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VANAF

INWONERS
RESTAAN WONINGEN AANGEWEZEN

BEPERKT VOORZIENINGEN

ARBEIDERS
LANDEL

MENSEN BLEEF BEVOLKING
GEMIDDELDE DEEL INKOMSTENALGEMENE

CA1HARINAKERKHOF
TWINTIGSTE AFHANKELIJKHEID

TROKKEN

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
weerszij den 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 medebegravenen is van de
overgrote meerderheid het graf al lang
geruimd. Zij, veelal de armeren, zijn
niet vertegenwoordigd in de historische
gravenrijen: ongelijkheid tot na de dood.

BEDELEN EN BEDELEN

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 veal 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

groep van arme arbeiders was er ook nog
een deel van de bevolking dat niet in eigen
levensonderhoud kon voorzien en lee[de
van de steun ofwel bedeling. In Woensel
bijvoorbeeld ging het rand 1800 om ruim
10% van het totale aantal huisgezinnen.
Net 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 kiassen ingedeeld. In Stratum viel 35% in
de laagste drie kiassen, 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 grate
gevoeligheid voor besmettelijke ziekten
vanwege slecht drinkwater en slechte
hygiene. Het aantal slachtoffers van de
cholera (waarvan een landelijke epidemie
in 1832 en 1849 ook Eindhoven aandeed)
bleefalleen door geluk relatiefbeperkt.

Oak veel landbouwers konden amper
in hun eigen bestaan voarzien en voor
ambachtslieden en werkvolk waren het
bestaan en de inkomsten wisselvallig.
Het werk was in de regel zwaar en de
werkdagen lang. In een landbouwenquête
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 nj den
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
nijen te valkrijk 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 twaalfjaar
en ouder.

Met de nieuwe bedrijvigheid kwamen
ook diverse beroepsziektes op: onder de
sigarenmakers heerste bijvoorbeeld in yen
houding veel tbc, terwiji 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.

Qok hat fabriekswerk gaf geen zeker
heid. Bij mindere tijden kreeg een deel van
hat werkvolk ontslag of werd werktijdver
korting toegepast: dit betekende geen of
minder inkamsten. 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 warden 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 hat gebied van huisvesting. Veel
middenstanders lieten als belegging en
oudedagvoorziening arbeiderswoningen
bouwen. De huurders waren dan tevens
hun kianten. Dezen waren niet in de
positie am onderhoudseisen te stellen. Een
onderzoek naar de kwaliteit van waningen
met drie of minder vertrekken in groat

Afb.p. 85
De toegangspoort
tot het Cathanna
kerkhof.

2. Levens
verwacht ng
en arbeids
omstand pheden
wares voor de
thuiswevers zeker
n et beter dan
voor hun co0e~a’s
he labriekwevers.
Toch waren velen
n et bereid he
overstep naar
de fabnek te
makes. Samen
met een hulp,
meestal vrouw
ot k nd(eren).
wisten ze ondunks
anpe werkdagen
slechts een kai p
loon bijeen te ver

d enen, waarbij he
ewdjes ann elkaar
geknoopt moesten
worden. In he
randgemeenten
en de dorpen bleef
he thuiswever I
bet Iengste
bestaan. Deze
gehnsceneerde
opname ver
scheen in 1905
as prentbnef
heart.
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Eindhoven in 1904 merkte 50% van de Voor de zieken- degenen die bed

verzorging was verpleging nodigwoningen aan als slecht, dat wil zeggen rond 1900 slechts hadden boden de

goed of slecht genoeg voor onbewoon- een zeer beperkt door klooster

baarverklaring. Sanitaire voorzieningen “i getal (huis)artsen orden beheerde

waren gebrekkig of afwezig. Water werd •. voorhanden, die Liefdegestichten
voor de minder zorg en uitkomst.uit de stroompjes geschept of uit een draagkrachtigen Hat Liefdegesticht

beperkt aantal putten of pompen gehaald. ‘~, ~ een door de en latere RK Gast

Maar zelfs de stadspompen bleken niet gemeenten huis Slot-Joseph
gesubsidleerde te Stratum, circate vertrouwen. Een daarvan bleek in 1867

~ armenpraktijk 1910.ondrinkbaar water op te pompen, en —-~ hielden Voor

bij een onderzoek in 1882 voldeed geen ~—

enkele pomp aan de eisen. De komst ‘~ • Hat boeren
‘ ‘ a bestaan was opvan de waterleiding in 1905 bracht voor • ‘~u ; • ,

het (drink)watergebruik pas geleidelijk -— ~ •.~ •. magere gronden~ •‘.,:ç ~ de in de regel
verbetering. Wel was bij de vorming van -

~~ - ‘: .~ schraal en sober.Groot-Eindhoven in 1920, de heift van de . “ - -• ‘ Rond 1900 vereiste
~ :.~~ hat nog veal hand‘ I - - .:~ - ~ - -~ - arbeid en lange

percelen aangesloten, maar veelal was er
dan nog maar één tappunt per perceel. -• .. , , - ~ wer~ctagen.

Putten bleven nog lang in gebruik, ondanks
de vaak slechte kwaliteit. T -[ ~ •:•--• ~‘— .~ ,1.

