Op weg naar samenvoeging van Geldrop en Zesgehuchten ofwel annexatie
Andre Josiassen
mei 1921 burgemeester te worden van de samengevoegde gemeente, die de naam Geldrop kreeg. Het samengaan
was voor het nieuwe gemeentebestuur aanleiding om het
herenhuis van de familie Schellens-Eijcken in de
Hofstraat, in 1868 gebouwd voor fabrikant Jan Mathijs
Eijcken (1824-1878), aan te kopen en als nieuw gemeentehuis in gebruik te nemen.

In de wet genaamd “Wet van 29 april 1921 tot vereniging
van de gemeenten Geldrop en Zesgehuchten” werd het
samengaan van beide gemeenten bekrachtigd, dit jaar
honderd jaar geleden. Heel diplomatiek werd gesproken
over een ‘vereniging van beide gemeenten’ terwijl daarvoor in het algemeen de term ‘annexatie’ gehanteerd
wordt. Maar dat woord heeft een nare bijklank omdat
het onder andere ook gebruikt wordt voor de vijandelijke overname door een grotere of machtigere staat van
een deel of heel de buurstaat of, in kleiner perspectief
bezien, ‘het inlijven van een grondgebied aan het eigen
grondgebied’.
Volgens Coenen[1] verliep de annexatie vrijwel probleemloos. De gemeenteraad van Zesgehuchten had
slechts één vergadering nodig om tot een besluit te
komen. De meerderheid vond de financiële voordelen
van samengaan belangrijker dan het verliezen van de
zelfstandigheid.
De minister van Binnenlandse Zaken, jonkheer Charles
Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936), verzocht Albertus Nicolaas Fleskens (1874-1965), die al van
beide gemeenten burgemeester was, met ingang van 1

Er vonden in die periode meerdere annexaties plaats,
zoals door Amsterdam, Maastricht, Amersfoort, Leiden,
etc. etc.. En dichter bij huis ontstond ‘Groot Eindhoven’
en wel op 1 januari 1920 door het samengaan van de
dorpen Eindhoven, Stratum, Gestel, Strijp, Woensel en
Tongelre tot de stad Eindhoven, alhoewel dat toen niet
allemaal van harte ging. Ook gingen de gemeenten
Veldhoven en Meerveldhoven samen met Zeelst en
Oerle, en in 1923 volgden Aalst en Waalre.
De annexaties hadden onder andere te maken met de
ontwikkelingen kort na de Eerste Wereldoorlog. De
gemeentelijke uitgaven stegen toen enorm. Woningbouw, aanleg van elektriciteit, riolering en andere geldverslindende projecten brachten heel wat gemeenten in
financiële problemen. In veel gevallen moest worden
samengewerkt bij het aanleggen van leidingen, rails voor
de tram of de aanleg van doorgaande wegen. Telkens
werden de gemeenten opgezadeld met nieuwe verordeningen, met het gevolg dat er verschillende instellingen
moesten worden opgericht, zoals bijvoorbeeld een
slachthuis naar aanleiding van de vleeskeuringswet. Een
grote gemeente kon zich zo’n instelling wel veroorloven,
maar kleine gemeenten moesten dan een regeling treffen
met een naburige grotere gemeente. Begin 1921 telde
Geldrop bijna 3.700 inwoners en Zesgehuchten 1.300.
In oppervlakte was Zesgehuchten bijna tweemaal zo
groot, namelijk 1.535 ha tegen Geldrop 847 ha.
Over het ontstaan van beide dorpen is in de Heemkronyk
veelvuldig geschreven door Jean Coenen, Kees van
Villa familie Schellens-Eijcken – Hofstraat 38 Geldrop Helvoirt, Ferdinand Smulders, Ad Maas, Antoon van
1962.
Asten, Sjaak de Waal en anderen. In dit artikel wil ik mij
(Bron: Ansichtkaart; Collectie Heemkundekring ‘De beperken tot gebeurtenissen in beide dorpen die aanleiHeerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’)
ding zijn geweest tot annexatie. Met name de negentiende eeuw, waarin de industriële revolutie plaatsvond, is
____________________
daar debet aan. Er kwam in Geldrop Openbaar Lager
[1] Jean Coenen , Alles wat hier leeft, spint, twernt of weeft:
Onderwijs, een ziekenhuis, een paardentram en een
geschiedenis van Geldrop en Zesgehuchten (Geldrop 1987).
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stoomtram en er werden textielfabrieken gebouwd. De
bevolking groeide en de infrastructuur moest steeds
worden aangepast c.q. verbeterd en in Zesgehuchten
ontstond een geheel nieuw centrum.
De negentiende en twintigste eeuw heb ik ook nader
onderzocht voor het schrijven van mijn boeken over de
aanleg van de spoorlijn Eindhoven – Weert, de geschiedenis van het Kasteel van Geldrop en de ontwikkelingen
in het lager onderwijs in zowel Geldrop als Zesgehuchten. Daarnaast bestudeerde ik deze periode voor het
verzorgen van rondleidingen voor de Stichting Rondje
Geldrop-Mierlo. Hierna volgt dan ook een toelichting
op de ontwikkelingen van beide dorpen in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
Zesgehuchten in de negentiende eeuw
Het grondgebied van Zesgehuchten behoorde bestuurlijk tot 1810 tot de ‘Heerlijkheid Heeze, Leende en
Zesgehuchten’, maar kerkelijk al eeuwenlang tot Geldrop. Het bestond uit de zes gehuchten Hoog Geldrop,
Hout, Genoenhuis, Gijzenrooi, Riel en Hulst. Na de
ineenstorting van de Bataafse Republiek, een zusterrepu-

bliek van de Franse Republiek, werd in 1806 het Koninkrijk Holland gesticht. Dit betekende het einde van
de heerlijkheden, zo ook die van Heeze, Leende en
Zesgehuchten, want aan de adel, die tot dan hier oppermachtig was geweest, werden alle heerlijke rechten ontnomen.
Het duurde nog tot 14 mei 1810 toen bij keizerlijk decreet de drie gemeenten van onze heerlijkheid tot drie
zelfstandige gemeenten werden gevormd. Zesgehuchten
werd een gemeente naar Frans model met een eigen
‘maire’ aan het hoofd en een secretaris. Bij de grondwet
van 1814 werd de titel ‘maire’ vervangen door die van
‘schout’ en sinds 1825 door ‘burgemeester’. Marten van
der Sanden was in 1810 de eerste burgervader, in 1820
opgevolgd door Peter Bolsius (1765-1835), die tevens
burgervader van Geldrop was. Zesgehuchten telde toen
ongeveer 175 woningen en werd omsloten door de gemeenten Geldrop, Heeze, Aalst, Stratum, Tongelre en
Nuenen.

Kadaster 1832 – Verzamelkaart Zesgehuchten. (Bron: Foto A. Josiassen)
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die heide werden drooggelegd en de beekjes rechtgetrokken. Alleen de Gijzenrooise Zegge bleef nog over van het
uitgestrekte heide en moerasgebied tussen de gehuchten.
De vereniging De Landbouwer werd opgericht. Jaarlijks
reikte de voorzitter een zilveren medaille uit aan degene
die de beste granen te velde had staan, dit ter stimulering.
De landbouwcrisis van 1878 tot 1895 gooide enige tijd
roet in het eten.
Nieuwe dorpskern
Voor kerkgang en school bleef Zesgehuchten nog lange
tijd op Geldrop aangewezen. Dat veranderde allemaal
omstreeks 1855. Vanaf die tijd ontstond een nieuwe
dorpskern nabij het gehucht Hoog Geldrop.
Op 8 juni 1853 nam de gemeenteraad van Zesgehuchten
onder voorzitterschap van burgemeester Francis
Knaapen (1785-1861), tevens burgervader van Geldrop,
het besluit tot de bouw van een geschikt raad- en gemeentehuis. In 1855 werd een klein eenvoudig raadhuisje gebouwd op de hoek van de Genoenhuizerweg en
Hoog Geldrop met een raadkamer, een gang met kast en
een secretarie. Vóór het pand een hardstenen trap en het
dak was gedekt met pannen. Het begin van wat we nu
kennen als het centrum van Zesgehuchten. Als raadhuis
was het gebouwtje al snel te klein geworden.

