
 werden aangepakt. Daardoor kwamen 
er betere wegverbindingen met Geldrop, 
 Lieshout,  Sint-Oedenrode, Weert, Zeelst en 
 Turnhout.

ONDERWIJS

Nog lang niet alle kinderen volgden onder-
wijs. In die situatie zou pas de Leerplicht-
wet van 1900 verandering brengen. De 
katholieke emancipatie werd ook in het 
onderwijs zichtbaar. Openbare scholen 
kregen gezelschap van door kloosterorden 
en congregaties opgezette scholen, het 
zogenaamd Bijzonder Onderwijs. Aanvan-
kelijk ging het vooral om meisjesscholen. 
Het lager onderwijs voor jongens bleef 
zich vooralsnog concentreren op openbare 

scholen. De Franse en de Latijnse school 
werden opgeheven.

Moderne inzichten over de inrichting 
van het onderwijs vonden in Eindhoven 
en omgeving maar langzaam ingang. 
Van  belang hier was de komst van een 
 Nuts school in 1876. Door het ontbreken 
van voldoende vervolgopleidingen was 
de Rijksnormaalschool belangrijk. Deze 
werd in 1859 verbonden aan de openbare  
lage  re school in Eindhoven. De Rijks-
normaalschool verzorgde onder andere 
de opleiding van onderwijzers. De oplei-
ding verdween in 1927. Ander voortgezet 
onderwijs was rondom Eindhoven nauwe-
lijks voorhanden, dat gold al helemaal voor 
het nijverheidsonderwijs. De aanwezige 
Tekenschool legde zich voornamelijk 
toe op het bijbrengen van theoretisch 
kennis. De eerste echte praktijkgerichte 
ambachts scholen zouden pas begin 20ste 
eeuw tot stand komen. 

LEVENSOVERTUIGING

De katholieke emancipatie bereikte in 
de tweede helft van de negentiende 
eeuw een hoogtepunt, zeker na het 
herstel van de bisschoppelijk hiërarchie 
in  Nederland (1853). Steeds zelfbewuster 
trad het  katholieke volksdeel naar buiten. 
 Eindhoven vormde daarop geen uitzonde-
ring. De groei van de bevolking had nauwe-
lijks invloed op de religieuze overtuiging. 
Dat kwam mede omdat de nieuwkomers 
nog in hoofdzaak afkomstig waren van het 
katholieke platteland in het zuiden van 
Nederland. Rond de eeuw wisseling stond 
zo’n 95% van de bevolking te boek als 
rooms katholiek. De groei zorgde voor 
capaciteits problemen. In verschillende 
parochies ontstonden plannen om be-
staande kerkgebouwen te vergroten of zelfs 
helemaal te vervangen door nieuwbouw. In 
1867 kwam de nieuwe Sint-Catharinakerk 
in Eindhoven gereed. De toen populaire ar-
chitect P.J.H. Cuypers was verantwoordelijk 
voor het ontwerp. Ook Woensel, Stratum, 
Gestel, Strijp, Acht en Tongelre kregen 
nieuwe godshuizen. In Acht ging het om 
een nieuwe parochie. Deze parochie werd 
van de Woenselse parochie afgesplitst.  

Broeders en nonnen keerden terug in 
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het straatbeeld, vrijwel iedere parochie 
kende in 1900 wel een eigen klooster. 
Vaak ging het om de Zusters van Liefde. 
Kloosterorden en -congregaties namen 
de zorg voor zieken, bejaarden, armen 
en het onderwijs op zich. 

RECREATIE, SPORT EN CULTUUR

Kroegen, cafés en sociëteiten bleven een 
centrale rol spelen, hier concentreerde 
het verenigingsleven zich en vonden de 
(schutters)gilden, muziekverenigingen, 
kaartclubs, kegelclubs, beugelverenigin-
gen, zangverenigingen, toneelverenigingen 
en zo meer onderdak. Het aantal nota-
belen, hoge ambtenaren en fabrikanten 
in  Eindhoven groeide. Daardoor kwam er 
ruimte voor nieuwe sociëteiten. Onenig-
heid binnen Sociëteit Concordia vormde 
in 1864 aanleiding tot het oprichten van 
Sociëteit Amicitia.

Nieuwe recreatieve en  sportverenigingen 
ontstonden. In 1884 kreeg Eindhoven bij-
voorbeeld zijn eerste postduivenvereniging. 
Sportieve bezigheden waren verder wande-
len, zwemmen en –     ’s win ters  – schaatsen. 
In 1884 opende de Gemeen te lijke Bad- en 
Zweminrichting zijn deuren. Het betrof 
een in een afgesneden  Dommelarm liggend 
natuurbad aan de Jan Smitzlaan. 

Een nieuwe, relatief dure maar wel avon-
tuurlijke sport was de wielersport. In 1886 
startte de Eindhovensche Wielrijdersclub 
De Snelheid. Bekende wielrijder uit die tijd 
was dokterszoon Michel Aertnijs. Voor de 
wat ouderen waren de schietwedstrijden 
van de handboogschutterijen en feesten 
van de schuttersgilden populair.  Eindhoven 
telde verschillende schuttersgilden en 
kende ook verschillende Doelengebouwen 
(Recht door Zee, Willem Tell, Weltevreden, 
Jagerslust, Eendracht houdt Stand).

In de laatste decennia van de negen-
tiende eeuw komt ook gymnastiek op 
als sport: turnen, vrije en  orde-oefeningen, 
brug, paard, rek, hoogspringen, versprin-
gen, polsstokhoogspringen en  touwtrekken. 
Voor de sportbeoefening was het van 
belang dat vanaf 1857 op facultatieve basis 
gymnastieklessen aan het vakkenpakket 
van de scholen werden aangeboden en dat 
vanaf 1889 gym nastiek een verplicht vak 

werd. In 1884 wordt  gymnastiekvereni ging 
Constantia op gericht. Later volgden nog 
Brabantia en Vlugheid en Kracht. Deze 
laatste vereniging zou in 1907 een afdeling 
voor meisjes opzetten.

1890-1920: 
TURBULENTIE EN 
TRANSITIE

FYSIEKE OMGEVING EN STADSBEELD

De opkomst en groei van met name Philips 
had ingrijpende gevolgen. In dertig jaar 
tijd steeg het aantal inwoners met 50% van 
19.237 in 1889 tot 47.946 in 1920. Hoewel 
er nog steeds sprake was van een groep 
geheel of gedeeltelijk aan elkaar gegroeide 
gemeentes, kreeg het gebied meer en meer 
een verstedelijkt, aaneengesloten  karak ter. 
Doordat de bodemgesteldheid van de 
natte beekdalen de bouw van  woon wijken 
en  dergelijke nog steeds in de weg stond, 
 concentreerde de bebouwing zich in eerste 
instantie vooral als lintbebouwing langs 
de  verschillende uitvalswegen. 

Er werd wel een voorzichtig begin 
gemaakt met het volbouwen van de open
ruimtes. Zo verrees vanaf 1907  tussen 
Eindhoven en Tongelre een nieuw  villapark. 
De nieuwe provinciale weg in de  richting 
van Zeelst maakte ook Strijp beter bereik-
baar. Philips startte vanaf 1909 voor het 
eerst met het bouwen van huizen voor 
het snel groeiend aantal werknemers. 
Er verrezen allereerst woningen rondom 
de latere Weverstraat in Woensel. Later 
volgde het grootste project, de bouw van 
het  Philipsdorp in Strijp. Het aangezicht 
van Eindhoven veranderde definitief door 
de bouw van grootschalige fabriekscom-
plexen. In 1920 kwam het complex aan de 
Emmasingel met gloeilampenfabrieken, de 
vanuit de hele stad zichtbare lichttoren en 
het hoofdkantoor gereed. Verderop langs 
de spoorlijn naar ’s-Hertogenbosch werd 
sinds 1916 ook gebouwd aan het Strijp-S 
complex.

 Opvallend kenmerk van de eerste 
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decennia van de twintigste eeuw was 
de uitbouw van allerlei, al dan niet 
 grensoverschrijdende nutsvoorzieningen 
als water en (stads)gas. Vanuit het oogpunt 
van volksgezondheid vormde de aanleg 
van rioleringen een belangrijk aspect. 
De gemeente Eindhoven had in 1892 de 
exploitatie van de gasfabriek overgenomen. 
Omdat de capaciteit onvoldoende was liet 
de gemeente in 1900 een nieuwe, grotere 
gasfabriek bouwen. De nieuwbouw verrees 
op Stratums grondgebied bij de haven. 
Eindhoven, Stratum, Strijp en Woensel 
waren toen inmiddels aangesloten op het 
gasnet. Gestel en Tongelre konden pas 
enkele jaren later profiteren van de 
voordelen van de gasverlichting. De 
introductie van elektriciteit liet langer op 
zich wachten. Mede onder druk van het 
bedrijfsleven stond het gemeentebestuur 
in 1910 de introductie van elektriciteit in 
Eindhoven toe. Een nieuw opgericht ge-
meentelijke elektriciteitsbedrijf verzorgde 
voortaan de distributie. De  elektriciteit 
werd vanaf  1913 opgewekt door de 
Provinciale  Noordbrabantse Elektriciteits 
 Maatschappij.  In 1920 zijn er 710 aanslui-
tingen en ligt er 308 kilometer kabel. 

Veel aandacht was er in die tijd voor 
de drinkwatervoorziening. De kwaliteit 
van het via putten en pompen naar boven 
gehaalde grondwater was met name in 
Eindhoven erbarmelijk. Om hierin ver-
betering te brengen startte in 1905 het 
gemeentelijk waterbedrijf. Het water werd 
gewonnen in Stratum. Al snel leverde het 
waterbedrijf ook water aan Stratum, Strijp 
en de Philipsbedrijven. Woensel moest 
nog tot 1915 wachten op aansluiting. Een 
nieuwigheid was nog de aansluiting op het 
telefoonnet in 1903.