De arbeidersklasse ontworstelde zich
, ~IIIl e’~~ - —— —geleidelijk uit haar berusting en onder- .

geschikte rol. Een belangrijk probleem - . .

daarbij was het gebrek aan goed onderwijs. ‘ ~. , .~ ::F-.8~; ~ j ~‘ et~• ~
Zo was in 1890 nog bijna van de lage ‘: - •. ••~. - ~• ,

“ a. - - -
Masse 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 ~., 1
stierfrond 1910 een op de vijf baby’s voor
het eerste levensjaar. Medische voorzie- -‘

konden het zich niet permitteren ziek te
ningen waren beperkt en veel arbeiders

zijn. Pas rond 1900 ontstonden de eerste
algemene ziekenfondsen. Maar lang bleef II - -

er in Bindhoven een gebrek aan huisartsen
•~‘(in 1920 waren er slechts vijf!) en zieken

huiscapaciteit. Het Binnenziekenhuis was
tot 1932 het enige van behoorlijke omvang, Ondernemers eigen bedrijf.

maar de kwaliteit van de gebouwen en lieten hun nieuw- Zo hat 00k de

voorzieningen schoot lange tijd tekort. — verworven status Gestelse textiel

‘~1- en rijkdom zien ondernemer G.
in hun moon- Kerssemakers bijNAAR MEERDEREWELVAART steden Heran zijnwevarijaan

Vanaf de jaren 1880 begonnen de arbei- der verrezen vanaf de Hoogstraat

ders met eigen organisaties, in eerste hat Iaatste kwart een villa bouwen.

van de l9de eeuw pal tegenoverinstantie in de vorm van inkoopcoope- tabrikantenvilla’s, een nt arbeiders

raties, spoedig gevolgd door stands- en aanvankehijk in de woningen, circa

vakorganisaties. De fabriekseigenaren die regal naast bet 1905
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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 werkiozen. Veel gezinnen
waren aangewezen op de steun, een deel
van de werkiozen moest verplicht de
werkverschaffing in. Eindhoven heeft er
onder meer de aanleg van Welschap, een
deel van het Beatrixkanaal, 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, kieding 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

Tuberculose
was een gevrees
de en algemeen
verspreide yolks
ziekte in de eerste
heltt van de 20ste
eeuw. Herstel
vond plaats in
sanatoria, die
specisal door
diverse organi
saties en instel
lingen in hat even
werden geroepen.

I •

Deze collectanten
van de Neder
landsche Sigaren
makersbond
atdeling Eindhoven
hadden een extra
stimulans voor
een TBCcollecte,
omdat de betrok
ken bvroepsgroep
een relatiet groter
risico liep (circa
1925).

Alom stonden
begin 20ste
eeuwl,2ot3
kamerwoningen,
waarin bet groot
ste deel van de
arbeidersklasse
en armen huisden.
Naast plaatselijke
verordeningen gaf
vooral deWoning
wet van 1901 (die
overheidssteun
bood aan particu
here organisaties)
de aanzet tot de
bouw op grotere

I, p

• •~ •‘•

schaal van rede
hijke en betaalbare
huurwoningen.
Krotten werden,
zij het geheidelijk,
gesloopt. Deze
bewoners van
de Luciferstraat
(genoemd naar
de nabije tabriek)
poseren buiten
bi) huizen kort
voor de afbraak
omstreeks 1915.

PERIODE 1850-1890: DE INOUSTRIELE REVOLUTIE -~ COON RET CATHARINAKERKHOF, 1877



VERWIJZINGEN

Te bezoeken:
>> Catharinakerkhof
Zwembadweg

>> PERIODE
1890-1920:
TURBULENTIE EN
TRANSITIE

Literatuur:
>‘Alwien Boogaart, Ach
LieveTijd, De boeiende
historie van Eindhoven,
de Eindhovenaren en hun
dagehjks leven (Zwolle 1992)

Gabriel van den Brink,
De grote overgang. Woensel
1670-1920 (Nijmegen 1996)

N.H. Hiensch,
De ontwikkeling van de ge
zondheidszorg in Eindhoven
(1880-1930) (Nijmegen zj)

Frank de Jong, Armoede
en armenzorg in de regio
Eindhoven 1794-1812
(Tilburg 1982)

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

s>Jan van Oorschot, Ach
LieveTijd, De boeiende
historie van Eindhoven,
de Eindhovenaren en hun
gezondheid (Zwolle 1991)

J.M.P. van Oorschot,
Een haan voor Asklepios:
aspecten en facetten van
gezondheidszorg en genees
kundige voorzieningen in
Eindhoven (Eindhoven, 1991)

GEVOLGEN

HERINDELING SNEL
DECENNIA COMPLEX

PAROCHIES

GEMEENSCHAPNIEUWE
GROOT EINDHOVEN IDELIJK

STRIJ PBOUWEN MEIERIJ
GESTEL T

GASFABRIEK OPKOMST PLANNEN GEORGANISEERD GEMEENTES

9NDHOVENBEDRIJFSLEVEN ~

ELEKTRIcITEIT BEDRIJF EXPLOITATIE EMMASINGELKARAKTER STARTTE OPLOSSING

~ VORMDE GROEIDEONTSTOND
DEFINITIEF PHILIP~ DORPEN

GEREFORMEERDE KATHOLIEKE ENKELE
EEUWWISSELING KERK GEMEENTELIJKE

MEISJESSCHOLEN KIESRECHT
JONGENSSCHOLEN

DROEGEN

PERIODE 1850-1890: DE INDUSTRIELE REVOLUTIE ICOON HET CATHARINAKERKHOF, 877