Genoenhuizerweg 1 Oude burgemeesterswoning. De oorsprong van deze woning ligt in de zeventiende eeuw en de
huidige vorm dateert uit 1849. Het pand is van historische
waarde omdat hier achtereenvolgens drie burgemeesters
hebben gewoond.
(Bron: Groenboek Genoenhuis en Gijzenrooi (Geldrop
1978))
In de eerste helft van de negentiende eeuw gebeurde er
op het grondgebied van Zesgehuchten nog niet zo veel.
In de regio werd in 1846 wel een belangrijke verkeersader
aangelegd, te weten het Eindhovensch kanaal, dat aansluiting vond op de Zuid-Willemsvaart. Dit kanaal liep
voor een zeer klein deel over het grondgebied van Geldrop maar voor een veel groter deel over het grondgebied
van Hulst. Met veel moeite werd aldaar een losplaats
aangelegd waar de Geldropse textielindustrie van profiteerde. Zesgehuchten was voornamelijk aangewezen op
de landbouw.
De akkerlanden waren als vanouds zeer zandig en droog.
Alleen door bemesting was er iets van te maken, maar
wegens gebrek aan stro en vee konden in de achttiende
eeuw alleen gewassen als rogge en boekweit worden
verbouwd. Dat veranderde geleidelijk aan. Vanwege de
schraalheid van de zandgronden was landbouw alleen
niet voldoende om de kost te verdienen. Er kwamen
gemengde bedrijven, meestal van geringe omvang. Het
vee was noodzakelijk voor de mestproductie. Dit bracht
in de eerste helft van de negentiende eeuw wel enige
vooruitgang. De jaren na 1850 werden gekenmerkt door
weinig misoogsten en bevredigende opbrengsten. Boeren
gingen meer aandacht besteden aan hun boerderijen;
nieuwe stenen bedrijfspanden verschenen ter vervanging
van de lemen behuizingen. Daarvan zijn verschillende
nog in het landschap terug te vinden. Eind jaren vijftig
van de negentiende eeuw werden veel percelen ontgonnen in het kader van de aanleg van de grindweg Eindhoven – Geldrop over de Rielse heide. Ook de vennen op

Intussen kreeg Zesgehuchten in 1867 zijn eerste openbare school.[2] Van oudsher gingen de kinderen naar de
school in de Kerkstraat, nu Heuvel, te Geldrop. De gemeente droeg 1/3 bij in de totale kosten van het onderwijs, evenredig aan het aantal leerlingen. Maar voor veel
leerlingen was de afstand naar de school te groot. Vandaar
dat men, na de totstandkoming van de onderwijswet van
1857, de bouw van een eigen school overwoog. En die
kwam er in 1867 naast een perceel grond dat was gereserveerd voor de huidige Maria Brigidakerk. De percelen
voor school en de kerk lagen nabij de Beekloop. Het
waren heidepercelen met vennen, in eerste instantie
grond die niet geschikt was voor het bouwen van een
centrum. Op de locatie gereserveerd voor de kerk lag een
ven dat de naam De Donau droeg. Dat werd opgehoogd
met puin van het fort Coehoorn te Grave. Waarschijnlijk
is de bouwplaats van de school ook verbeterd. Nabij de
percelen lagen geen huizen, ook niet aan de Rielsedijk.
____________________
[2] Andre Josiassen, Lager onderwijs in Geldrop door de
eeuwen heen: van klooster- naar dorpsschool, van dorpsnaar openbare school, van openbare naar bijzondere school,
te weten.... de R.K. Nazarethschool (Geldrop 2020).
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Hoog Geldrop lag veel meer in de richting van ’t Zand gebouwd. Dit was rond 1880 het nieuwe centrum van
en het buurtschap Papenvoort was gelegen ter hoogte Zesgehuchten. Daarover later meer.
van de spoorlijn aan het einde van de Burgemeester
Smuldersstraat. De bouw van de school en de kerk vond
dus plaats op maagdelijke grond. Uiteindelijk zou dit het
centrum van Zesgehuchten worden. De school was al
snel te klein, zodat in 1873 een nieuwe school werd gebouwd naast de onderwijzerswoning.
In 1867 kreeg Zesgehuchten van het bisdom toestemming tot de oprichting van een parochie. Het jaar
daarop werden een pastorie en een noodkerk gebouwd.
Tevens reserveerde men grond voor de bouw van de
huidige Maria Brigidakerk. Deze kwam er uiteindelijk
in 1883.

Kerk en pastorie met links de eerste school.
(Bron: Ansichtkaart; Collectie A. Josiassen)

Gereserveerd terrein voor kerk en pastorie.
(Bron: Foto A. Josiassen)
Daar de eerste school al snel te klein bleek te zijn, kwam
er in 1873 naast de oude school een nieuwe openbare
lagere school. De oude school werd omgebouwd tot
raadhuis daar het eerste raadhuisje, op de hoek Genoenhuizerweg en Hoog Geldrop, ook al te klein was geworden. Ook in die periode (1868) verscheen op de hoek
van de Rielsedijk het huis van bakker Kees. Later (1950)
gaat Adriaan Kees vanuit die bakkerij ijs verkopen, het
begin van de zeer bekende IJssalon Kees aan het Bogardeind. Textielfabrikant Antonius Stephanus Eijcken
(1830-1874) liet een jachthuisje bouwen op de locatie
waar later de bejaardenwoningen van Josephinahof zijn
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Geldrop negentiende eeuw
Ook in Geldrop, met name in de gehuchten Groot- en
Klein Braakhuizen, werd landbouw en veeteelt bedreven,
zij het in veel geringere mate dan in Zesgehuchten.
Geldrop was toen al eeuwenlang afhankelijk van de
textielindustrie.
Tot omstreeks 1800 was er nog geen sprake van een fabrieksmatige aanpak. De nijverheid werd beheerst door
kooplieden, ook wel ‘fabrikeurs’ genoemd. Deze kochten
de ruwe wol van de schapenboeren in de omgeving of,
indien een hogere kwaliteit gewenst was, bij wolhandelaren in onder meer Tilburg. Aansluitend werden de
nodige productieprocessen door hen uitbesteed aan
thuiswerkers, zoals het wassen, het verven, kammen,
spinnen, twijnen en weven. Het spinnen gebeurde
meestal door de kinderen en de vrouw van de wever.
Diverse wevers hadden een eigen weefgetouw in een
speciale weefkamer in huis. Een enkeling huurde een
weefgetouw van de fabrikeur. Het geweven laken moest
aansluitend worden gevold. Bij het vollen wordt de vezelmassa compacter en steviger gemaakt (vervilten). De

Kadasterkaart 1828 Geldrop met Groot- en Klein Braakhuizen. (Bron: Foto A. Josiassen)
fabrikeur bracht daarvoor het geweven laken naar de
Geldropse volmolen of naar een watermolen elders in de
omgeving. Het vollen gebeurde in kuipen gevuld met
vet, olie en urine. De urine werd ingezameld door het
personeel. Dat proces werd ook in de textielstad Tilburg
uitgevoerd. Nog steeds worden inwoners van die
stad ‘kruikenzeikers’ genoemd. Er volgden nog wat afwerkingsprocessen waarna de lakens werden verkocht op
de jaarmarkten in Brabant en het Prinsbisdom Luik. Ook
linnenlakens werden in Geldrop geweven, voornamelijk
door boeren thuis. Blijkbaar verwerkten zij het vlas van
hun akkers zelf. Het vlas werd op de Braakhuizense heide
geroot[3] in vennen.

