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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

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
noodzakelijke 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: bet
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 Tongeire 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 Tongeireep, 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 bet 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, terwiji bet 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.

TERWIJL
ONDERLINGE

GEMEENTEN VOORZIEN
BEVOLKING

LICHTORNANENT
STRIJP BEPERKT RANDGEMEENTEN

BEVOLKINGSGROEI WOENSEL

EINDHOVEN
KRE[G TONGELRE
STRATUM

BEBOUWING
CENTRALE
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Vanuit do
randgemeenten
werd gemengd
geoordeeld over
samenvoeging
met Eindhoven.
Bij de uitoindelijke
annexatie werd
in een onkele
gemeente met
enige ceremonie
afscheid genomen
van hot oude
bestuur. Hot
Iichtmonument
staat nog steeds
symbool voor

do ophoffing
van Stratum
aix zelfstandige
gemoento. op 31
december 1919.

2. Do kwalitoit on
inrichting van bet
bostuur hop bogin
~ oeuw bij do

randgamoonton

op sommigo
onderdolon achter
bij do actuele
ontwikkehingon.
Strijp telde rood
1910 met ongovoer
3000 inwonors
slechts eon enkele
veidwachter.

Doze kreeg
eon traktement
vanwoge do
gomeenta waar
van hij olgenhilk
900fl gazin kon
onderhouden.
Toch poseert hij
hier met vrOuW,
kindoron on
ouders.
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ECONOMISCHE EN SOCIALEVERSCHILLEN

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 Tongeire, de beroeps
bevolking van de omliggende gemeenten
voor de heift 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
zeif 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

SAM EN VOEGING

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
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3. Eindhoven en
cie vijf omringende
gemeenten op één
kaart, circa 1870.
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Do samon•
voeging tot een
nieuwe gornoente
raad leidde oak tot
nieuwe politieke
verhoudingeri.
Hier is de read
voor het laatst
bijeon in de
raadzaal van het
oude stacihuis aan
de Rechtestraat

Mede dankzij
de vestiging van
tabrikanten als
Philips, Bruning
en Glaudomans
kon hat gemeente
bostuur van
Tongelre zich
het permitteren
om in 1911
eeri nieuw
gemeentehuis
to laton bouwen.
Hat nu nog
altiid bestaande
gobouw is slechts
9 taren als zo.
danig in gebruik
geweest. Hot lag
toentertijd op eon
centrale pleats
inTongelre, eon
do doorgaande
wag van Stratum
near Liashout via
Nuonen, met op
doze hoogto hot
marktploin.

in 1930, om
near eon tijdolijk
ondorkomon to
varhuizon. Pas
in 1969 hon hat
niouwo stadhuis
in gebruik
genomon worden,
Do politiek word
009 behoerst door
oudoro mannon.
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Heron der in
do gomeente zi~n
009 sporen van do
oude dorpsker
nen to vindon.
Van do centrale
stad Eindhoven
is woinig ouds
over. Cityvorming
met grootste
dolijke allure
on bijpassvnde
hoogbouw is hior
troef. Maar op
hot Stratumsaind,
do oudo ver
bind ingsweg

tusson Stratum
en Eindhoven met
van oudsher eon
lintbobouwing,
is nog deals
oudore bebouwing
aenwezig. Op do
achtergrond do
Vestadatoron,
oon schepping
van Jo Coonon
sit 2006.
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gekomen algemeen uitbreidingsplan legde
de basis voor de eerste verdere vervlechting
van centrum en randgemeenten. Een
belangrijk aspect betrof de verb etering
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, terwiji 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
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V ERW I J ZI N G EN

Te bezoeken:
Tongelre, Woensel en

Stratum: van drie van de
vijf bij Eindhoven gevoegde
gemeentes zijn de voor
malige gemeentehuizen
nog aanwezig

De ring(en) van Eindhove
met hun kenmerkende grote
knooppunten

Pastoor Harkxplein
Lichtornament
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