De gemeentelijke opdeling in het 
ge bied leverde de nodige problemen op. 
De reali satie van allerlei bij een stedelijke 
 omgeving horende voorzieningen bleef 
 achterwege. Zo ontbrak een centraal, 
volgens moderne standaarden opgezet 
ziekenhuis. Brandweer en politie waren 
versnipperd over zes gemeenten en zo 
meer. Ook de realisatie van de noodzake-
lijke bedrijfsterreinen en woonwijken werd 
bemoeilijkt. De oplossing werd gezocht in 

het laten opgaan van de vijf randgemeentes 
in de gemeente Eindhoven. Dit vond zijn 
neerslag in de zogenaamde Annexatiewet. 
Op 1 januari 1920 gingen Eindhoven en 
de randgemeenten Woensel, Gestel en 
Blaarthem, Strijp, Tongelre en Stratum op 
in de gemeente Eindhoven.

BESTUUR EN POLITIEK

Politiek vond er in met name in de stad 
Eindhoven een strijd plaats tussen con-
servatief katholieken en meer liberaal 
georiënteerde groepen. Representant van 
deze laatste was Eindhoven Vooruit, een 
organisatie die in het leven was geroepen 
door oorspronkelijk niet uit Eindhoven 
komende inwoners. 

Geleidelijk kreeg ook de socialistische 
SDAP voet aan de grond in Eindhoven en
de omliggende dorpen. In 1917 werd in
Nederland het Algemeen Kiesrecht inge-
voerd, voortaan mochten alle mannen van 
23 jaar en ouder bij verkiezingen hun stem 
uitbrengen. Vrouwen mochten pas vanaf 
1919 stemmen. Voor de gemeentes in 
Groot- Eindhoven betekende het algemeen 
kiesrecht een aanzienlijke uitbreiding van 
het electoraat, voortaan mochten ook alle 
fabrieksarbeiders hun stem uitbrengen. Dat 
was zichtbaar in de verkiezingsuitslagen. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1919, 
de laatste verkiezingen voor de gemeen-
telijke herindeling, kreeg de socia listische 
SDAP één of twee zetels in de raad van alle 
gemeentes, met uitzondering van Tongelre.

ECONOMIE

De periode 1890–1920 werd gekenmerkt 
door de opkomst van Philips. De onder-
neming groeide uit tot een  omvang rijk 
op de internationale markt gericht 
bedrijf. In 1891 kocht Gerard Philips een 
 bestaande fabriek tussen de stadsgracht 
en de  Vrijstraat. Het nog steeds bestaand 
fabrieksgebouw ligt tegenwoordig aan de 
Emmasingel.  Technische vernieuwingen, 
met name de ontwikkeling van de gloei-
lamp met een getrokken wolfraamdraad, 
en een stijgende vraag maakten de overstap 
naar massaproductie mogelijk. De eerste 
fabriek kreeg daardoor al snel  gezelschap 
van nieuwe steeds grootschaligere 
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 gebouwen. In 1909 werd een vijf verdie-
pingen tellende lampenfabriek in gebruik 
 genomen, een jaar later startte de bouw 
van een nog grotere, maar liefst zeven 
verdiepingen tellende fabriek. In 1916 
kreeg Philips een eigen glasfabriek, deze 
werd gevestigd in Strijp. Philips vierde in 
dat jaar het 25-jarig bestaan en telde 3.700 
werknemers.

Tot het begin van de Eerste Wereldoor-
log in 1914 floreerde de industrie in Groot-
Eindhoven. Minpunt was wel de overspan-
nen arbeidsmarkt, waardoor het moeilijk 
was om in de directe omgeving  voldoende 
personeel te vinden. Toch weerhield dit on-
dernemers er niet van in Groot- Eindhoven 
een bedrijf te beginnen. Zo verplaatste 
bijvoorbeeld de  Amsterdamse sigarenfa-
brikant Henri van Abbe in 1908 zijn bedrijf 
van Amsterdam naar Gestel. Het bedrijf 
bracht het succesvolle sigarenmerk Karel 
I op de markt. Mignot  & De Block begon 
in 1911 met het produceren van sigaretten 
in een volledig gemechaniseerde fabriek. 
In 1913 werkten in Groot-Eindhoven 2.718 
mensen in de tabaksindustrie. 

Over het algemeen waren de textiel-
fabrikanten na 1890 tevreden over de 
be haalde resultaten. De textielbedrijven 
maakten goede jaren door. De werknemers-
aantallen weerspiegelen dit, waren er in 
1888 419 arbeidskrachten actief in de 
textielindus trie, in 1913 was dat gestegen 
tot 1.232. De productie vond inmiddels 
vrijwel volledig fabrieksmatig plaats. Het 
thuisweven van stoffen was in snel tempo 
verdwenen. 

De Eerste Wereldoorlog veroorzaakte 
in Nederland problemen. Zo werden de 
aanvoer van grondstoffen en het transport  
van de voor de export bestemde goederen 
in toenemende mate belemmerd door 
blok kades en oorlogshandelingen. Door 
het aantrekken van de binnenlandse 
vraag  konden nadelige gevolgen voor het 
bedrijfsleven aanvankelijk nog worden op-
gevangen. Vanaf 1917 kalfden de bedrijfs-
resultaten met name in de tabaks- en 
textielindustrie echter in snel tempo af. 
Noodgedwongen moest de productie wor-
den ingekrompen of werden bedrijven stil 
gelegd. Dit resulteerde in ontslagen. Direct 

na de oorlog volgde een korte ople ving, 
deze vormde helaas de opmaat voor een 
sterke terugval in 1920.

INFRASTRUCTUUR

In 1913 kwam eindelijk de spoorlijn in 
de richting van Weert gereed. Voor het 
nationale spoorwegnet een verbetering, 
omdat hiermee een snellere verbinding 
van het Zuid-Limburgse steenkolengebied 
met het westen van Nederland tot stand 
kwam. In Eindhoven zelf leidde het drukke 
spoorwegverkeer tot onvrede. Dit kwam 
met name tot uiting bij de Woenselse 
spoorwegovergang. Deze vormde voor het 
wegverkeer een lastig obstakel en zorgde 
dagelijks voor groeiende opstoppingen. 
Plannen om tot een oplossing te komen 
liepen vooralsnog op niets uit. Pas in 1923 
zou als noodoplossing een voetgangersbrug 
over het spoor worden gebouwd. Voetgan-
gers – met name arbeiders van de Philips-
fabrieken – konden daardoor tenminste 
ongehinderd het spoor passeren.

Het tramvervoer groeide fors. In 1897 
kwam de tramlijn  Veghel-Eindhoven-Reusel 
gereed.  Exploitant was Tramwegmaat-
schappij De Meierij. Vier keer per dag reed 
de stoomtram in vier uur van Reusel naar 
Veghel en terug. Het centrale  tramstation 
in Eindhoven lag aan de Tramstraat. 
De tram vervoerde zowel personen als 
goederen. Eindhovenaren konden per 
paardentram ook enkele malen per dag 
van  Eindhoven naar Geldrop. Voor de 
exploitatie van deze lijn was de Tramweg-
maatschappij Eindhoven-Geldrop verant-
woordelijk, later werd de lijn overgenomen 
door Tramwegmaatschappij De Meierij. 
In 1906 schakelde men ook hier definitief 
over op stoomkracht. In dat jaar kwam ook 
de tramlijn Eindhoven-Helmond gereed. 
De Meierij breidde haar netwerk daarna 
nog uit met verbindingen naar Ommel en 
Asten.

ONDERWIJS

In het algemeen veranderde er veel in de 
eerste decennia van de twintigste eeuw. 
Door de toestroom van nieuwe  inwo ners 
nam ook de behoefte aan nieuwe of 
vergrote scholen toe om alle leerlingen te 



p.235

kunnen huisvesten. Bij de lagere scholen 
die het basisonderwijs verzorgden was 
er sprake van een tweedeling in jongens- 
en meisjesscholen. De jongensscholen 
droegen officieel nog een neutraal karakter. 
De meisjesscholen werden opgezet door 
 kat holieke onderwijscongregaties en droe-
gen daardoor ook een katholieke signatuur. 
Bij de jongensscholen zou de  katholieke 
signatuur pas na de gemeentelijke her-
indeling meer en meer gemeengoed 
worden. Er kwamen wel twee middelbare 
scholen met een katholieke signatuur: het  
St. Joriscollege en het St. Catharinalyceum. 
Sinds 1898 beschikte Eindhoven ook over 
een eigen gymnasium. Dit door de paters 
Augustijnen opgezette instituut bereidde 
onder andere voor op het seminarie. Daar-
naast kende Eindhoven het jongensinter-
naat van de Broeders van Liefde van Gent 
op Eikenburg.

Hoewel er een gemeentelijke HBS en een 
Ambachtsschool kwamen, namen grote be-
drijven de opleiding van hun werknemers 
in toenemende mate ook zelf ter hand. Zo 
kreeg Philips in 1912 een eigen driejarige 
bedrijfsopleiding. Enkele jaren later kwam 
de sigarenindustrie met plannen om een 
vakschool voor sigarenmakers in het leven 
te roepen. Door allerlei omstandigheden 
werden deze plannen nooit verwezenlijkt. 

In 1916 startte er ook een dagopleiding 
voor meisjes. De Zusters van Schijndel 
begonnen een huishoudschool. De school 
vormde de voortzetting van eerder gege-
ven cursussen op het terrein van naaien, 
verstellen en knippen. Dergelijke cursus-
sen werden ook door Philips georganiseerd 
voor de in de fabrieken werkende meisjes. 
Doel was de vrouw voor te bereiden voor 
haar latere taak in het gezin. 