Thuiswever en spinster, 1924.
Zeer bekende fabrikeurs waren rond 1800 vader en zoon (Bron: Regionaal Archief Tilburg; Foto Schmidlin, Tilburg)
Vogelpoel. Vader Jan Willem Vogelpoel (1717-1776),
die eigenlijk ‘Vogelbol’ heette, was afkomstig uit Teck- die kennis mee naar Geldrop en legde de basis voor een
lenburg in Pruisen. Hij was medio achttiende eeuw met van de belangrijkste textielbedrijven in Geldrop. Ook
zijn zwager Jan van Noorwegen (1720-1790, laken- zijn zoon Joost Vogelpoel (1750-1816) leerde in Duitsscheerder) afgereisd naar Engeland en Schotland waar de land het op industriële wijze verven van lakens. Met deze
industrialisatie in de textiel al in opkomst was. Hij nam kennis en de kennis van zijn vader groeide zijn bedrijf in
wollenlakens en miselaan (een zachte lichte zijden stof
____________________
met hoogglans) uit tot de grootste van Geldrop. Andere
[3] Roten is het blootstellen van vlas-, hennep- of jutes- fabrikeurs bleven bij het traditioneel uitbesteden van
tengels aan water, opdat de vezels vrijkomen, die gebruikt werk aan ambachtslieden als wevers, vollers en droogworden in de textielindustrie.
scheerders.
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Voor uitvoering van zijn bedrijf had Joost Vogelpoel
diverse gebouwen op de Heuvel in zijn bezit. Zo was hij
in 1812 eigenaar van een oorspronkelijk achttiendeeeuws pand, ook wel ’t Hooghuis genoemd. Daar is nu
restaurant Taste in gevestigd. In ‘t Hooghuis had hij zijn
herberg De Wildeman en daarnaast bezat hij op de
Heuvel diverse bedrijfspanden, zoals een pakhuis, het
drooghuis, de ververij, de spinnerij en de spoel. Als gevolg
van de malaise in de textielnijverheid moest Vogelpoel
al zijn bezittingen verkopen, waaronder een tiental huizen en zo’n veertig landerijen. Via een schuldeiser kwam
‘t Hooghuis in handen van de Belgische lakenfabrikeur
J.G.X. Deceulenaar. Joost Vogelpoel overleed in 1816
op 65-jarige leeftijd. In Geldrop is een straat naar hem
vernoemd, maar helaas staat daarop niet vermeld wie hij
was.
Opvolgers van vader en zoon Vogelpoel waren de lakenfabrikeurs, maar ook zwagers, Adrianus van den Heuvel
(1794-1854) en Henricus Eijcken (1795-1874). De
laatste was afkomstig uit Hamont. Ook zij wilden een

fabrieksmatige aanpak en begonnen in 1822 gezamenlijk
de firma De Compagnie. Achter de Hofstraat en de
Heuvel tot aan de Kleine Dommel verschenen de fabrieken.
Adrianus van den Heuvel kocht in 1836 alle voormalige
bedrijfspanden van Joost Vogelpoel op, inclusief ’t
Hooghuis, en legde daarmee de grondslag voor de wollenstoffenfabriek A. van den Heuvel & Zoon. Het pand
‘t Hooghuis werd datzelfde jaar verbouwd. In de jaarrekening van 1836 van de fabriek lezen we:
Aan het Hooghuis uitgegeven na aftrek der verkochte
goederen tot dato dezes f 2514,15.5.
Het Hooghuis wordt dan aangeduid als een huis van
klasse 1 en omschreven als volgt:
Een in de kom van der Gemeente hecht en goed doortimmerd steenen gebouw of heerenhuizing hebbende 3
beneden kamers en ruime keuken met zes welingerigten

N.V. Wollenstoffenfabriek v.h. A. van den Heuvel & Zoon. (Bron: Collectie Rob H.A. van den Heuvel)
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Hij kocht toen ook een stoommachine, de eerste in
Geldrop en een van de allereerste in Brabant. Dit was het
begin van de industrialisatie.
Eijcken en Van den Heuvel werkten samen met Everardus Muijters (1787-1838). Gezamenlijk kochten zij een
nieuwe lakenscheermachine. Maar nieuwe machines
werden door de wevers met argwaan bekeken, omdat die
tot werkeloosheid zouden leiden. Er ontstond daardoor
grote onrust.
Omstreeks 1850 namen de activiteiten in de wolsector
toe. Zo’n 1.000 personen waren toen in de Geldropse
textielnijverheid werkzaam, de meesten nog als thuiswevers. Maar dat ging langzaam veranderen. In de jaren
zestig werden stoommachines geplaatst bij de firma’s Van
Hoven en Raue aan de Helze en bij H. Eijcken & Zonen,
toen nog enkel voor aandrijving van productieprocessen
als spinnen en vollen. In de Langstraat werd in 1863 door
vier personen, Willem Vissers (1825-1874), Jan Mathijs
Eijcken en zijn broer Antonius Stephanus (zonen van
Henricus Eijcken) en De Booij een ‘stoommachinaal
linnenweverij’ opgericht, in de volksmond ‘het Machi-

bovenkamers dewijl onder het geheel gebouw een kelder
of pakhuis zich bevindt.
In 1854 werd De Compagnie, via loting, opgedeeld.
Henricus Eijcken ging verder met de panden aan de
noordzijde van de Wielstraat. Aldaar richtte hij in 1855
een stoomwolspinnerij op. Adrianus van den Heuvel
ging verder met de gebouwen tussen Wielstraat en
Molenstraat. In datzelfde jaar kocht hij de watermolen
in de Molenstraat. De molen verdween, maar de waterkracht werd gebruikt voor aandrijving van machines.
Adriaan overleed datzelfde jaar. Zijn zoon Willem van
den Heuvel (1823-1895) bouwde in 1863 een grote fabriek op de locatie van de watermolen, te weten de N.V.
Wollenstoffenfabriek v.h. A. van den Heuvel & Zoon
(nu het weverijmuseum).
Ook andere ondernemers waren in die periode actief.
Hendrik von der Nahmer had in 1830 aan de Joffrouwenbrug op Klein Braakhuizen (Mierloseweg) een grote
wolspinnerij gebouwd, de eerste fabriek buiten het
centrum (later onder andere spinnerij Van der Heijden).

Spinnerij Van der Heijden – Mierloseweg.
(Bron: Collectie Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’)
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N.V. Vissers & Eijcken’s Textiel Maatschappij. (Bron: www.visitgeldropmierlo.nl/)
naal’ genoemd. Voor het eerst werden weefgetouwen
machinaal aangedreven. Rond 1875 waren in Geldrop
zes grote linnen- en wollenstoffenfabrieken actief en een
tiental kleinere. Totaal werkten er 534 personen. Daarnaast waren toen nog zo’n honderd thuiswevers werkzaam, een duidelijke afname ten opzichte van twintig jaar
daarvoor.

