
Audiotour landgoed Eikenburg in Eindhoven 
herzien januari 2020

0. Audiotour overzicht

Deze audiotour gaat over de geschiedenis van landgoed Eikenburg in Eindhoven. 
Eikenburg was vroeger een kostschool van de Broeders van Liefde. 
Het landgoed wordt nu herontwikkeld door woningstichting Sint Trudo. 

1. Oprijlaan + filmpje

Onze wandeling start op de oprijlaan vanaf de Aalsterweg, 
80 meter vóór de kapel met het mozaïek van de gekruisigde Christus.

Links ziet u, tussen de bomen, het kerkhof liggen. 
Ga door het hek van het kerkhof naar de grafstenen links vooraan. 
Van het echtpaar Van der Beken Pasteel – Smits.
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2. Grafstenen echtpaar Van der Beken Pasteel

Het verhaal van landgoed Eikenburg begint bij deze grafstenen.
Deze grafstenen werden gevonden bij opgravingen nabij de Sint Joriskerk in Eindhoven, op het voormalige 
kerkhof. Het echtpaar ligt dus niet begraven op de plaats waar u nu staat.

Maria Smits erfde de Heihoef in 1832. 
Landgoed Eikenburg heette vroeger: Heihoef. De Heihoef was een eeuwenoude boerderij die hier op heide 
stond. 

Maria Smits was getrouwd met jonkheer Van der Beken Pasteel. Het echtpaar liet toen een herenhuis 
bouwen om er te gaan wonen. 
Na hun dood kochten de paters Redemptoristen De Heihoef in 1881. 
Ze bouwden een houten kapel. Die is later nog door de gemeente Eindhoven gebruikt als raadszaal. 

Op dit kerkhof liggen voornamelijk Broeders van Liefde begraven.

Loop nu verder over het pad naar het kruisbeeld, achter op het kerkhof. 
Rechts achter het kruisbeeld vind u de monumentjes voor de kindergraven.
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3. Monumentjes kindergraven

Er was een tijd dat doodgeboren kindjes niet op een regulier kerkhof werden begraven. De Broeders van 
Liefde boden die gelegenheid uit barmhartigheid wèl. 
Tot 1969 zijn op het kerkhof van Eikenburg tussen de 60 en 80 kindjes begraven die in het nabijgelegen Sint 
Joseph Ziekenhuis dood ter wereld kwamen. Veel ouders hoorden pas jaren later dat hun kindje hier ligt 
begraven.

Loop nu terug over het pad van het kerkhof naar de grafstenen van het echtpaar Van der Beken Pasteel. 
Blijf wel op het kerkhof en ga linksaf. Loop een stukje over het gras en ga door de groene poort. 
U komt dan op het gazon vóór het klooster.  
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4. Beeld Petrus Josef Triest

Petrus Josef Triest was een Belgische priester. Hij zag dat het heel treurig gesteld was met de zorg voor 
vondelingen, armen, doven en blinden, zieken en psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten en 
bejaarden. 
De beeldengroep verbeeldt Triest samen met een moeder met twee kinderen en een psychiatrische patiënt. 
Let op de ketting aan zijn enkel. Triest wilde letterlijk en figuurlijk geketende mensen bevrijden. Hij wilde 
speciaal aandacht, zorg en gastvrijheid voor mensen die in nood verkeren en voor wie er geen 
maatschappelijk vangnet bestaat. Hun menswaardigheid opwaarderen en doen zoals Jezus ons voorhield: 
“... al wat u gedaan hebt voor een van mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook was, dat hebt u voor mij 
gedaan!” (Matteüs 25:40). 

Petrus Josef Triest stichtte vier congregaties.
Ons verhaal gaat over één van die congregaties, de Broeders van Liefde, gesticht in Gent, België in 1807.
Vanaf het begin richtten de Broeders van Liefde zich op zorg, opvoeding èn onderwijs.
Triest beval de onderwijzers om kinderen met liefde de fouten aan te wijzen. Slaan was uit den boze.
Een onderwijzer diende zijn leerlingen positief te benaderen: belangstelling wekken, niet teveel eisen. En als 
hij al strafte, dan moest hij zich beperken tot extra huiswerk of een opdracht waar de leerling iets van opstak.

Kijk nu naar het klooster voor u, met het woord EIKENBURG boven de ingang.
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5. Klooster Broeders van Liefde

In 1894 kochten de Broeders van Liefde de Heihoef. Ze verbouwden het voormalige herenhuis en de houten 
kapel. Daar kunnen we nu niets meer van zien want op die plaats staat nu het klooster. 