LEVENSOVERTUIGING 

Eindhoven en de omliggende dorpen 
waren en bleven overwegend – voor 
zo’n 95% – katholiek. De invloed van de 
katholieke kerk op het maatschappelijk 
leven versterkte zich aan het eind van de 
negentiende eeuw door de oprichting van 
katholieke organisaties. Deze kwamen 
op als reactie op de pauselijke encycliek 
Rerum Novarum (1891). In het daarop vol-

gende decennium ontstaan onder andere 
katholieke  boerenbonden en katholieke 
arbeiders verenigingen, plaatselijk en later 
per bisdom of landelijk georganiseerd. 

Het groeiend aantal inwoners van 
Groot-Eindhoven leidde er vanaf het mid-
den van de negentiende eeuw toe dat de 
bestaande parochies geleidelijk uit hun 
voegen barstten. Het bisdom breidde het 
aantal parochies daarom uit van zes (één 
per gemeente) tot twaalf in 1919. Nieuwe 
kerken verschenen, zoals de kerk aan de 
Fellenoord (1909), de kerk aan de Ploeg-
straat (1918), de kerk in het Villapark 
(1918), de kerk in het Philipsdorp (1919) 
en de kerk in Vlokhoven (1919). Tegelijker-
tijd nam het aantal congregaties dat actief 
was in onderwijs en de zorg voor ouderen 
en zieken toe. 

Maar een beperkt deel van de Eind -
hovense bevolking behoorde tot een andere
religieuze gemeenschap. Er was een her-
vormde gemeente die zich uitstrekte over
Eindhoven, Strijp, Stratum, Woensel en 
Tongelre. De hervormde  gemeente was 
het toneel van een richtingen strijd tussen 
rechtzinnigen en vrijzinnigen. In 1903
kreeg Eindhoven een  gerefor meerde 
gemeente. Aanvankelijk werden de 
 ca techisaties gehouden in het huis van 
één van de gemeenteleden. Al snel bleek 
het nodig een eigen pand te huren. In 1908 
werd Eindhoven formeel aangemerkt als 
zelfstandige gereformeerde gemeente. De 
‘Gereformeerde Kerk te Eindhoven e.o.’ liet 
in 1911 de Oosterkerk aan de Fazantlaan 
bouwen. Het ledenaantal groeide snel van 
49 in 1908 tot 2.122 in 1930. Een deel van 
de gereformeerde gemeente splitste zich 
in 1917 af in de christelijk-gereformeerde 
gemeente die een streng christelijke le-
venswijze nastreefde. Het ledenaantal was 
11 in 1917. De eerste jaren wordt gebruik 
gemaakt van verschillende kerkruimtes, 
pas in 1933 zou een eigen kerkgebouw aan 
de Plaggenstraat worden gebouwd.

Eindhoven kende ook nog altijd een 
Joodse gemeenschap die over een eigen 
synagoge beschikte. Het aantal Joden liep 
ten opzichte van 1889, zowel absoluut als 
relatief terug van 273 (5,9% van de bevol-
king) tot 202 (3,1%) in 1919.
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RECREATIE, SPORT EN CULTUUR

Rond de eeuwwisseling maakte de Eind-
hovense bevolking kennis met het nieuwe 
medium film. Op de kermis waren de eerste 
filmvoorstellingen te zien. Later organi-
seerden verschillende verenigingen film-
avonden. De populariteit van het nieuwe 
medium groeide snel en tussen 1911 en 
1917 kreeg Eindhoven vier bioscopen: 
Flora aan de Vestdijk (1911); Cinema 
 Edison aan het Stratumseind (1912); 
Chicago theater aan de Rechtestraat (1913); 
Cinéma Parisien aan de Vrijstraat (1917). 
Overigens beschikten niet alle exploitan-
ten over een eigen gebouw, maar huurden 
ze voor hun voorstellingen een zaaltje 
in Apollo’s Lust of het Eindhovensch 
 Mannenkoor.

Een voor Eindhoven nieuwe sport was 
de voetbalsport. In 1896 richtten enkele 
ondernemerszonen Voetbalclub Concordia 
op. In de jaren daarop volgden meerdere 
clubs: onder andere Nooit Moe (1897), EVV 
Sparta (1905) en EVV Eindhoven (1909). 
Deze laatste vereniging ontstond uit een 
fusie tussen Sparta en Eindhovia. In 1911 
startte Philips met het Philips Elftal, dit 
ging later over in PSV. Onder de jeugd werd 
straatvoetbal populair.

Eindhoven telde rond de eeuwwisseling 
zes kegelclubs. Vijf daarvan gingen in 1906 
op in de Eerste Eindhovense Kegelbond. 
Daarnaast waren er nog verenigingen 
voor filatelisten, duivenmelkers, ruiters, 
padvinders, hand- en kruisboogschutters, 
kanariefokkers, harmonieën, toneelver-
enigingen, weerbaarheidsverenigingen, 
sociëteiten en zo meer.

Ook Philips zette zich in voor sport en 
recreatie van zijn medewerkers en hun 
gezinsleden. In 1913 ontstond de Philips 
Sport Vereniging (PSV).

1920-1970: 
DE 'COMPANY TOWN'

FYSIEKE OMGEVING EN STADSBEELD

Bestuurlijk was Groot-Eindhoven met in-
gang van 1 januari 1920 dan wel samenge-
voegd tot één gemeente, dit betekende niet 
dat er sprake was van een eenheid. Het ge-
meentebestuur stond voor de omvan grijke 
opgave de samenhang tussen de ver  schil-
lende stadsdelen te vergroten, vestigings-
mogelijkheden te scheppen voor de grote 
aantallen nieuwe inwoners en het groei-
ende bedrijfsleven en vorm te geven aan 
het stadscentrum. Ook de infrastructuur 
moest worden aangepakt. Met name het 
noord-zuidverbinding was problematisch 
doordat de spoorwegovergangen tel kens 
tot grote vertragingen leidden. Een voor 
de ontsluiting van belang zijnde ringweg 
ontbrak. Vanaf de jaren 20 werden stad-
plannen ontwikkeld en (deels)  uitge voerd.
Philips speelde binnen de stad een centrale 
rol. De onderneming was niet alleen veruit 
de grootste werkgever. Duizenden Eind-
hovenaren woonden in huizen van de aan 
Philips gelieerde Woningbouwvereni ging 
Hendrik van Lotharingen. Werknemers en 
hun gezinsleden gingen bij gezondheids-
klachten naar het Philips gezondheidscen-
trum, volgden onderwijs op scholen van 
Philips of sportten bij de Philips Sport-
vereniging. Ook in het stadsbeeld was het 
bedrijf dominant aanwezig, met name met 
de fabriekscomplexen aan de Emmasingel 
en in Strijp. Aan de Emmasingel sprongen 
de Lichttoren, het in de Admirant gevestig-
de hoofdkantoor en de radiobuizenfabriek 
in De Witte Dame in het oog. In Strijp lag 
het 25 hectare grote complex Strijp-S, een 
geheel afgesloten fabrieksterrein. 

Om het groeiend aantal inwoners te 
kunnen huisvesten werden woningen 
gebouwd. Het jaarlijks opgeleverde aantal 
nieuwbouwwoningen was echter onvol-
doende om de toestroom van nieuwe 
inwoners op te vangen. Lange tijd was er 
in Eindhoven dan ook sprake van chro-
nische woningnood. De gemeente en 
acht  wo ningbouwverenigingen trachtten 
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verbete ring in die situatie te brengen. 
Elf bedrijven, waaronder Philips, Mignot 
& De Block en Picus, waren nauw betrok-
ken bij de in 1911 opgerichte Vereeniging 
Volkshuisvesting. Philips liet overigens 
ook zelfstandig woningen bouwen. Tussen 
1920 en 1930 verrezen in Eindhoven 11.046 
woningen, daarvan kwamen er 1.381 op 
initiatief van de gemeente tot stand, 2.919 
op initiatief van de verschillende woning-
bouwverenigingen, 861 op initiatief van 
Philips en 5.885 op initiatief van andere 
partijen.
De Tweede Wereldoorlog sloeg diepe 
 wonden in Eindhoven. In 1942 en 1943 
veroorzaakten verschillende, op de 
 Philipsfabrieken gerichte geallieerde 
bombardementen grote schade aan zowel 
de fabriekscomplexen als aan het stads-
centrum. Op 19 september 1944, een dag 
na de bevrijding van Eindhoven, volgde 
ook nog een Duits bombardement. 

Plannen voor het herstel van de oorlogs-
schade werden gecombineerd met plannen 
voor de uitbreiding van de stad en verster-
king van het centrum. Van groot belang 
was de realisatie van het Hoogspoor in 
1953. Daardoor werd eindelijk de verkeers-
belemmerende barrière tussen noord en 
zuid opgeheven. Er kwam ook ruimte voor 
de invulling van het noordelijk deel van 
het stadscentrum. Aan weerszijden van 
het nieuwe 18 Septemberplein kwamen 
winkelpanden. Centrale winkelstraat 
bleef de na de oorlog herbouwde de 
Demer. Parallel aan deze straat kwam in 
de tweede helft van de jaren vijftig een 
nieuwe winkelstraat, de Hermanus 
Boexstraat. 

Begin 1961 was Eindhoven  inmiddels 
uitgegroeid tot de vijfde stad van Ne der-
land. In voorbereiding waren plannen 
voor de invulling van de overige delen 
van het stadscentrum. Plannen die 
Eindhoven een grootstedelijke allure 
zouden moeten geven. Dit resulteerde in 
1967 in het door het architectenbureau Van 
den Broek en Bakema opgestelde groot-
schalige Cityplan. Een plan dat uiteindelijk 
vanwege weerstand onder de bevolking 
en de verwachte hoge kosten niet werd 
uitgevoerd.

jAAR AANTAL INwONERS

1920 47.946

1930 95.600

1940 113.500

1950 140.500

1960 169.000

1970 189.600

1980 195.700

Bron: Hans Schippers, Eindhovens bestaan en 

bedrijvigheid (Eindhoven 1982), 76.