steenkool) en naar het oosten naar Venlo. Weert was
vanuit Eindhoven bereikbaar via Venlo en Roermond.
Goederen vanuit Limburg naar de havens Vlissingen en
Rotterdam, en omgekeerd, moesten daardoor een
omweg van zeventig km maken. De lobby van de burgemeester van Geldrop, maar ook die van Eindhoven en
Weert, zou zo’n veertig jaar duren alvorens in 1904 de
Tweede Kamer toestemming gaf. Het duurde toen nog
Voor aan- en afvoer van machines en goederen waren die negen jaar voordat de spoorlijn in 1913 werd geopend.
fabrieken onder andere afhankelijk van het Eindhovens Daarover later meer.[4]
kanaal. ’s Winters was dat vaak een probleem daar het
kanaal bij regelmaat dichtgevroren was. De wens om aan Invloed op ’t Centrum
de spoorlijn te komen liggen was dan ook groot. Vanaf De industriële ontwikkeling bracht in de tweede helft
1866 hebben zich drie burgemeesters, Willem Knaapen van de negentiende eeuw veel welvaart. Dat zien we nu
(1825-1874), Christiaan Terborgh (1830-1908) en Al- nog terug in de aanwezigheid van monumentale panden
bertus Fleskens, ingezet voor de komst van de spoorlijn die in die periode in het centrum, met name op de
Eindhoven – Weert met een station op Geldrops grond- ____________________
[4] Andre Josiassen, 100 jaar spoorlijn Eindhoven - Weert:
gebied.
Eindhoven kreeg in 1866 een station. Van daaruit werd de moeizame totstandkoming van die spoorlijn, de bouw
in datzelfde jaar naar het zuiden, via Waalre en Valkens- van stations en bruggen en de aanleg en inrichting van
waard, een spoorlijn aangelegd naar Hasselt (vervoer van Stationsstraat en Parallelweg in Geldrop (Geldrop 2013).
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Heuvel, zijn gebouwd. In de jaren zeventig is van het De tramlijn was moeilijk rendabel te krijgen. Er was
plein, toen de bibliotheek er nog niet was, een fraaie ets sprake van veel slijtage en ook de paarden hadden het
gemaakt.
zwaar te verduren; veel ziekte en sterfte! Naast personen

Ets van de Heuvel omstreeks 1970. (Bron: Foto A. Josiassen)
Adriaan van den Heuvel (1848-1911), vennoot/directeur van het textielbedrijf Van den Heuvel van 1876 tot
1911, bouwde in 1900 het pand uiterst links op bovenstaande ets. Daarnaast zien we Heerenhuis23, voorheen
’t Groen Koffiehuis, gebouwd in de jaren twintig.
Huisarts Frans Koch (1905-1982) en later de tandartsen
Theunissen en Pennock hebben daar hun praktijk gehad.
In de hoek links staat een laag nostalgisch gebouwtje
bekend als ’t Vossenhol. Het oudste deel aan de achterzijde (niet zichtbaar) dateert uit vroeg-achttiende eeuw.
Mogelijk is het als herberg gebouwd en/of heeft er een
weefgetouw in gestaan. In 1816 heeft een marskramer
het voorste deel aangebouwd. Het stond toen ook te boek
als herberg. Midden vorige eeuw was het de woning van
Max jr. baron van Tuyll van Serooskerken (1918-2007),
een zoon van de laatste bewoners van Kasteel Geldrop.
Max jr. is lange tijd wethouder van Geldrop geweest.
Later heeft in dat huis architect Reef gewoond.
Rechts van ’t Vossenhol liet de oudere broer van Adriaan
van den Heuvel, Willem van den Heuvel, vennoot/directeur van 1854 tot 1895, in 1887 een huis bouwen.
Hij had daarvoor f. 6.000,- opgenomen uit het bedrijf.
De nieuwe woning werd ‘het stamhuis van de familie
Van den Heuvel’ genoemd.
Naast Willem van den Heuvel werd in 1888 de paardentramremise gebouwd door de N.V. Tramweg Maatschappij Eindhoven-Geldrop, afgekort T.E.G.. Komend
van Eindhoven reed de tram via de Nieuwendijk voor de
kerk langs, door de Korte Kerkstraat, linksom de
Langstraat in en vervolgens weer linksom de Heuvel op.
De tram ging terug over het ‘Zwarte Pad’ langs ’t Vossenhol af en vervolgens via de Helze weer richting
Eindhoven. Rond 1900 werden zo’n 5.000 personen per
maand vervoerd. Boven de drie bogen in de voorgevel,
te weten in de uitsparingen, stond “Tramweg” - “Eindhoven” - “Geldrop”, afgekort T.E.G..

werden ook goederen vervoerd, zo’n twaalf ton per dag
over twaalf ritten. En dat was zwaar werken voor één
paard. Van de letters T.E.G. maakten de inwoners ‘Toch
Eeuwig Gesukkel’ en de aandeelhouders deden het ‘Ter
Ere Gods’. Bij een ontsporing moesten degene die
stonden en de tweede klas passagiers uitstappen en
meehelpen de wagon weer in de rails te zetten. De eerste klas passagiers mochten blijven zitten.

Laatste paardentram van Heeze naar Geldrop 30 juni
1921.
(Bron: Collectie Heemkundekring ‘De Heerlijkheid HeezeLeende-Zesgehuchten’)
In 1906 werd de T.E.G. een dochteronderneming van
de tramwegmaatschappij De Meijerij en werd de paardentram vervangen door een stoomtram met een verbinding Eindhoven – Geldrop – Helmond - Asten. De
stoomtram kon de bochten nabij de Langstraat niet
maken. Derhalve liepen de rails niet meer door het hele
dorp maar via de Nieuwendijk de Helze over en rechtdoor via het ‘Zwarte Pad’, langs ‘t Vossenhol naar de
Heuvel. Vervolgens ging de tram tussen de woningen
van burgemeester Fleskens en notaris Mertens door,
schuin over de huidige parkeerplaats naar de Mierloseweg
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richting Helmond en Asten. De tram werd ook wel de
‘Goede Moordenaar’ genoemd. Het ‘Goede’ heeft dan
betrekking op de welvaart die de tram bracht en ‘Moordenaar’ vanwege de ongelukken die regelmatig plaatsvonden, soms met dodelijke afloop. Later heeft in de
remise de brandweer van Geldrop zijn onderkomen
gehad.
Op de hoek Heuvel/Hofstraat, naast de tramremise,
verscheen in 1870 een nieuw raadhuis, de voorloper van
het eerder genoemde gemeentehuis in de Hofstraat. Het
werd gebouwd in opdracht van burgemeester Willem
Knaapen. Op de begane grond kwam een wachtkamer,
een gevangenis, een privaat en een brandspuitbergplaats.
Op de eerste verdieping, waarvan het plafond hoger is
dan op de begane grond, kwam een portaal, de kamer
van de burgemeester, de secretarie en de raadzaal. Op het
dak verscheen een luidklokje dat bij brand elders op de
begane grond bediend kon worden. Moeilijk zichtbaar
op de ets is het uurwerk. Toen de kerktoren in 1887 in
stortte was er geen uurwerk meer voor de Geldropse
bevolking. Omdat de gemeenteraad dacht dat het nog
wel enkele jaren zou duren alvorens er een nieuwe
kerktoren zou worden gebouwd, besloot men in de
voorgevel, bovenop het voorportaal van het toen reeds
17-jarige gebouw, een uurwerk te plaatsen.
Op de andere hoek Hofstraat/Heuvel heeft notaris Antonie Mertens (1868-1943) in 1911 dit kantoor-woonhuis met de vele kleine raampjes gebouwd. In die periode had hij het zeer druk met het onteigenen van landbouwgrond voor de aanleg van de spoorlijn Eindhoven –
Weert en de aanleg van de Stationsstraat. Later hebben
hier onder andere de huisartsen Wreesman en Van Rooij
gewoond. Rechts op de ets, in de hoek, staat een fabrikantenwoning die omstreeks 1869 is gebouwd. Daarin
heeft de langstzittende burgemeester van Geldrop en
Zesgehuchten, Albertus Fleskens, jaren gewoond.
Niet zichtbaar op de ets maar wel in 1903 op de Heuvel
gebouwd is het huis voor bierbrouwer Bolsius. Zijn bedrijf stond in de Molenstraat. In zijn woonhuis (Heuvel
19) heeft in 1939 burgemeester Harry van der Putt
(1887-1945) gewoond. Deze werd in 1944, tezamen met
zes andere burgemeesters, door de bezetter opgepakt en
voor verhoor naar Kamp Vught gebracht. De Duitsers
hadden van hem geëist dat hij Geldroppenaren aanwees
die in Zeeland tewerk zouden worden gesteld bij Duitse
verdedigingswerken. Van der Putt weigerde en adviseerde daar maar NSB’ers voor in te schakelen. Hij werd op
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transport gezet naar kamp Sachsenhausen en is nooit
meer teruggekomen.
Elders in het centrum werden ook fraaie panden gebouwd zoals in 1869 in de Hofstraat voor Jan Mathijs
Eijcken (zoon van Henricus Eijcken). Na zijn overlijden
ging daar zijn dochter Mathea Eijcken (1856-1920)
wonen, die getrouwd was met Charles Schellens
(1861-1913). Schellens, zoon van een textielfabrikant in
Eindhoven, had de fabriek van haar vader overgenomen.
Na overlijden van beiden werd de woning in 1921, naar
aanleiding van de annexatie, door de nieuwe gemeente
Geldrop aangekocht en als nieuw gemeentehuis in gebruik genomen. Ook in de Langstraat verschenen fraaie
fabrikantenwoningen zoals pand nummer 1, in 1866
gebouwd voor Antonius Stephanus Eijcken. Daarin is
nu een huisartsenpost, Het Atrium, gevestigd. Antonius
was evenals zijn broer Jan Mathijs, firmant van Stoomlinnenweverij N.V. Vissers & Eycken, elders in de
Langstraat. Later (1902) heeft in dit pand dokter Louis
van Erp (1866-1934) gewoond en aansluitend het gezin
van Michael van Agt (1903-1985) en zijn vrouw Maria
Loyson (1913-1978) met twaalf kinderen (oom en tante
van oud-premier Van Agt).

