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Geacht College,
Via de media zijn wij op de hoogte gebracht van de publicatie van de herbestemming
betreffende het complex Mariënhage/ Paterskerk/ Augustinianum en Studentenkapel.
Inhoudelijk hebben wij enkele keren met de architecten gesproken over de voorgenomen
plannen.
Het gehele complex van klooster, kerk, schoolgebouw en kapel is aangemerkt als een
RIJKSMONUMENT. Wij zijn van mening dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van
alle te verbouwen, te slopen of te verwijderen onderdelen van dit complex op de hoogte moet
worden gebracht en aantasting in welke vorm dan ook per onderdeel schriftelijk zou moeten
goedkeuren.
In een deel van de plannen kunnen wij ons vinden, omdat wij er van zijn doordrongen, dat
gebruik van een object valt te prefereren boven een langdurige leegstand.
Onze bezwaren kunnen wij als volgt samenvatten.
- De massa van de zogenaamde “knoop” aan de Kanaalstraat wordt erg beeldbepalend. Wij
zijn voorstander van een “knoop”, die een redelijke afstand tot de Kanaalstraat zal krijgen.
- De entree in het transept van de kerk aan de Kanaalstraat zal worden vervangen door een
glazen pui, waarvóór een hellingbaan zal worden aangelegd ten behoeve van personen met
een rolstoel of rollator. Wij willen behoud van de gevel van de kerk aan de zijde van de
Kanaalstraat, zodat ook in de toekomst een duidelijk beeld van de oorspronkelijke kerk
behouden blijft. Zodoende zijn wij tegen de afbraak en vernietiging van deze entree.
- Tussen klooster Mariënhage en de Paterskerk (aan de noordzijde) zal de “knoop” worden
gebouwd. Dit deel zal als entree voor de bijeenkomstruimte van de voormalige kerk worden
gebruikt. Wij zijn van mening dat hier ook de entree/hellingbaan voor hulpbehoevenden,
mensen met een rolstoel of rollator, kan worden gebouwd.
vervolg op pagina 2
De Henri van Abbe Stichting heeft ten doel: de bevordering, bescherming en Instandhouding van die zaken, die naar
het oordeel van het stichtingsbestuur In het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun
schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de monumentenzorg.
De Stichting is actief binnen de gemeentegrenzen van Eindhoven en in de gemeenten van de regio Zuid-oost Brabant.

pagina 2
- De uitbouwen van de biechtstoelen aan de zijde van de Kanaalstraat zullen worden
opengezaagd en met glazen puien worden “gevuld”. Wij zijn van mening dat de lichtinval
daar slechts beperkt zal zijn, inkijk in de nieuwe functie vaker ongewenst zal zijn en mogelijk
tijdens bijeenkomsten zal worden afgedekt (met gordijnen of flexibele wanden). Om ook hier
de huidige gevel intact te laten zijn de voorgestelde ingrepen dan ook ongewenst. In geval
van uiterste noodzaak zouden echter ramen aangebracht kunnen worden met respect voor
de bestaande architectuur door hiervoor de bestaande boognissen te gebruiken. Daarom
zouden o.i. de biechtstoelen geheel gehandhaafd moeten worden en zou het anders
voldoende zijn om de aan de buitenzijde zichtbare spitsbogen van die biechtstoelwanden te
vervangen door glas.
Het interieur van de kerk
In de kerk zelf bevindt zich een van de weinige, nog bewaard gebleven sculpturale
ensembles van altaren, preekstoel, (kruiswegstaties) beelden etc. uit het Eindhovense Atelier
voor Christelijke Beeldhouwkunst Jan Custers. De kruiswegstaties zijn helaas al verwijderd
en naar Gent verplaatst.
Voor wat betreft het wijzigen van het interieur van de kerk, (vanaf de jaren 1899) hebben wij
dan ook een groot aantal bezwaren:
- Wij kunnen ons niet vinden in de argumenten die leiden tot verplaatsing van het
hoofdaltaar.
- Wij verzetten ons tegen de verwijdering (verkoop of schenking) van de preekstoel.
- De uit de kerk afkomstige kunst dient elders in het complex te worden bewaard en zo
mogelijk permanent tentoongesteld.
- Wij zijn van oordeel dat het huidige altaar, dat uit de oude communiebanken is
samengesteld, dient te worden bewaard.
- Indien het neogotische orgel van Maarschalkerweerd niet in de nieuwe ruimte kan worden
ingepast, heeft herplaatsing elders in de gemeente Eindhoven onze voorkeur.
- De gebrandschilderde ramen van Daan Wildschut en Rien van den Brink zullen volgens de
gepresenteerde plannen worden verwijderd. Is dit met de erven van de kunstenaars
overlegd? Wat gebeurt er met de ramen?
Wij wachten uw reactie af.
Met vriendelijke groeten,
namens de Henri van Abbe Stichting,
P.M.J. van den Baar, voorzitter
R.J.L. van de Leur, secretaris
(p.o. J.F.M. Hüsken)
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