BESTUUR EN POLITIEK

In 1920 vonden verkiezingen plaats 
voor de raad van de nieuwe gemeente 
 Eindhoven. De gemeentelijke herinde-
ling bood kansen voor minderheden. Van 
de 29 zetels gingen er 24 naar de rooms 
 katholieke  kies vereniging, de protestants 
georiënteerde Anti Revolutionairen en 
Christelijk Historischen kregen 1 zetel, 
evenals de  Vrijzinnig Democraten. De 
SDAP sleepte 3 zetels in de wacht. A. 
Verdijk werd de eerste burgemeester van 
het nieuwe  Eindhoven. De bestuurders 
moesten allereerst de gemeente bestuurlijk 
en administratief tot één geheel zien te 
smeden. Het besturen van een grote stad 
bleek geen sinecure voor de bestuurders 
die voor een belangrijk deel gewend waren 
aan veel kleinere plattelandsgemeenten. 
Belangrijke thema’s waren verbetering van 
de infrastructuur, het optimaliseren van 
het vestigingsklimaat voor bedrijven, de 
volkshuisvesting en nutsvoorzieningen.

Gemeentebedrijven verzorgden in 
Eindhoven de productie en distributie van 
(stads)gas en water en de distributie van 
door de PNEM aan de gemeente geleverde 
elektriciteit. Het aantal aansluitingen steeg 
in snel tempo. Financieel bleek dit voor de 
gemeente lucratief. In 1930 maakte door De 
Nederlandse Staatsmijnen geleverd gas de 
gemeentelijke gasfabriek trouwens overbo-
dig. Om eventuele calamiteiten op te kun-
nen vangen bleef de fabriek wel bestaan.

Eindhoven werd politiek gedomineerd 
door de RKSP. Ondanks de toestroom van 
grote groepen nieuwe inwoners met een 
niet katholieke signatuur kon de RKSP 
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rekenen op een ruime meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. Die meerderheid 
liep wel terug van 82% in 1929 tot 63,7% in 
1970. De socialistische SDAP zag in die pe-
riode haar aandeel stijgen van 11 naar 17%, 
de protestants georiënteerde AR en CH van 
3 naar 7,6%, de VD bleef schommelen rond 
de 4%. Voor de Tweede Wereldoorlog waren 
alle wethouders van katholieke huize.

De NSB kreeg in Eindhoven maar 
beperkt voet aan de grond met 4,35% van 
de stemmen in 1935 en 2,77% in 1937. 
Een rol hierbij speelde waarschijnlijk de 
sterk afwijzende houding van de Rooms 
Katholieke kerk. Aan katholieken die zich 
aansloten bij de NSB konden de sacramen-
ten worden onthouden, dat was een zware 
sanctie. In 1941 kreeg de NSB de kans 
het stadsbestuur formeel naar zich toe te 
trekken. Overal waren toen de gemeente-
raden op non-actief gesteld. Per 1 februari 
1942 kwam er een NSB-burgemeester in de 
persoon van H.A. Pulles. Ook de nieuw be-
noemde wethouders waren van NSB-huize.

Na de oorlog bleven de katholieke poli-
tiek het toneel beheersen. Wel was er in het 
College van Burgemeester en Wethouders 
voortaan plaats voor een vertegenwoordi-
ger van één van de overige in de Gemeente-
raad vertegenwoordigde partijen.
 
ECONOMIE

Philips domineerde de Eindhovense eco-
nomie. Het bedrijf groeide razendsnel, 
vooral nadat in 1928 ook de productie van 
radiotoestellen ter hand werd genomen. 
Eind jaren twintig telde het concern al 
20.000 werknemers. In de sigarenfabrieken 
werkten toen 4400 mensen en in de textiel-
bedrijven 1750.

De economische crisis van de jaren 
der tig  trof Eindhoven hard. Grote aantallen 
werknemers kwamen op straat te staan. 
Philips zag zich genoodzaakt het perso-
neels bestand met de helft in te krimpen en 
het bedrijf te reorganiseren. De instortende 
nationale en internationale vraag naar tex -
tielproducten resulteerde eveneens tot een 
ontslaggolf in de Eindhovense textielbedrij-
ven, van de 1750 arbeiders waren er in 1934 
nog maar 1000 over. Tegelijkertijd maakte 
de introductie van machinaal vervaardigde 

sigaren bijna een kwart van de geschoolde 
sigarenmakers overbodig. 

De duizenden Eindhovense werklozen 
werden ingeschakeld in werkverschaffings-
projecten. Het ging daarbij onder  andere 
om de aanleg van het Beatrixkanaal,de aan-
leg van de sportvelden aan de  Aalster weg 
en de aanleg en uitbouw van het Vlieg veld 
Welschap.

Er was ook een positief geluid. In 1928 
startte Hub. van Doorne met Hub. van 
Doorne  Machinefabriek en Reparatie-
inrichting. Geleidelijk specialiseerde het 
bedrijf zich in het bouwen van aanhang-
wagens. De  specialisatie vormde in 1934 
aanleiding om de bedrijfsnaam te verande-
ren in Van Doorne’s AanhangwagenFabriek 
(DAF). Mede door bestellingen van het 
leger groei de  het bedrijf snel. In 1940 waren 
er al 500 werknemers. 

De Tweede Wereldoorlog had grote 
gevolgen voor de Eindhovense industrie. 
Een deel van de productie was – noodge-
dwongen – bestemd voor de Duitse 
oorlogs economie. Zo leverde Philips radio-
buizen en DAF carrosserieën voor over-
valwagens van de Duitse politie. Voor de 
werkgelegenheid waren de effecten aanvan-
kelijk positief, eind 1942 telde Philips al 
weer 24.000 werknemers. Daarna ging het 
echter bergafwaarts, bij de bevrijding in 
september 1944 waren er nog maar 7000 
werknemers en was de productie door de 
schaarste aan grondstoffen en brandstoffen 
grotendeels stil komen te liggen. Dat gold 
trouwens ook voor de overige bedrijven. 

Na de bevrijding hervatte Philips in snel 
tempo zijn productie. In 1947 werkten er 
al weer 20.000 mensen, vijf jaar later waren 
dat er 24.000 en begin jaren zestig 40.000. 
Het concern breidde zijn assortiment 
steeds verder uit. Ook de tabaksindustrie 
herstelde zich, alhoewel er ten gevolge van 
de mechanisatie minder werknemers nodig 
waren. Midden jaren vijftig waren er 2.164 
mensen werkzaam. De textielnijverheid 
telde toen 2.262 werknemers en de grafi-
sche industrie 580.

Met name DAF maakte een spectacu-
laire groei door, midden jaren vijftig telde 
het bedrijf al 1.850 werknemers. Er was 
inmiddels een eigen vrachtwagen ontwik-
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keld en langs de Geldropseweg was een 
nieuw fabriekscomplex verrezen. In 1958 
presenteerde de onderneming zijn eerste 
personenauto, de DAF 33 die was voorzien 
van een variomatic versnellingsbak. In vijf 
jaar tijd rolden er 100.000 auto’s van de 
lopende band.

De stad telde in de jaren twintig twee 
coöperatieve zuivelfabrieken: St. Joseph 
en St. Petrus. Na de Tweede Wereldoorlog 
 fuseerden beide zuivelfabrieken en vorm-
den samen met enkele andere zuivel fa-
brieken de Coöperatieve Zuivelvereniging 
De Kempen. De nieuwe coöperatie kreeg 
aan de Kanaaldijk-Zuid de beschikking 
over een groot fabrieksterrein. Als merk-
naam werd ‘Campina’ geïntroduceerd. 

INFRASTRUCTUUR

De infrastructuur moest meegroeien met 
de stad. De uitvoering van in opdracht van 
het gemeentebestuur opgestelde plannen 
bleek niet eenvoudig. Met name de fa-
brieken aan de Emmasingel bemoeilijkten 
de volledige aanleg van de geprojecteerde 
ringweg. Wel werden in de periode 1928 – 
1930 de stadsgracht, ook wel Vest genaamd, 
langs de Emmasingel, de Keizersgracht, de 
Wal en de Vestdijk gedempt om ruimte te 
creëren. Ook de gracht langs de Parallel-
weg (het huidige 18 Septemberplein) werd 
gedempt in het kader van plannen om het 
verkeer met een ringweg om het centrum 
te leiden. In 1930 kon na het gereedkomen 
van de brug in De Wal het gedeelte van de 
binnenring dat over de Emmasingel liep 
in gebruik worden genomen. In 1951 werd 
de Verdijkbrug in de Vestdijk gebouwd, 
daarmee was de binnenring uiteindelijk 
een feit. 

De verbindingen met de buitenwereld 
verbeterden. In 1931 besloot het gemeen-
tebestuur tot de aanleg van een vliegveld. 
Het was een werkverschaffingsproject. Het 
‘Luchtvaartterrein Eindhoven’ kon 1932 in 
gebruik worden genomen. Al snel kwam 
onder de bevolking de naam Vliegveld 
Welschap in zwang. In de Tweede We-
reldoorlog veranderde het vliegveld in een 
militaire basis. Pas geruime tijd later werd 
het een gemengde basis waarvan zowel de 
burger- als de militaire luchtvaart gebruik 

maakten. Daarnaast waren er al voor de 
oorlog sportvliegers. Het gemengde gebruik 
van de luchthaven bleef ook na de Tweede 
Wereldoorlog gehandhaafd.