Woning van Vincent van den Heuvel in de Kerkstraat.
(Bron: Ansichtkaart; Collectie Heemkundekring ‘De
Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’)
Tegenover N.V. Vissers & Eycken liet de weduwe van
Willem Vissers, Miet Vissers- van Stratum (1824-1903),
het pand bouwen waarin nu Chinees restaurant Jade is
gevestigd. Later hebben daarin de gebroeders Gijrath
gewoond, eigenaren van de Vermeta metaalfabriek aan
het Emopad. Links van de fabriek in de Langstraat, op
de hoek met het Machinaal, verscheen in 1899 het gebouw van de Vincentiusvereniging. Deze vereniging,

H. Brigidakerk in Geldrop. (Bron: www.reliwiki.nl)
Ook even buiten het centrum verschenen fraaie panden
zoals Villa Nova op de Nieuwendijk, gebouwd voor
textielfabrikant Carl Raue (1835-1908). Deze had een
Laken en Bukskinfabriek (waterdichte stof) aan de Helze.
Later heeft daarin Willem Pessers (1872-1948) gewoond, die daar tegenover zijn textielfabriek had. Op het
Bogardeind werd in 1899 voor Piet van den Heuvel
(1862-1930), firmant van 1890 tot 1902, een villa gebouwd. Later werd het een kantoor van de Fa. Van Agt.

opgezet door de textielfabrikanten, hield zich bezig met
de armoedebestrijding in Geldrop. Het gebouw werd
gebruikt als opslagplaats van goederen en als werk- vergaderruimte. Later werd het gebouw ook vaak als leslokaal gebruikt voor het lager onderwijs. In de Kerkstraat
(nu Heuvel) liet Vincent van den Heuvel (1854-1920)
tegenover de openbare lagere school, locatie lunchroom
Fons van Dinther, in 1886 een fraaie villa bouwen.
Vincent was vanaf 1884 tot 1902 vennoot van het textielbedrijf Van den Heuvel en daarna Lid van de Provinciale Staten van Noord Brabant, Lid Gedeputeerde
Staten en Lid van de Tweede Kamer.

Brigidakerk
De welvaart eind negentiende eeuw blijkt onder meer
ook uit de bouw van een nieuwe Brigidakerk, met twee
torens en een koepel. De voorgaande zeventiendeeeuwse kerk was te klein geworden en verkeerde in zeer
slechte staat. Maar de financiële middelen waren beperkt.
Zesgehuchten had kort daarvoor, in 1883, een nieuwe
kerk gekregen, zonder koepel en met één toren. Eenzelfde kerk in Geldrop vond het bisdom dan ook voldoende.
Het stelde in 1886 zelfs voor de toren van de oude kerk
te laten staan en het middenschip af te breken. Aldus
geschiedde. Maar in het najaar van 1887 stortte de toren,
die geen steun meer had, ten gevolge van een hevige storm
gedeeltelijk in. De genie werd ingeroepen om de rest met
behulp van dynamiet te doen springen.
Villa Van Agt - gebouwd voor Piet van den Heuvel.
Bouwpastoor Franciscus Aertnijs (1829-1910) en het
(Bron: Ansichtkaart; Collectie Heemkundekring ‘De
kerkbestuur benaderden architect Carl Weber
Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’)
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(1820-1908) uit Roermond. Deze ontwierp een koepelkerk met twee torens in neo-romaans-gotische stijl, naar
voorbeeld van de kerk in Uden. De bisschop gaf echter
geen toestemming voor de bouw van beide torens.
De geraamde bouwkosten zonder torens bedroegen
ca. f 110.000,-. De bouw werd aangenomen door aannemer W. Booms uit Eindhoven voor f 110.200,-. Voor
de twee torens en de narthex (voorportaal) kwam er nog
eens f 36.250,- bij. Voor dat laatste bedrag ontving men
van de gemeente een subsidie van f 12.000,-. Mgr. A.
Godschalk stond alsnog een lening van f 12.500,- toe.
De rest werd ingezameld onder de parochianen. De
eerste steen werd gelegd op 9 mei 1889. De inwijding
van de kerk vond plaats op 2 augustus 1891, met andere
woorden een bouwtijd van twee jaar en drie maanden.
Enkele afmetingen: Hoogte torens – 62,5 m, diepte – 62
m en hoogte koepel – 48m. Voor het interieur gebruikte men zeven kleuren bakstenen. Het pronkstuk in de
kerk is het Vollebregt-Smitsorgel, oorspronkelijk van
1849. In 1965 schonk mevrouw Carolina F.H. barones
Van Tuyll van Serooskerken (1887-1972) aan de gemeente een carillon dat later in de kerk werd geplaatst.
De kerk is een rijksmonument.
Kortom, in de tweede helft van de negentiende eeuw was
Geldrop zeer welvarend en dat zien we terug aan al deze
fraaie monumenten.

Openbaar onderwijs[5]
Naast de industriële ontwikkeling in de negentiende
eeuw kwam in Geldrop ook het openbaar lager onderwijs
op gang. De eerste scholen in Nederland zijn in de
vroege middeleeuwen opgezet naar voorbeeld van Engelse kloosterscholen. Twee Engelse missionarissen, Willibrordus en Bonifatius, reisden begin achtste eeuw naar
Nederland om het Christelijke geloof te prediken.
Daarbij werden Nederlandse jongens opgeleid die konden meehelpen bij het missiewerk. Door hen werden hier
eveneens kloosterscholen opgericht, die later overgingen
in parochie-, dorps- en stadsscholen.
Ook Geldrop kende zo’n dorpsschool, achter de Brigidakerk in de Kerkstraat. Kinderen van verschillende
leeftijden kregen gelijktijdig les in één ruimte. Omdat
het er zeer inefficiënt aan toe ging nam de Staat, met de
onderwijswetten van 1801 en 1806, het ‘openbaar onderwijs’ op zich. Klassikaal onderwijs werd geleidelijk
aan ingevoerd. Leerstellig godsdienstonderwijs was verboden. Dat moest de pastoor maar buiten schooltijd
regelen.
De grondwet van 1848 bracht enige verandering. Het
werd toegestaan bijzondere scholen te stichten waar
‘leerstellig godsdienstonderwijs’ wel was toegestaan.