Er kwam een kostschool voor jongens, met pensionairs en juvenisten. Pensionairs wilden géén broeder 
worden; juvenisten wèl. Alle jongens woonden intern, pensionairs èn juvenisten.
De broeders gaven de jongens goed onderwijs èn een goede opvoeding. Aan allebei was toen een grote 
behoefte. Veel jongens hadden op Eikenburg een veel betere kans dan thuis. 
Naast de godsdienstige opvoeding werden de jongens gewend aan orde en regelmaat, plichtsbesef en ijver, 
beleefdheid en netheid. Ook werden ze cultureel gevormd door toneel, zang en muziek.
Frans was de voertaal, onder speeltijd moesten de leerlingen Frans praten.

Juist de strenge opvoeding gaf de Heihoef zo'n goede naam. Maar die werd verward met het gesticht “De 
Heibloem” in Limburg. Dat was een tuchtschool voor verwaarloosde jeugd.
Daarom werd “Heihoef” in 1898 omgedoopt in “Eikenburg” omdat er zoveel eiken stonden.

Het kost- en studiegeld bedroeg in 1900 200 gulden per jaar. Maar voor Duits en Engels moest worden 
bijbetaald: 8 gulden per taal. Pianoles kostte 7,50 gulden per kwartaal.
De leerlingen brachten zelf hun kleding, handdoeken, servetten enzovoorts mee. Soms mochten ze sigaar 
roken en bier drinken.

Loop nu naar het klooster met het woord EIKENBURG boven de ingang. Ga daar 10 meter rechtsaf zodat u 
tussen het klooster en de kapel uitkomt.
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6. Eerste uitbreiding 1895

In 1895 kwam er al een nieuwe vleugel als uitbreiding. Die ziet u tussen het klooster en de kapel. Dit is dus 
het oudste gedeelte van het huidige complex. 

De jongens leefden in een groep, heel gestructureerd en gedisciplineerd. Alles was van uur tot uur geregeld. 
Om 6 uur opstaan, eerst naar de mis, dan pas ontbijt en naar school.
Om 12 uur warm eten; weer naar school. Om 18 uur avondeten en om 21 uur naar bed. 
Èn hardop bidden aan het begin en einde van de lessen. 

Tegenover het gemis van thuis zijn bij moeder stonden de onderlinge band en vele blijvende 
vriendschappen. En allerlei faciliteiten: al in 1899 werden voetbalvelden aangelegd, hoewel voetbal in 
Nederland toen nog in de kinderschoenen stond. Er waren ook veel  toneelvoorstellingen.
In 1918 had Eikenburg al elektriciteit en elektrisch licht. De jongens kregen een demonstratie van een 
grammofoon en zagen voor het eerst in hun leven film. 

Loop nu weer 10 meter verder naar de kapel met het mozaïek van de gekruisigde Christus.
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7. Kapel van Eikenburg

In 1924 werd deze stenen kapel ingezegend door rector Van Hussen. Hij was de eerste rector van  
Eikenburg. De jongens startten elke dag met een mis in de kapel.
De nieuwe kapel was al snel te klein en werd later uitgebreid. Er kwamen toen ook gebrandschilderde ramen
en muurschilderingen. Dat was een gift van sigarenfabrikant Henri van Abbe. 

In 1925 werd de oude, houten kapel van Eikenburg afgebroken en weer opgebouwd bij de zusters Ursulinen 
aan de Stratumsedijk.  Later werd de houten kapel nog door de gemeente Eindhoven gebruikt als  
raadszaal.

Ga nu naar het beeld van Joris met de draak achter u.
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8. Beeld Sint Joris met de draak

Het beeld van Sint Joris werd in 1909 onthuld. Bij het 25-jarig priesterjubileum van rector Van Hussen. 
Het was een cadeau van George van Lil, rector van de zusters Ursulinen in Stratum. En van zijn 
huishoudster Josephine van der Weijden. Hun initialen staan op de achterzijde van de sokkel: J vd W en G v
L. 

Het beeld is gemaakt door de Eindhovense beeldhouwer Custers. En geheel gekapt uit één blok Savonière 
steen van 20.000 kg. Het beeld is een rijksmonument, net als het hoofdgebouw met de kapel.

De legende van Sint Joris gaat over een draak. Die draak verpestte met zijn giftige adem de lucht van de 
stad Silena in Lybië. Daarom voerden de burgers hem elke dag twee schapen, om zijn woede een beetje te 
stillen. Maar van lieverlee waren er steeds minder schapen in de omgeving te vinden. Daarom gaf men de 
draak elke dag een schaap en een mens te eten. Op een dag was de enige dochter van de koning aan de 
beurt. En juist op die dag kwam Sint Joris aangereden en hij doodde de draak. 
Sint Joris overwon het kwaad. Aan de voorzijde van het beeld staat dan ook de inscriptie: ST.-GEORGES 
BESCHERM EIKENBURG

Loop nu ongeveer 30 meter verder en houd het hoofdgebouw aan uw linkerkant. U komt bij het voormalige 
schoolgebouw en de Naastbeeklaan. 
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9. Schoolgebouw

U staat nu bij het gebouw met 2 keer 5 balkons. Dit is het voormalig schoolgebouw uit 1924. 
Dat was toen een heel moderne school voor de hoogste klassen van de lagere school en de MULO.