Mede op verzoek van het bedrijfsleven 
ontstonden in de jaren dertig plannen 
voor een nieuw kanaal. Het  Eindhovens 
Kanaal verbond de stad al met de 
 Zuid-Willemsvaart, het nieuwe kanaal 
moest de verbinding gaan vormen met 
het Wilhelminakanaal. Het Beatrixkanaal 
kwam medio 1940 gereed. Op last van de 
bezetter werd die naam veranderd, de 
gemeente draaide dat besluit na de oorlog 
weer terug. Ook hier werden werklozen 
ingeschakeld in het kader van de werk-
verschaffing.

In 1935 kwam er een eind aan het 
tramvervoer in Eindhoven. De tramlijnen 
naar Veghel, Reusel en Helmond verdwe-
nen. De taak van de tram werd voor wat 
betreft het personenvoer overgenomen 
door de bus. Binnen Eindhoven had de 
NV Stads verkeerdienst Eindhoven – later 
omgedoopt in NV City – een monopolie-
positie. Aanvankelijk was het busstation 
op de markt gevestigd, in 1956 werd het 
verplaatst naar het nieuwe 18 Septem-
berplein op een terrein direct naast het 
nieuwe treinstation. Later zou het bus-
station verhuizen naar de noordzijde van 
het station (Neckerspoel). Het regionale 
busvervoer was in handen van de BBA, de 
EMA en de Zuid-Ooster. Voor het vervoer 
van hun werknemers organiseerden enkele 
grote bedrijven een eigen busdienst met de 
naam Vervoer Industrie Personeel Regio 
Eindhoven (VIPRE).

De spoorlijnen die Eindhoven door-
sneden  vormden barrières voor de uit-
breiding en ontwikkeling van de stad. Van 
noord naar zuid gezien was er sprake van 
een tweedeling, zeker gezien de beperkte 
mogelijkheden om het spoor over te steken. 
De beruchte Woenselse overweg zorgde 
dagelijks voor enorme vertragingen.  
Om de situatie tenminste enigszins te 
verbeteren kwam er in 1923 een voetgan-
gersbrug naast de overweg. Er kwamen 
plannen om een eind aan de tweedeling 
van Eindhoven te maken. De plannen vari-
eerden van de constructie van een spoorlijn 
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met een zogenaamd kopstation, tot het 
omhoog brengen van het spoor zodat het 
verkeer er zonder belemmering onderdoor 
kon passeren. De keus viel uiteindelijk op 
het hoogspoor. Dit kwam in 1953 gereed. 
Aan de centrumkant van het spoor kwa-
men twee nieuwe pleinen, het Stations-
plein en het 18 Septemberplein. Aan het 
Stationsplein opende in 1956 het nieuwe 
station zijn deuren. Tegelijkertijd kwam er 
toen een nieuw stationscomplex. 

De spoorlijn die via Eindhoven en 
 Val kenswaard naar België liep stond 
stadsuitbreidingsplannen in de weg. Het 
gemeentebestuur koos voor omlegging 
van deze spoorlijn – opheffing bleek door 
bestaande verdragen met België niet moge-
lijk – via Geldrop. De omgelegde goederen-
spoorlijn bleef tot 1959 in gebruik.

Op vervoersgebied domineerde na de 
Tweede Wereldoorlog de opkomst en groei 
van het autoverkeer. Dit stelde forse eisen 
aan de verkeerstechnische ontsluiting 
van Eindhoven.

ONDERWIJS

De sterke bevolkingsgroei vertaalde zich 
in een groeiende behoefte aan onderwijs-
instellingen. De scholing van kinderen werd 
meer systematisch ter hand genomen. Dat 
begon al bij de allerkleinsten. Kleuterscho-
len   dienden niet langer tot het bezig houden 
van kleuters, maar bereidden voor op het 
lager onderwijs. Het aantal kleuter scholen 
groeide van 22 in 1920 tot 42 in 1959. 

Om het groeiende tekort aan lagere
scho   len op te heffen werden verspreid over 
de stad nieuwe scholen gebouwd. Telde 
Eindhoven in 1925 36 lagere scholen, in 
1940 waren dat er al 71. Het ging voorna-
melijk om scholen met een katholieke 
sig natuur. Rond de Tweede Wereldoorlog 
telde Eindhoven maar drie openbare lagere 
scholen, die ook nog eens kampten met een 
teruglopend leerlingenaantal. Eind jaren 
 vijf tig was er nog maar één over. De rest 
van de scholen had een levensbeschouwe-
l ijke achtergrond, de meerderheid was 
katholiek.

Er was ook nog het Buitengewoon 
 Lager Onderwijs bedoeld voor kinderen 
die vanwege geestelijke of lichamelijke 
pro blemen extra aandacht nodig hadden. 
In 1928 startte de eerste ‘Jongenschool 
voor zwakzinnigen’, een jaar later volgde 
een meisjesschool. Midden jaren 50 telde 
 Eindhoven 7 scholen voor Buitengewoon 
Lager Onderwijs. 

Er waren verschillende  mogelijkheden 
voor vervolgonderwijs. Zo bereidden 
verschillende ULO opleidingen voor 
op admini stratieve functies en leidde 
het nijver heidsonderwijs arbeiders op. 
 Eindhoven kreeg in 1909 een HBS, aan-
vankelijk ging het om een gemeentelijke 
HBS. Enkele jaren later volgde nog een 
HBS met een katholieke signatuur, het Sint 
Joriscollege. Tenslotte ontstond in 1930 het 
Lorentz Lyceum. 

Beroepsopleidingen werden in de 
eerste helft van de twintigste eeuw almaar 
belangrijker. Op het terrein van technisch 
onderwijs kende Eindhoven al sinds 1824 
de ‘Gemeentelijke Avondschool voor 
theoretisch Nijverheidsonderwijs’, kortweg 
de Gemeente Teekenschool genoemd. Hier 
konden verschillende cursussen worden 
gevolgd. Er werd les gegeven in vak- en lijn-
tekenen, Nederlands, rekenen, stel-, meet-, 
natuur- en werktuigkunde. Doelgroep van 
de tekenschool waren timmerlieden, met-
selaars, smeden, bankwerkers, loodgieters, 
meubelmakers, huisschilders en elektri-
ciens. De opleiding was populair. Begin 
1920 telde de school 236 leerlingen, tien 
jaar later waren dat er al 551 en in 1956 
954.  In dat jaar werd de school gesplitst 

AANTAL LAgERE SCHOLEN IN EINDHOVEN

Jaar Rooms-

Katholiek

Protestant-

Christelijk

Neutraal Openbaar

1925 24 3 3 6

1930 46 6 5 2

1935 53 6 6 3

1940 56 6 6 3

1945 58 5 6 3

1950 69 5 6 3

1955 61 7 10 2

1959 59 7 12 1

Bron: J.M.P. van Oorschot Eindhoven, een samenleving 

in verandering 1920-1960, 831+ 832
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in twee Avondnijverheidsscholen. Inmid-
dels was het beheer overgedragen aan de 
RK Vereniging Ambachtsonderwijs voor 
Eindhoven en Omstreken. 

Deze organisatie beheerde sinds 1903 
een dagschool voor vakonderwijs aan 
jongens. In drie jaar werden de leerlingen 
geschoold in timmeren, meubelmaken, 
schilderen, bankwerken en elektro-
techniek. Eind jaren twintig en begin 
jaren dertig werden loodgieten en fit-
ten en  rijwiel-, motor- en autotechniek 
aan het onder wijsaanbod toegevoegd. 
De  Ambachtsschool telde in 1920 152 
 leerlingen, in 1947 waren dat er al 741. In 
dat jaar kwam het besluit een tweede Am-
bachtsschool op te richten en om ook te 
starten met opleidingen voor metselen en 
brood- en banketbakken. De tweede school 
opende in september 1955 zijn deuren aan 
de Piuslaan. De naam Ambachtsschool 
had inmiddels plaatsgemaakt voor Lagere 
Technische School. Een derde Technische 
School werd in 1958 aan de Kaarderstraat 
gevestigd. Eind 1959 telden de Technische 
Scholen gezamenlijk 1.557 leerlingen. 

Eindhoven kende ook nog de Textiel-
school die dag- en avondopleidingen 
verzorgde. Deze opleiding werd in 1920 
door 56 leerlingen gevolgd. Het onderwijs-
programma was afgestemd op de wensen 
van de textielbedrijven. Na de Tweede 
Wereldoorlog waren er 2-jarige opleidingen 
voor leerling-wevers, scheersters en spoel-
sters, nopsters en stopsters. De avondoplei-
dingen voor assistent-getouwstellers, spin-
ners en textielmonteurs duurde drie jaar.

Philips richtte in de jaren twintig de 
 Jongens Nijverheidsschool op om jongens 
die de lagere school hadden doorlopen in 
vier jaar op te leiden tot allround vaklieden. 
Het programma bestond uit een combina-
tie van praktijk en theoretisch onderwijs. 
In 1933 kwam er ook een Avondopleiding 
als vervolg op de Jongens Nijverheids-
school. In 1930 telde de school 300 
 leerlingen, in 1942 561, de avondopleiding 
telde toen 130 cursisten. In 1959 waren 
dat respectievelijk 1.097 en 228 leerlingen.

De Middelbare Kunstnijverheidsschool 
startte in 1949, 60 leerlingen volgden de 
avondcursus en 25 de zaterdagmiddag-

opleiding. Er waren afdelingen voor 
teken en en schilderen, boetseren en 
 beeldhouwen, reclame, industriële 
 vormgeving. In 1955 kwam er nog een 
dagschool voor  Industriële vormgeving 
met 209 leerlingen.