Openbare lagere school in de Stationsstraat van 1913-1931,
daarna R.K. Nazarethschool.
(Bron: Ansichtkaart; Collectie Heemkundekring ‘De ____________________
[5] Josiassen, Lager onderwijs.
Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’)
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Maar men moest dat dan wel zelf financieren. De eerste
bijzondere lagere school in Geldrop werd opgericht in
1856 aan het Bogardeind door de Congregatie Zusters
van Liefde van Jezus en Maria. Ruim tien jaar later kreeg
Zesgehuchten zijn eerste openbare school. Niet alle
kinderen gingen in de negentiende eeuw naar school.
Kinderarbeid was in die tijd normaal. In Geldrop werden
kinderen in de textielfabrieken tewerkgesteld en gedurende de oogsttijd op het platteland.
In 1901 trad de leerplichtwet in werking. Mede daardoor
en door de groei van de bevolking moesten grotere
scholen worden gebouwd. De locatie in de Kerkstraat
was te klein geworden. Een achtklassige openbare school
werd in 1916 in de nieuwe Stationsstraat gebouwd. Ook
Braakhuizen kreeg kort daarna (1920) een openbare
school. In 1920 kwam er eindelijk een financiële gelijkstelling tussen Openbaar- en Bijzonder lager onderwijs.
Mede daardoor en geholpen door de opkomende verzuiling, werden openbare scholen geleidelijk aan overgenomen door de R.K. kerkbesturen. Het duurde nog ruim
tien jaar alvorens in 1931 de Broeders van de Congregatie van O.L.V. van Lourdes, kortweg Broeders van
Dongen genoemd, het onderwijs in de Stationsstraat
overnamen. De school kreeg toen de naam R.K. Nazarethschool.

Kasteel Geldrop rond 1865.
(Bron: Collectie Heemkundekring ‘De Heerlijkheid HeezeLeende-Zesgehuchten’)
de redenen voor terugkeer was dat er voor zijn dochters
goede partners moesten worden gezocht.
Het kasteel was zo’n honderd jaar verhuurd geweest en
bevond zich in zeer slechte staat. De woontoren was reeds
afgebroken. Vrienden van Hoevenaar hadden hem in
Nederlands-Indië al laten weten dat hij het kasteel van
de hand moest doen daar het in zeer slechte staat verkeerde.

Kasteel Geldrop komt in 1870 weer tot leven[6]
In de tweede helft van de negentiende eeuw begon ook
het kasteel in Geldrop weer te leven. In 1843 had de dan
toekomstige bewoner, Hubertus Paulus Hoevenaar
(1814-1886), het kasteel geërfd van zijn tante Sara
Hoevenaar (1788-1843) uit Breda. Zij had er zelf nooit
gewoond, evenmin de eigenaar daarvoor, haar tante
Wilhelmina Johanna Eckringa van Sprangh (1757-1828).
Deze had het kasteel in 1772 geërfd. Zij woonde in De
Bosch en logeerde zo nu en dan met haar familie op het
kasteel. Het kasteel genereerde wel opbrengsten van
pachtgronden en van een tweetal boerderijen.
Toen Hubertus Hoevenaar het kasteel erfde was hij al
een aantal jaren als suikerfabrikant in Nederlands Indië
werkzaam. Hij was daar getrouwd met Jkvr. Anna Maria
Marciana Catharina Holmberg de Beckfelt (1824-1905).
Zij kregen aldaar vier dochters, Malvina, Clara, Marie
Amelie en Arnaudina. Na 25 tropenjaren keerde Hoevenaar met zijn gezin in 1867 terug in Nederland. Eén van
____________________
[6] Andre Josiassen, Kasteel Geldrop en zijn bewoners/eigenaren van 1350-1972 (Geldrop 2016).

Kasteel Geldrop na de renovatie rond 1868.
(Bron: Collectie A. Josiassen)
Maar Hoevenaar dacht daar anders over. Hij liet het
kasteel grondig restaureren, ongeveer in de staat waarin
het nu verkeert. Het poortgebouw werd afgebroken en
daarvoor kwam een geheel nieuwe vleugel. Op de begane grond kwam de salon, de bibliotheek en de ingang
aan de noordzijde. Op de eerste verdieping kregen de
dochters vier slaapkamers. Het puttorentje werd deels
afgebroken en werd een terras. Aan de achterzijde
bouwde men een nieuwe en grotere oostvleugel voor een
keuken op de begane grond en de verdieping daarboven
15

voor het bedienend personeel. Buiten de gracht kwamen
een rentmeesterwoning, paardenstallen, een koetshuis,
een energie- en bedieningswoning. De tuin liet hij in
Engelse landschapsstijl inrichten. In 1870 was het zover;
het echtpaar en de twee oudste kinderen lieten zich in
Geldrop inschrijven. De twee jongsten zaten nog op
kostschool en kwamen jaren later naar Geldrop.
De familie was protestant en nam ook protestants personeel aan. Men ging kerken in Nuenen, in het kerkje
waar later de vader van Vincent Van Gogh dominee
werd. Maar de weg daar naartoe was moeilijk begaanbaar
en bovendien kon Hoevenaar niet zo goed overweg met
de dominee. In 1874 liet hij op de hoek van de Hofstraat
en de Mierloseweg een kerkje bouwen waarvoor hij grond
en een som geld ter beschikking had gesteld. In 1964
werd het, voor de aanleg c.q. doortrekking van de
Mierloseweg, helaas afgebroken.

Protestantse kerk hoek Hofstraat/Geldropseweg omstreeks
1960.
(Bron: Historisch Documentatiecentrum Geldrop-Mierlo)
De oudste dochter van Hoevenaar bleef ongehuwd maar
voor de drie anderen werden goede partijen gevonden.
De tweede dochter, Clara (1848-1932), trouwde met
Willem van Rijck van Rietwijck (1827-1898), suikerfabrikant in Nederlands Indië en de derde dochter, Marie
Amelie (1854-1932), trouwde met Edzart Reinier van
Welderen baron Rengers (1849-1920). De jongste, Arnaudina (1855-1933), trouwde met Hendrik Nicolaas
Cornelis baron van Tuyll van Serooskerken
(1854-1924). Na het overlijden van haar ouders gingen
zij in 1912 op het kasteel wonen. De derde zoon van
Arnaudina en Hendrik, Jan Maximiliaan (1886-1938),
trouwde met Jonkvrouw Carolina Frederika Henriëtte
Quarles van Ufford (1887-1972). Zij werden de laatste
bewoners van het kasteel. Het kasteel is nu ondergebracht
in een stichting.
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Eerste Bijzondere lagere school in Geldrop
De Geldropse pastoor Franciscus van Erp (1803-1877)
had, als gevolg van de Grondwet van 1848 en de aankomende onderwijswet van 1857, het plan het onderwijs
in Geldrop te verbeteren. Hij verzocht zijn broer Antonius van Erp (1797-1861), pastoor te Schijndel, om
ondersteuning van enkele zusters van de Congregatie
Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van
goeden Bijstand. Antonius van Erp, grondlegger van deze
Congregatie, voldeed aan dit verzoek en stuurde per
huifkar op 13 maart 1856 een vijftal zusters naar Geldrop. Met het R.K. Kerkbestuur van Geldrop werd een
overeenkomst gesloten met onder meer de volgende
bepalingen:
• door de zusters wordt onderwijs gegeven in de
hollandsche taal en vrouwelijke handwerken aan
meisjes zoo van vermogende als onvermogende
ouders
• de zusters oefenen liefdewerken uit, welke wederzijds met goedkeuring van de Bisschop zullen
dienstig geoordeeld worden
• Het R.K. Parochiële kerkbestuur van Geldrop zal
voor het noodige zorgen, zooals voor woning en
andere gebouwen, voor meubelen en onderhoud in
kost en kleederen en verder voor al het noodige in
gezondheid en ziekte.
Pastoor Van Erp van Geldrop zette zich in voor een goede
huisvesting van de zusters. Er werd een nieuwe pastorie
naast de kerk gebouwd en de zusters namen hun intrek
in de oude pastorie aan het Bogardeind, die omgedoopt
werd tot ‘Liefdeshuis’. De eerste jaren kenmerkten zich
door schrijnende armoede. Er waren meer zusters dan
stoelen en er was weinig te eten. Voor hun inkomsten
waren de zusters aangewezen op giften, erflatingen en de
opbrengst van de collecteschaal die in de kerk de ronde
deed. Nauwelijks veertien dagen na hun komst werd de
school al geopend en meldden zich 110 leerlingen aan.
Maar al snel daarna namen de zusters ook de verzorging
van hulpbehoevende ouderen op zich en in 1859 werden
zes zieken opgenomen in het klooster. Dit was het begin
van het omvangrijke St. Annaziekenhuis, zoals we dat nu
kennen.
Maar het onderwijs lieten zij niet in de steek. Dat liep
ook zeer voorspoedig. In 1857 werd aan deze eerste
Bijzondere School van Geldrop les gegeven aan 215
jongens en 182 meisjes. Aan de Openbare school in de
Kerkstraat was dat ongeveer gelijk: 210 jongens en 167
meisjes. Kenmerkend voor het Bijzonder Onderwijs was