In 1968 werd de Mammoetwet ingevoerd. MULO werd MAVO. De Mammoetwet streefde naar grote scholen.
En in 1970 fuseerden het Sint Joris Lyceum en de MAVO van Eikenburg tot het Sint Joriscollege. Dat kreeg 
in 1976 een nieuw schoolgebouw aan de Roostenlaan.

Van 1970 tot 1981 werd het oude schoolgebouw van 1924 nog gebruikt voor de lagere school. Want die 
stond toen nog onder het beheer van de broeders. Daarna werd het schoolgebouw nog verhuurd aan de 
sociale academie en aan het ROC Eindhoven, het huidige Summa College.

Het schoolgebouw is verbouwd tot appartementen en sinds december 2017 wonen er mensen. 
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10. Paviljoens

Tegenover het voormalig schoolgebouw ziet u paviljoens. 

Na de tweede wereldoorlog was het gedisciplineerde en religieuze kostschoolleven niet meer 
vanzelfsprekend. Individualisme en zelfontplooiing werden belangrijker. Het juvenaat verhuisde naar 
Oostrum. Toen bleef alleen het pensionaat op Eikenburg. Dat bestond in de jaren vijftig nog steeds uit grote 
zalen zonder privacy. 

Omdat andere pensionaten investeerden in kleinere wooneenheden, raakte Eikenburg achterop. Het aantal 
pensionairs nam af. Daarom werden ook op Eikenburg grote afdelingen vervangen door kleinere paviljoens. 
Met afzonderlijke slaapkamers en gezellige “livings”. In 1962 kwamen de eerste paviljoens en later volgden 
er meer. Er kwam meer gezelligheid, huiselijke sfeer en privacy op Eikenburg.

De modernisering had effect, want het aantal pensionairs steeg weer.
Om Eikenburg nòg aantrekkelijker te maken kwam er in 1969 een flinke sporthal en in 1972 een overdekt 
zwembad. Die zijn er nu nog steeds.
Die luxe kwam terug in het kostgeld. In 1973 4500 gulden per jaar. En in 1984 meer dan 20.000 gulden. Het 
pensionaat was te duur geworden en in 1996 ging het dicht.

Loop nu verder door naar de grote parkeerplaats bij het zwembad en de sporthal.
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11. Pensionaat

Rechts van de kapel ziet u de eerste uitbreiding uit 1895. Dit is het oudste gedeelte van het huidige complex.
Links van de kapel ziet u de uitbreiding uit 1908 die is iets hoger en breder.

Het pensionaat werd in 1989 verbouwd tot opleidingsinstituut voor verpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden. Nu is het verbouwd tot appartementen. Hier wonen mensen sinds december 2017. 

Loop nu verder over de parkeerplaats. Houd het pensionaat aan uw linkerkant. Ga over de Oude 
Provincialeweg. Houd verderop ook het paviljoen aan uw linkerkant. Loop verder over het bospad. Ga 
linksaf, ook over een bospad. U ziet, tussen de bomen, de achterkant van de grafkapel van de familie Van 
Abbe.
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12. Grafkapel Van Abbe

Henri van Abbe was de directeur van de Karel I sigarenfabrieken en stichter van het Van Abbemuseum. 
Hij schonk aan de Broeders van Liefde de gebrandschilderde ramen en muurschilderingen voor de kapel op 
Eikenburg. Als tegenprestatie stelden de broeders grond beschikbaar voor het oprichten van zijn 
mausoleum. Het werd ontworpen door Alexander Kropholler en gebouwd in 1935. 

Henri overleed in 1940 en werd in dit mausoleum begraven. Ook nu nog worden overleden familieleden van 
Van Abbe hier begraven. Het is een rijksmonument.

Loop nu verder over het bospad. U komt op de Heihoeflaan. Ga daar links. Het paviljoen Heihoef is aan uw 
linkerkant.

Audiotour landgoed Eikenburg – 12



13. Paviljoen Heihoef

In 1975 vertrok de laatste groep leerlingen uit paviljoen Heihoef. Broeder Jo Selten was de groepsleider van 
die groep.
Daarna werd dit paviljoen een vakantieverblijf voor zieken van de Zonnebloem. De Zonnebloem kwam al 
sinds 1963 naar Eikenburg. Maar nu konden zieken er het hele jaar door op vakantie komen.
Nu wonen er leerlingen van een sportopleiding in paviljoen Heihoef.

Hier eindigt onze audiotour van landgoed Eikenburg. Heeft u genoten van de geschiedenis van dit mooie 
landgoed?
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Eikenburg vanuit de lucht 2007
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