Voor de vorming van het technisch 
hoger- en middenkader startte in Eindho-
ven na een voorbereidingstijd van twee jaar 
in 1940 een Middelbare Technische School. 
Het onderwijs richtte zich op elektrotech-
niek en werktuigkunde. De school voorzag 
in een behoefte, bedroeg het leerlingen-
aantal bij de start 32 leerlingen, tien jaar 
later waren dat er al 245. Begin jaren vijftig 
werd het onderwijsaanbod uitgebreid met 
chemische techniek. De MTS werd toen 
omgedoopt in HTS. Voor de scholing van 
mensen die al in het bedrijfsleven werkten 
waren er nog een avondopleiding Voorbe-
reidend Middelbaar Technisch Onderwijs 
en een Industrie-Avondschool. In 1956 
kwam de tweede Technische Hogeschool 
van Nederland naar Eindhoven. Deze 
opleiding moest voorzien in de groeiende 
behoefte aan ingenieurs.

De Huishoudschool, zoals het nijver-
heidsonderwijs voor meisjes zo gaan heten, 
was een aparte categorie. Het onderwijs 
richtte zich op huishoudelijke vakken zoals 
wassen, strijken, koken en naaien. Gelei-
delijk kwam er ook aandacht voor verzor-
gende vakken. Er bestonden zowel dag- als 
avondopleidingen. Deze laatste categorie 
was bedoeld voor meisjes die overdag in 
de fabrieken werkten. De eerste Eindho-
vense huishoudschool ontstond in 1920 op 
initiatief van de Zusters der Liefde. Al snel 
volgden meer scholen. In de jaren vijftig 
steeg het aantal leerlingen omdat er toen 
een wettelijk verbod kwam op fabrieks-
arbeid voor meisjes jonger dan 14 jaar. 
 
LEVENSOVERTUIGING

Eindhoven was en bleef een overwegend 
katholieke stad. Wel kregen andere religies 
vastere voet aan de grond. De cijfers spre-
ken voor zich. Procentueel gezien liep het 
aantal katholieken tussen 1920 en 1960 te-
rug van 90,8% van de bevolking tot 78,2%, 
ruim een vijfde deel van de bevolking gaf 
dus een andere religie aan of stond te boek 
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als niet gelovig. Door de sterke toename 
van de Eindhovense bevolking steeg het 
aantal katholieken overigens met zo’n 90 
duizend tot 132 duizend. Het aantal aan-
hangers van andere religieuze stromingen 
kwam in 1960 uit op bijna 37 duizend, een 
toename van ruim 32 duizend.

Met name de groei van het aantal ka-
tho lieken was duidelijk zichtbaar in het 
stadsbeeld. Er waren niet alleen nieuwe 
woonwijken, maar ook nieuwe parochies 
en kerkgebouwen nodig. Alleen zo kon 
worden vastgehouden aan het uitgangs-
punt dan een pastoor geassisteerd door 
twee of drie kapelaans een parochie van 
5.000 tot 6.000 parochianen kon  bedienen. 
Het aantal parochies in Eindhoven ver-
drievoudigde tot 34 midden jaren zestig. 
In de hele stad verrezen nieuwe kerken en 
werden bestaande kerken vergroot: de Sint-
Josephkerk in de Doornakkers, de Heilige 
Gerardus Majellakerk in De Roosten, de 
Don Boscokerk aan het Mimosaplein, de 
Heilige Johannes Evangelistkerk in Woen-
sel, de Heilige Andreaskerk in Woensel, de 
Heilig Hartkerk in Gestel en zo meer. De 
Sint-Catharinakerk speelde een centrale rol 
in het dekenaat Eindhoven.

Er waren in de stad in 1960 ook nog 25 
katholieke kloosters en congregaties geves-
tigd. De kloosterlingen – paters, broeders 
en nonnen – waren actief in het onderwijs, 
de verzorging van bejaarden, zieken en 
zwakzinnigen en de opvang van daklozen. 

De katholieke kerk drukte nadrukkelijk 
haar stempel op de samenleving. De kerk 
was nauw betrokken bij standsorganisa ties, 
organisaties voor vrouwen en jongeren, het 
onderwijs, de ziekenzorg en zo meer. Het 
streven was te voorkomen dat katholie-
ken te veel in contact zouden komen met 
andersdenkenden. Alles moest zoveel 
mogelijk gebeuren binnen de zogenaamde 
katholieke zuil. Katholiek Eindhoven zag 
zich hier geconfronteerd met een bijzonder 
probleem, het Philips-concern had bewust 
gekozen voor een neutraal karakter. Daarbij 
kwam dat Philips zich via bijvoorbeeld 
sport- en ontspanningsorganisaties recht-
streeks bemoeide met allerlei aspecten 
van het leven van zijn werknemers. De 
katholieke kerk was die neutrale Philips-

cultuur officieel een doorn in het oog. In 
de dagelijkse praktijk vielen de problemen 
echter mee.

In de jaren zestig was de tijd van het 
Rijke Roomse leven definitief voorbij. 
De katholieke kerk kwam in beweging. 
Het bisdom ’s-Hertogenbosch – waarvan 
 Eindhoven deel uitmaakt – liep daarbij 
onder leiding van progressieve bisschop-
pen Bekkers en Bluyssen voorop. Na het 
Tweede Vaticaans concilie voltrokken de 
veranderingen zich in snel tempo. Het werd 
mogelijk voor de mis voortaan de eigen 
landstaal te gebruiken. Het altaar kreeg 
een andere plaats en een andere vorm, 
waardoor de priesters niet langer met hun 
rug naar het volk stonden. Leken  werden 
betrokken bij parochieel werk. En de 
 kerken liepen leeg.

Zoals eerder al opgemerkt groeide het 
aandeel van anders- en niet-gelovigen in 
Eindhoven van 9,2% in 1920 tot 21,8% in 
1960. In dit aantal zijn ook de inwoners 
meegenomen waarvan het geloof onbekend 
was of die geen geloof aanhingen (1,4% 
respectievelijk 6,5%). De stad maakte ken-
nis met een verschillende religies. Er was al 
een kleine, actieve joodse gemeenschap die 
over een eigen synagoge aan de Kerkstraat 
beschikte. Deze gemeenschap werd zwaar 
getroffen door de Tweede Wereldoorlog. Er 
was nog een aantal andere geloofsgemeen-
schappen actief in Eindhoven, zoals een 
Remonstrantse gemeente, de Vergadering 
van Gelovigen, een Evangelisch Lutherse 
Gemeente en de Anglicaanse kerk. De Her-
vormde en Gereformeerde kerken vormden 
de grootste niet-katholieke geloofsgemeen-
schappen in Eindhoven.

De Gereformeerde Gemeente floreerde. 
Het ledenaantal groeide snel van 49 in 1908 
tot 2.122 in 1930 en 5.068 in 1960. Om alle 
kerkgangers te kunnen huisvesten was de 
kerk aan de Fazantlaan al snel te klein, 
daarom verrezen nieuwe gereformeerde 
kerkgebouwen: de Westerkerk aan de 
Bezemstraat, de Maranathakerk aan de 
Venstraat en de Petrakerk. Samen met de 
hervormde gemeente kwam in 1960 nog 
de Adventskerk voor Woensel en Gestel 
tot stand. De Christelijk-gereformeerde 
gemeente liet in 1933 een eigen kerkge-
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bouw aan de Plaggenstraat bouwen. Het 
ledenaantal van de gemeente steeg van 11 
in 1917 naar 191 in 1938, naar 357 in 1959. 

RECREATIE, SPORT EN CULTUUR

Eindhoven maakte in snel tempo kennis 
met nieuwe sporten, zoals tennis, hockey, 
honkbal, golf, korfbal, volleybal en motor-
sport. Om alle takken van sport te accom-
moderen verrezen nieuwe verspreid over de 
stad nieuwe sportaccommodaties. Philips 
speelde hierbij dikwijls een centrale rol. 

Voetbal en wielrennen groeiden uit tot 
de meest populaire volkssporten, zowel 
actief als passief. De ‘roodwitten’ van PSV 
en de ‘Blauwwitten’ van EVV Eindhoven 
timmerden op voetbalgebied nationaal 
fors aan de weg. Bij de wielersport was 
het baanwielrennen populair. Verschil-
lende Eindhovense wielerclubs kregen de 
beschikking over een eigen wedstrijdbaan. 
In 1922 verrees bij de IJzeren Man een 
houten wielerbaan voor baanwedstrijden 
van wielerclub Het Zuiden. Later kregen 
ook de wielerclubs De Zwaluw, Het Hert en 
De Jordaan eigen banen aan respectievelijk 
de Genneperweg, de Lijmbeekstraat en de 
Verwerstraat. 

Een deel van de IJzeren Man werd in 
1929 in gebruik genomen als gemeentelijk 
natuurzwembad. Dit ter vervanging van 
het bad aan de Jan Smitzlaan met zijn 
slechte waterkwaliteit. Zes jaar later kreeg 
de zwemsport in Eindhoven een impuls 
met de opening van het overdekte Sport-
fondsenbad aan de Stratumsedijk. Eind 
jaren 60 telde Eindhoven inmiddels zo’n 
22.500 actieve sportbeoefenaars verdeeld 
over bijna 200 sportverenigingen.

Vanuit de negentiende eeuw kende 
Eindhoven allerlei muziek- en toneel-
verenigingen. De Philips Schouwburg 
(1934) van het Philips Ontspannings 
 Centrum en de RK Volksbond (lager Katho-
liek Leven) bood een podium voor toneel- 
en muziekvoorstellingen. In de jaren 20 
ontstond verschillende dansverenigingen, 
dansen als de Tango en de Charleston 
werden erg populair. Musis Sacrum aan 
de Boschdijk groeide uit tot een bekende 
danssalon.