Liefdesgesticht Bogardeind.
(Bron: Ansichtkaart; Collectie Heemkundekring ‘De Heerlijkheid ‘Heeze-Leende-Zesgehuchten’)
het religieuze karakter en het feit dat deze vorm van
onderwijs toen nog niet werd gesubsidieerd door het
Rijk. Bij het Openbaar Onderwijs in de Kerkstraat kon
de gemeente op een bijdrage van het Rijk rekenen, de
zusters konden dat niet. Door het onderwijs van de
zusters kon het analfabetisme onder de meisjes drastisch
worden verminderd. Tevens werden de meisjes onderwezen in naaien en koken.
In 1872 maakte men nieuwbouwplannen. Er moest een
nieuw gebouw komen aan de straatkant van het Bogardeind en een nieuw gasthuis meer naar achter gelegen, van
de weg af. De bevolking bracht f 12.714,- bijeen voor de
bouw van het gasthuis en f 2.600,- voor de bouw van een
kapel. Deze vrijgevigheid kwam niet enkel van de katholieken maar ook van de protestanten. Met name de
protestant Hubertus Hoevenaar, sinds enkele jaren wonend op het kasteel van Geldrop, deed een flinke duit in
het zakje. Het oude pand bleef in gebruik als Liefdeshuis
en werd ingezegend op 26 juli 1883, de feestdag van de

heilige Anna. Voor het eerst was er sprake van ‘Sint
Anna’. Het Liefdeshuis, ook wel Liefdesgesticht genoemd, zou tot 1931 in functie blijven. Daarna verscheen
er, op initiatief van moederoverste Juliana van de Heyden
en dokter Frans van Kimmenade (1898-1981), een
nieuw complex, bestaande uit ziekenhuis, kapel, boerderij, meisjesschool en huishoudschool.
Samenvoeging nabij
In 1909 werd voor het eerst na 25 jaar weer gebouwd in
het nieuwe centrum van Zesgehuchten. Tegenover de
kerk verschenen een nieuwe openbare lagere school, later
de St.Jozefschool, en daarnaast een onderwijzerswoning
en enkele woonhuizen. De oude school, de onderwijzerswoning en het raadhuis naast de kerk werden verkocht
aan het Rooms Katholiek Kerkbestuur. Op dat perceel
verscheen in 1925 een Bijzondere Lagere School voor
meisjes. Naast de nieuwe openbare lagere school bouwde
men in 1911 een nieuw raadhuis met een grote trapop-
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gang, die inmiddels verdwenen is. Op 1 maart 1912 werd
het gebouw opgeleverd. Het nieuwe raadhuis heeft
dienstgedaan tot 1921 toen Zesgehuchten bij Geldrop
werd gevoegd. Op de zijgevel verscheen een tegelplateau
met daarop het wapen van Zesgehuchten en de namen
van de zes gehuchten. Hierbij is een fout gemaakt. Bovenaan staat ‘Papenvoort’ vermeld, terwijl dit voorheen
een buurtschap was van het gehucht Hulst.

Nog vóór de samenvoeging werd Zesgehuchten rond
1910 opgedeeld door de spoorlijn Eindhoven-Weert. De
komst van die spoorlijn, zie de projectie op het kaartje,
was een grote wens van de textielfabrieken in Geldrop.
De spoorlijn kwam volledig op het grondgebied van
Zesgehuchten te liggen. Hulst werd geheel afgescheiden
en ’t Hout werd in tweeën gedeeld (zie samengesteld
kaartje).
Alle stations, alsmede de nodige seinhuizen, wachterswoningen en spoorbruggen langs de lijn Eindhoven –
Weert, zijn ontworpen door architect Dr. Ir. G.W. van
Heukelom (1870-1952). Van Heukelom, in 1891 als
civiel ingenieur afgestudeerd aan de Polytechnische
School te Delft (TU-Delft), trad in dienst van de Staats
Spoorwegen als aspirant-adjunct-ingenieur. De spoorlijn
ligt op een hoog dijklichaam, daar een moerasachtig
gebied moest worden doorkruist. Bijkomend voordeel
was dat de drukke provinciale weg Eindhoven – Geldrop
ongelijkvloers kon worden gekruist. Het hoofdgebouw
van het gehele complex bevatte twee woningen, waarvan
de ene boven de entree was gesitueerd, en de andere boven
Het gemeentehuis van Zesgehuchten van 1912-1921.
(Bron: A.G.W.G. van Asten e.a., Gemeentehuizen in de expeditieruimte. Het gebouw, dat was opgetrokken
Geldrop en Zesgehuchten (Geldrop 1986))

Samenvoeging Geldrop en Zesgehuchten. (Bron: Foto A. Josiassen)
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in een sobere neorenaissance stijl, bestond uit een symmetrisch hoofdgebouw, waaraan links een iets terugspringende zijvleugel was toegevoegd. Boven de risalerende ingangspartij was een klokgevel aangebracht. De
vensters waren voorzien van halve luiken.

(1911/12). Daar het gebouw in 1974 voor de NS niet
meer functioneel was besloot men het te slopen voor de
aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel naar Zesgehuchten.
In de Stationsstraat verschenen, nog vóór de annexatie,
fraaie fabrikantenwoningen. Maar als eerste werd Hotel
Hof van Holland (1911) gebouwd voor Frans Peijnenburg (1859-1915). Deze had daarvoor een bakkerij op
de locatie van de doorbraak tegenover de kerk. Daarna
volgde het station (1912) en enkele jaren later het Stations-koffiehuis (1914).
Op nummer 46 werd Huize Philoxenia gebouwd voor
Willem Goossens (1885-1934), grossier en manufacturier. Na 1926 kwam de villa in handen van de grootouders van oud-premier Dries van Agt en daarna van zijn
ouders. Daar tegenover, op nummer 25, werd een woning gebouwd voor de gebroeders Antonius (1877-1945)
en Wilhelmus (1878-1931) van der Heijden van de
wollenstoffenfabriek aan de Mierloseweg. Later kwam in
dit pand de textielfabrikant Van der Lande te wonen en
daarna werd het restaurant Den Hoppenhof. Op nummer 44 liet Emil Raue (1884-1960), zoon van textielfabrikant Carl Raue, een woning bouwen en op nummer
23 kwam een woning voor de directeur van de sokken-

Station Geldrop 1913.
(Bron: ontvangen van archief Spoorwegmuseum)
De bouwvergunning hiervoor werd op 1 april 1912
verleend. Het stationsgebouw kwam eind dat jaar gereed
en een jaar later de perronbebouwing. Het station stond
midden tussen de landerijen. Derhalve moest een 500 m
lange verbindingsweg worden aangelegd tussen het station en de kom van Geldrop, te weten de Stationsstraat