 Begin jaren dertig liet  sigarenfabrikant 

én kunstverzamelaar Henri van Abbe het 
naar hem genoemde museum  bouwen. Er 
waren toen ook plannen voor de oprichting 
van een historisch museum. De plannen 
voor Museum Kempenland Eindhoven 
konden in 1932 worden verwezenlijkt toen 
er ruimte be schikbaar kwam in het oude 
gemeentehuis aan de Rechtestraat. Tijdens 
en direct na de oorlog was de historische 
collectie  ondergebracht in een zaal van 
het Van Abbe museum, in 1954 verhuisde 
 Kempenland naar het Waaggebouw aan 
de Paradijslaan.

NA 1970: 
EEN NIEUW TIJDPERK

FYSIEKE OMGEVING EN STADSBEELD

In de laatste decennia van de twintigste 
eeuw veranderde het Eindhovense stads-
beeld in snel tempo. Het stadscentrum 
leek soms een permanente bouwput. 
Beeld bepalende gebouwen als kerken en 
fabrieken verdwenen of kregen een andere 
bestemming. Nieuwe stadswijken, be-
drijventerreinen en winkelcentra verrezen. 
Voortdurend moest er gesleuteld worden 
aan de (uitvals)wegen in en rondom de 
stad. Met name in Woensel verrezen in de 
jaren  vijftig, zestig, zeventig en tachtig 
nieuwe woonwijken. Daar kwam ook een 
groot winkelcentrum. In totaal werden 
tussen 1960 en 1980 37.000 woningen 
gebouwd en telde Eindhoven in 1980 
67.000 huizen.

AANTAL INwONERS EINDHOVEN 1970-2008

jAAR AANTAL INwONERS

1970 189.600

1990 190.808

1995 196.963

2000 201.728

2005 208.455

2008 210.456
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Ook de samenstelling van de bevolking ver-
anderde. Al sinds de komst van de industri-
ele bedrijven kwamen mensen uit andere 
delen van Nederland en uit de omringende 
landen naar Eindhoven. Vanaf het midden 
van de jaren zestig kwamen daar de zoge-
naamde gastarbeiders bij. Bedrijven waren 
genoodzaakt arbeidskrachten uit onder 
andere Spanje, Turkije en Marokko aan te 
trekken. Ruim een kwart van de Eindhove-
naren is inmiddels van allochtone afkomst.

Het hart van de stad ging bijna vol-
ledig op de schop. Het Binnenziekenhuis 
dat jarenlang dominant aanwezig was 
in de binnenstad werd begin jaren ze-
ventig verplaatst en werd omgedoopt in 
 Catharinaziekenhuis. Na de sloop van het 
oude ziekenhuis zou het nog tot begin 
jaren negentig duren voordat het terrein 
met de bouw van de Heuvelgalerie met 
zijn winkels, theater en parkeergarage 
definitief een nieuwe invulling kreeg. 

Het verdwijnen van de industriële 
be drijvigheid uit de stad had eveneens 
gevolgen voor het stadsbeeld, er moest 
een nieuwe bestemming gevonden worden 
voor de vrijkomende industriecomplexen. 
Begin jaren tachtig kwam bijvoorbeeld de 
Witte Dame leeg. Na de nodige discussie 
over het al dan niet slopen van het in de 
stijl van de Nieuwe Zakelijkheid gebouwde 
fabrieksgebouw werd besloten tot renova-
tie. In 1998 kon de vernieuwde Witte Dame 
worden geopend met daarin onder andere 
de  bibliotheek, de Design Academy en de 
Kunstuitleen. Ook de directe  omgeving 
werd aangepakt door gebouwen te revi-
taliseren of door bewust te kiezen voor 
nieuwbouw. 

Een ander voorbeeld van stads-
vernieuwing is Strijp-S. Een 27 hectare 
groot  bedrijventerrein van Philips in het 
stadsdeel Strijp, in de volksmond stond 
het  bekend als de verboden stad, omdat 
het niet vrij toegankelijk was. In 2004 
kwam een einde aan de meeste bedrijvig-
heid en ging het terrein over in handen 
van Park Strijp Beheer BV. Dit bedrijf 
begeleid de ombouw tot een woonwijk en 
een design- en uitgaanscentrum. Het 
industriële verleden zal hierbij een 
prominente rol spelen.

BESTUUR EN POLITIEK

Politiek en bestuurlijk vormt de 
 periode 1970-2008 een roerige periode. 
 Actie groepen, nieuwe politieke groepe-
ringen en een voortdurend in beweging 
zijnd electoraat bepaalden het beeld. Aan 
de verzuiling die karakteristiek was voor 
Nederland kwam definitief een einde. Dat 
had gevolgen voor de samenstelling van 
de gemeenteraad en het college. Aan de 
oppermachtige positie van de Katholieke 
Volkspartij (KVP) kwam een einde. In 
1981 ging de partij zelfs op in het  bredere 
verband van het Christen Democratisch 
Appèl (CDA).

In 1973 kreeg Eindhoven met de PvdA’er 
mr. J.J. van der Lee voor het eerst een 
burgemeester die niet afkomstig was van 
de katholieke KVP. Ook zijn opvolgers 
dr. G.W.B. Borrie (1979), prof.dr. J.A. van 
Kemenade (1988) en dr. R.W. Welschen 
(1992) waren van PvdA-huize. In 2003 
werd de VVD-er A.B. Sakkers  burgemeester 
van Eindhoven. Hij werd in 2008 na een 
volksraadpleging opgevolgd door de 
 Eindhovenaar én PvdA-er Rob van Gijzel.

ECONOMIE

Het karakter van industrieel Eindhoven 
 veranderde na 1970. De tabaks- en textiel-
industrie verdwenen, alleen de producent 
van meubelstoffen Leo Schellens wist te 
overleven. Overigens zal deze onderne  
ming in 2009 verhuizen naar Helmond. De 
Valkenswaardse sigarenproducent Willem 
II nam in 1969 Karel I over. Mignot & De 
Block kwam in datzelfde jaar in handen 
van Hofnar, eveneens uit Valkenswaard. 

Midden jaren zeventig verkocht DAF 
zijn personenautodivisie aan Volvo, DAF 
richtte zich voortaan volledig op de pro-
ductie en ontwikkeling van vrachtwagens 
en onderstellen voor bussen. De personen  -
autoproductie was toen overigens al in 
het Limburgse Born gevestigd. In 1987 
nam het bedrijf de vrachtwagendivisie 
van British Leyland over en steeg naar de 
vierde plaats op de wereldranglijst van 
vrachtwagenfabrikanten. De ineenstorting 
van de vrachtwagenmarkt had dramatische 
gevolgen voor DAF. Het bedrijf ging in 1993 
failliet. Van de 5.000 werknemers moesten 



p.245

er 2.000 ontslagen worden. Er kwam echter 
een succesvolle doorstart waarbij DAF wel 
onderdeel ging uitmaken van een groter 
concern. Sinds 1996 is het bedrijf onderdeel 
van het Amerikaanse bedrijf Paccar.

Philips bleef de grootste werkgever van 
de regio, toch veranderde er ook hier het 
nodige. Van de 40.000 werknemers in de 
jaren zestig waren er in 2008 nog maar 
11.000 over. De productie werd meer en 
meer verplaatst naar lage lonen landen. 
Ook werden bedrijfsonderdelen verkocht 
of verzelfstandigd. De verhuizing van het 
hoofdkantoor van Philips van Eindhoven 
naar Amsterdam in 1998 leverde naast 
een verlies aan banen ook een verlies aan 
status op.

Eindhoven is het centrum van een flo-
rerende economische regio. De economie 
richt zich op ontwikkeling van kennis, op 
de ontwikkeling en productie van speci-
alistische hoogwaardige producten en op 
de zakelijke dienstverlening. De econo-
mische kracht ligt in de combinatie van 
maakindustrie, hoogwaardige technologie 
en design. Productiebedrijven maken niet 
langer bulkproducten, maar specialistische 
artikelen zoals machines om computer-
chips te fabriceren (ASML), elektronen-
microscopen (FEI Company) en allerhande 
medische apparatuur (Philips Healthcare). 
Rondom deze bedrijven is een breed net-
werk van gespecialiseerde toeleveranciers 
ontstaan voor de levering van grondstoffen 
en halffabricaten.  

Belangrijk speerpunt is research en 
de ve  lopment, Eindhoven profileert zich 
nadrukkelijk als innovatief centrum. 
Recentelijk is dit onder meer zichtbaar 
geworden in de High Tech Campus. 

INFRASTRUCTUUR

Op vervoersgebied vormt Eindhoven 
een belangrijk knooppunt. Hier komen 
de wegen die leiden van het Duitse Ruhr-
gebied naar Rotterdam en Antwerpen en 
de route van Amsterdam naar Maastricht 
samen. Aan het netwerk van doorgaande 
autowegen die gezamenlijk de Randweg 
 Eindhoven vormen werd voortdurend 
gesleuteld. In 1969 kwam de Poot van 
Metz gereed die een aantal autowegen 

rondom de stad met elkaar verbond. In 
1977 ontstond een nieuwe uitvalsweg 
door de  Kennedylaan aan te sluiten op 
het doorgaande autowegennet. 

Om de capaciteit van de Randweg te 
vergroten vonden voortdurend verbou-
wingen plaats. Belangrijk aandachtpunt 
was ook de ombouw van autowegen met 
gelijkvloerse kruisingen tot volwaardige 
autosnelwegen. Zo kwam in 1996 de omge-
bouwde A2 ’s-Hertogenbosch-Eindhoven 
gereed. Een geheel nieuwe snelweg was 
de A50 in de richting van Oss die in 2006 
gereed kwam. Gedurende de hele periode 
vonden discussies plaats over de aanleg 
van een randweg ten oosten van de stad. 
Doordat het oorspronkelijk voorgestelde 
tracé onder andere het waardevolle 
Dommeldal zou doorsnijden kwam deze 
weg nooit tot stand en wordt sinds 2007 
gezocht naar alternatieven. 

Het aantal schepen dat Eindhoven 
aan   deed liep terug. Daarom werd het 
 Eindhovens Kanaal in 1974 voor de 
scheep vaart gesloten. Voortaan konden 
schepen de stad allen via het Beatrix kanaal 
bereiken. 

In 1983 kreeg Welschap een nieuw 
 ge bouw voor de burgerluchtvaart en 
sindsdien is Eindhoven Airport uitgegroeid 
tot een belangrijke regionale speler op het 
gebied van chartervluchten.

ONDERWIJS

Anno 2008 kent Eindhoven een breed 
onderwijsaanbod. Kinderen tot 12 jaar
 kunnen terecht op één van de 58 basis -
scholen  of één van de vier scholen voor 
 kinderen met leer- of opvoedingsproble-
men. Voor de vervolgopleiding zijn er 10 
scholen voor het Voorbereidend Middel-
baar Beroeps Onderwijs, negen  scholen 
voor het Hoger Algemeen Voortgezet 
Onderwijs en negen scholen voor het 
Voorbereidend Wetenschappelijk Onder-
wijs. Vier onderwijsinstellingen – het ROC, 
de Rooi Pannen, de Eindhovense School en 
Helicon – verzorgen beroepsopleidingen 
op middelbaar niveau. Studenten voor het 
hoger en academisch onderwijs kunnen 
terecht op de Design Academy, Fontys 
Hogescholen of de Technische Universiteit 
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>> DE GESCHIEDENIS VAN EINDHOVEN IN HET KORT

Eindhoven. Daarnaast zijn er nog instellin-
gen voor volwasseneneducatie en scholen 
voor speciaal onderwijs.

Het voortgezet onderwijs was vanaf 
1970 voortdurend in beweging door reorga-
nisaties. In het kader van de Mammoetwet 
(1968) verdwenen vertrouwde opleidingen 
als de MULO, de MMS en de HBS. Deze 
op leidingen maakten plaats voor MAVO, 
HAVO en VWO. Ook ontstond het LBO. De 
vakgerichte scholen zoals de LTS, MTS en 
HTS bleven bestaan. In de  jaren negentig 
veranderde de organisatie van het onder-
wijs wederom door de invoe ring van de 
basis vorming en later de Tweede Fase 
voor de bovenbouw van HAVO/VWO en 
het VMBO.

Om de groei van het aantal leerlingen 
eind jaren zestig en begin jaren zeventig op 
te vangen zagen scholen zich genoodzaakt 
om dependances op te richten die later 
vaak werden verzelfstandigd. Zo legde het 
Woenselse Van der Puttlyceum bijvoor-
beeld de basis voor zowel het Eckartcollege 
(1968) als het Bisschop Bekkers College 
(1974). Scholen gingen geleidelijk steeds 
nauwer met elkaar samenwerken. Deels 
werd dit ingegeven doordat veel scholen 
vanaf het midden van de jaren tachtig hun 
leerlingenaantallen zagen teruglopen. Per 
1 augustus 1998 ontstond bijvoorbeeld na 
een fusie van negen Eindhovense scholen 
van de Vereniging Ons Middelbaar On-
derwijs ‘Het Plein’ , Scholengemeenschap 
voor VWO, HAVO, MAVO, (L)VBO. Bij de 
fusie waren betrokken de Aloysius Mavo, 
het  Bisschop Bekkers College, het Eckart 
College, IVO Mavo De Roosten, het Penta 
College, Scholengemeenschap De Burgh, 
Scholen gemeenschap Nuenen, het Sint 
Joris College en het Van Maarlant Lyceum. 
Zes jaar later vond nog een reorganisatie 
plaats waarbij alle onderwijsactiviteiten 
werden ondergebracht in 4 scholen. Ook 
de scholen voor beroepsonderwijs gingen 
 samenwerken in groter verbanden.

In het kader van een landelijke opwaar-
dering van het hoger onderwijs en het 
 hoger beroepsonderwijs kreeg de Techni-
sche Hogeschool Eindhoven een universi-
taire status. In het kader daarvan veran-
derde de naam in Technische Universiteit 

Eindhoven. Tegelijkertijd kwam er ook een 
nieuwe Hogeschool Eindhoven waarin het 
hoger beroepsonderwijs werd onderge-
bracht. Alleen de pedagogische academie 
Hemelrijken en de Akademie voor Indus-
triële vormgeving bleven (vooralsnog) 
zelfstandig.

LEVENSOVERTUIGING

In 1979 stond driekwart van de Eindhoven-
se bevolking te boek als katholiek, zo’n tien 
procent gaf aan protestant of hervormd te 
zijn, vijf procent behoorde tot een ander 
kerkgenootschap en iets meer dan negen 
procent was niet religieus. De officiële 
cijfers vormen waarschijnlijk geen weer-
spiegeling van de werkelijke situatie. In de 
praktijk liepen de kerken namelijk in snel 
tempo leeg.

De katholieke kerk zag zich vanaf de 
jaren zestig geconfronteerd met een sterk 
teruglopend aantal kerkgangers. Nog 
maar de helft van de katholieken bezocht 
in 1970 nog een kerk. De leegloop resul-
teerde in het afstoten van kerkgebouwen. 
In Eindhoven verdwenen bijvoorbeeld de 
Maria Reginakerk in de wijk Lievendaal en 
werd de Woenselse Onze Lieve Vrouwe-
kerk omgebouwd tot kinderspeelparadijs. 
Deze kerk werd later alsnog gesloopt. De 
Steentjeskerk werd het onderkomen van 
Museum Kempenland Eindhoven. De 
ont kerkelijking gaat nog steeds door: de 
Stratumse Tivo likerk staat op de nominatie 
om in 2009 te worden gesloopt.

Symbolisch was de belangstelling voor 
het bezoek van Paus Johannes Paulus II aan 
Nederland in 1985. Toen de kerkvorst op 11 
mei landde op vliegveld Welschap bleven 
de verwachte honderdduizend toeschou-
wers uit, slechts enkele duizenden mensen 
waren aanwezig.

Alleen de Islam floreerde doordat groe-
pen gastarbeiders en hun gezinsleden zich 
vanaf het midden van de jaren zestig in de 
stad vestigden. Met name de uit Turkije 
en Marokko afkomstige immigran ten 
introduceerden een voor Eindhoven nieuw 
geloof, de Islam. Inmiddels telt de stad vier 
moskeeën: De Marokkaanse Arrahmaan 
moskee aan de Visserstraat, de Turkse Fa-
tih moskee aan de Willemstraat, de Anwar-
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E-Madina moskee aan het Kastelenplein en 
de Al  Fourqaan moskee aan de Otterstraat.

RECREATIE, SPORT EN CULTUUR

Nadrukkelijk profileert Eindhoven zich 
als sportstad. Meest in het oogspringende 
icoon van sportief Eindhoven is onge-
twijfeld PSV. De voetbalclub behoort tot de 
nationale en internationale top. Een ander 
uithangbord is de zwemsport. Ook hier 
grote successen. De stad beschikt inmid-
dels over verschillende grote sportcom-
plexen: In Woensel Sportpark Woensel en 
Sportpark Hondsheuvels; het sportcomplex 
van de TU/e en in het zuiden van de stad 
Sport en Recreatiepark Eindhoven-Zuid – 
tegenwoordig de Genneper Parken – met 
de kunstijsbaan, zwembad De Tongelreep 
en de Sportparken Aalsterweg en Heihoef. 

Het Van Abbemuseum profileert zich 
sinds 1970 steeds meer als een internatio-
naal vooraanstaand museum voor moderne 
kunst en design. Het museumcomplex 
werd in 2003 ingrijpend gewijzigd. 
Naast het bestaande museumgebouw 
verrees nieuwbouw naar een ontwerp 
van architect Abel Cahen. Andere musea 
in  Eindhoven zijn ondermeer het in de 
voormalige Steentjeskerk gevestigde kunst- 
en cultuurhistorisch  Museum Kempen-
land Eindhoven, het DAF-museum, het 
 Historisch Openlucht Museum Eindhoven 
en het Licht museum (Centrum Kunstlicht 
in de Kunst)in het fabriekje waar Philips in 
1891 startte.

Begin jaren zeventig ontstond in een 
oude, leegstaande linnenweverij aan de 
Dommelstraat een jongerencentrum, aan-
vankelijk Para+, later De Effenaar genoemd. 
Het centrum groeide uit tot een belang-
rijk poppodium. Andere podiumkunsten 
kregen in de jaren negentig een plaats in 
het nieuwe Muziekcentrum Frits Philips 
dat onderdeel vormt van de prestigieuze 
Heuvel Galerij.

Jan Korsten
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Eindhoven heeft een rijke geschiedenis. 
Toch ligt die geschiedenis niet voor het 
oprapen. Twee massale bombardementen 
veranderden de vooroorlogse stad in een 
puinhoop. En veel van wat er daarna nog 
van over was, is tijdens de wederopbouw 
met niets ontziend enthousiasme op de 
schop gegaan. 

Toch is het voor een stad van belang 
om zijn geschiedenis te kennen en leven-
dig te houden. Een stad, hoe modern ook, 
heeft zijn geschiedenis nodig. De be  wo  ners 
 worden niet gelukkig in een anonieme 
wereld. Zij willen zich hechten in tijd en 
ruimte. Daarbij helpen de concrete sporen 
die onze voorouders hebben achtergelaten.

De Canon van Eindhoven presenteert 
23 iconen uit het historisch erfgoed van 
Eindhoven. Zij kunnen het historisch 
verhaal vertellen en de geschiedenis tot 
leven brengen. Dat vereist evenwel extra 
aandacht en inspanning. Hier liggen kan-
sen voor de bevolking om samen met de 
stichting ‘De Negende van Eindhoven’ deze 
23 iconen verder uit te werken. Eindhoven 
werkt daarmee aan zijn identiteit.
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