Stationsstraat Geldrop met zicht op het station. (Bron: Ansichtkaart; Collectie A. Josiassen)
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fabrikant Janssen-de Wit in de Langstraat, etc. etc.. Ook dens de crisisjaren zag Johan kans het bedrijf overeind te
werd er een nieuwe openbare lagere school gebouwd houden.
(1915/16)[7], daar de oude school in de Kerkstraat, nu
Heuvel, te klein was geworden. De nieuwe school was
aangenomen door aannemer Van den Heuvel uit Volkel
voor een bedrag van f 48.940,-. De school was echter
begroot op f 36.943,-. Het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog was de oorzaak van deze enorme verhoging
van 30%. Deze school werd in 1931 de Rooms Katholieke Nazarethschool.
In de Hofstraat werd in 1912 een monumentale woning
gebouwd voor de zoon en schoondochter van de nieuwe
bewoners van het kasteel, te weten Jan Maximiliaan
baron van Tuyll van Serooskerken en jonkvrouw Carolina Frederika Henriëtte Quarles van Ufford. Na het
overlijden van zijn ouders ging dit echtpaar in 1934 op Transportwagen van Peijnenburg’s Koekfabrieken.
het kasteel wonen. Zij werden de laatste bewoners van (Bron: Collectie Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heezehet kasteel. In het huis aan de Hofstraat kwam de huisarts Leende-Zesgehuchten’)
dokter Frans van Kimmenade (1898-1981) te wonen.
In de beginjaren van de twintigste eeuw werden meerdere textielfabrieken in Geldrop gebouwd. In 1900 begon
de firma A.C.M. van Gerdinge een stoombontweverij
met 28 werknemers. Dat was van korte duur want in
1913 sloot het bedrijf de poorten. In 1901 huurde de
Helmondse firma J. A. Raymakers & Zonen, specialist
in weven en verven, enkele panden van Raue & Bodde
aan de Helze en begon een haspelarij.
In 1913 vestigde de firma A. Pessers Azn zich op de
Nieuwendijk met een wollenstoffenfabriek. De firma
had reeds vanaf 1857 een fabriek te Tilburg, gespecialiseerd in ‘kamgaren drapé’. Drie jaar later opende het
bedrijf ook een kamgarenspinnerij in de leegstaande fabriek van Raue en Bodde aan de Helze. Eveneens in 1913
begon de Helmonder Piet de Wit aan de Parallelweg een
weverij, genaamd NV De Wit & Co, gespecialiseerd in
het maken van wollen dekens. Enkele jaren later (1916)
had hij 130 mensen in dienst.
In 1915 begon Johan Peijnenburg (1889-1986) op de
Nieuwendijk 39 met de industriële productie van ontbijtkoek. Zijn vader, Harrie Peijnenburg (1863-1936),
had daarvoor in 1883 de basis gelegd. Hij kreeg in dat
jaar een ventvergunning voor brood en koek. Zijn zoon
Johan ontwikkelde zich tot een zeer creatieve ondernemer die altijd op zoek was naar nieuwe producten. Tij____________________
[7] Josiassen, Lager onderwijs.
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In de Eerste Wereldoorlog verschenen nog een tweetal
textielfabrieken, maar nu aan de andere zijde van de
Dommel. In 1916 werd de N.V. Wollendekenfabriek
Nederland in de Ter Borghstraat in gebruik genomen.
Eveneens in 1916 kocht Jacques de Heer (1892-1943)
van het bedrijf J. A. Raymakers & Zonen uit Helmond
aan de Mierloseweg een leegstaande fabriek. Hij begon
daarin, onder de naam Tricotagefabriek J.A. de Heer,
een breimachinefabriek, die later uitgroeide tot de bekende TWEKA fabriek, gespecialiseerd in badkleding.
Vóór 1882 was in het gebouw op het Bogardeind, naast
het kantoor van Van Agt, het linnenbedrijf van Martinus
van den Nieuwenhuyzen gevestigd. Na diens dood, in
dat jaar, werd de fabriek overgenomen door Willem van
den Heuvel. In 1892 volgde wederom een overname en
wel door de firma Van Besouw & Cie. In 1918 werd dit
bedrijf op zijn beurt overgenomen door de firma Gebroeders Van Agt uit Eindhoven. Drie broers Van Agt,
waaronder de vader van oud-premier Van Agt, hadden
in Eindhoven een stoomlinnenweverij. Tot de specialiteiten behoorde zeil-, filter- en markiezendoek, huishoudgoed en zakken van jute.
De vestiging van de vele (textiel)bedrijven hebben de
gemeente Geldrop toen geen windeieren gelegd. Een
belangrijke inkomstenbron voor de gemeente was namelijk de hoofdelijke omslag (tot 1921), een vorm van directe belasting zoals tegenwoordig de inkomstenbelasting en de loonbelasting. De hoofdelijke omslag werd

N.V. Wollendekenfabriek Nederland - Ter Borghstraat, 1923.
(Bron: Collectie Heemkundekring 'De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten')

Het fabriekcomplex van Tweka in de jaren zestig. (Bron: www.fabriekofiel.com/geldrop)
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geheven op basis van de vermoede welvaart van de inwoners. En die was weer gebaseerd op uiterlijke kenmerken.
En dat het goed ging met die bedrijven, daarvan getuigt
ook het bouwen van de vele monumentale panden en
fabrieken door de fabrikanten. Welvaart en uiterlijke
kenmerken waren bij de Zesgehuchtenaren minder
zichtbaar.

Andre Josiassen, Lager onderwijs in Geldrop door de eeuwen heen: van klooster- naar dorpsschool, van dorps- naar
openbare school, van openbare naar bijzondere school, te
weten.... de R.K. Nazarethschool (Geldrop 2020).
Andre Josiassen, Kasteel Geldrop en zijn bewoners/eigenaren van 1350-1972 (Geldrop 2016).
Andre Josiassen, 100 jaar spoorlijn Eindhoven - Weert: de
moeizame totstandkoming van die spoorlijn, de bouw van
stations en bruggen en de aanleg en inrichting van Stationsstraat en Parallelweg in Geldrop (Geldrop 2013).
A.G.W.G. van Asten e.a., Gemeentehuizen in Geldrop en
Zesgehuchten (Geldrop 1986).
J. Coenen, Geschiedenis van het lager onderwijs te Zesgehuchten van 1866-1979 (Geldrop 1979).
J.C.M. van Stratum, Bevolking in beweging 1750-1920:
historische demografie van Geldrop in economisch
perspectief (Tilburg 2004).
Groenboek Genoenhuis en Gijzenrooi (Geldrop 1978).

Na de Eerste Wereldoorlog stegen de gemeentelijke
uitgaven onrustbarend. Woningbouw, aanleg van elektriciteit, riolering en andere geldverslindende projecten
brachten heel wat gemeenten in financiële moeilijkheden. In veel gevallen moest worden samengewerkt bij het
aanleggen van leidingen en van doorgaande wegen. Op
het gebied van de wegenaanleg, de elektriciteit en de
aanleg van de spoorlijn bestond de samenwerking tussen
Geldrop en Zesgehuchten al.
In deze context kwam het onderwerp ‘vereniging’ op
tafel. Hoe de Geldropse en Zesgehuchtense politici
daarop reageerden en wat de gevolgen waren komt in het Andre Josiassen: Lezingen over Geldrop:
volgende artikel aan bod.
• Geldrop nu en in het textielverleden
• Kasteel Geldrop en zijn bewoners van 1350-1972
Bronnen
• De moeizame totstandkoming van de spoorlijn
Jean Coenen , Alles wat hier leeft, spint, twernt of weeft:
Eindhoven-Weert
geschiedenis van Geldrop en Zesgehuchten (Geldrop 1987).
• Geschiedenis van het Lager Onderwijs in Geldrop

Nieuwe leden
In de loop van dit jaar hebben we de volgende nieuwe
leden mogen verwelkomen: de heer Heesterbeek uit
Bladel, de heer Robben uit Sterksel en uit Geldrop: de
heren Van Balen en Arink en mevrouw Robben.
Rabo ClubSupport
De ClubSupportaktie van de Rabobank heeft f 329,80
opgebracht ten behoeve van het optimaliseren van onze
communicatiemiddelen.
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