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Eindhoven: Catherinakerk en van Abbe Museum  

We zijn met 6 dames met de trein naar Eindhoven gegaan. 

De weersvoorspellingen zorgde ervoor dat we konden aannemen dat er veel 

regen zou vallen, gelukkig voor ons klopte die voorspelling niet en hebben we 

geen paraplu moeten gebruiken. 

 

Na het nuttigen van een heerlijk kopje koffie/thee kwamen we onderweg naar 

het van Abbe museum langs de stadskerk St. Cathrien. 

 

De historie van deze oorspronkelijk rooms-katholieke kerk reikt tot in de 

Middeleeuwen. De eerste vermelding van deze kerk dateert uit 1340. In 1486 is 

het eerste kerkgebouw door brand verwoest en werd in 1489 weer herbouwd.  

In 1648 kwam de kerk in handen van de Reformatie en werd in 1809 

teruggegeven aan de rooms-katholieke gemeenschap. Door de groei van de 

bevolking was de kerk te klein geworden en werd er na de sloop in 1860 de 

huidige kerk op de oude plaats gebouwd volgens een ontwerp van architect 

Pierre Cuypers. 

Rond 1960 werd de gemeenschap steeds kleiner en werd het steeds moeilijker 

om de kosten van het onderhoud van dit monument te blijven dragen. 

Op 10 december 1974 is de kerk overgedragen aan de gemeente Eindhoven en 

daardoor behouden voor het gebruik door de rooms-katholieke gemeenschap en 

is het mogelijk om dagelijks open huis te zijn.  

In de kerk zijn ook verschillende archeologische overblijfselen tentoongesteld 

die tijdens de diverse restauratiewerkzaamheden tevoorschijn zijn gekomen. 

Achter in de kerk staat een maquette van de Philips Beiaard. 

Het is een schaalmodel van de Philips Beiaard die op 23 september 1966 door 

het personeel van Philips ter gelegenheid van de 75-jarig bestaan geschonken is 

en in een speciale klokkentoren bij het Evoluon gehangen is. 

Na verloop van tijd werd bedacht dat de Philips Beiaard in het bruisende hart 

van Eindhoven moest komen en is daarom sinds 30 april 1987 in een van de 2 

torens van de kerk geplaatst. 

Op dinsdag tussen 12.30 en 13.30 uur is het mogelijk om via een sms een 

verzoeknummer te laten spelen. 

 

Daarna zijn we naar het van Abbe Museum gegaan. 

Het is een museum met een moderne hedendaagse kunstcollectie van een groot 

aantal kunstenaars met diverse werken van 1930 tot heden. Deze varieerde van 

schilderijen oa van Max Beckman en Pablo Picaso, allerlei geluid en 

beeldopnames, tot een ontmoetingsplaats gemaakt van zandzakken van Dan 

Peterman. Allemaal op een manier verbonden met de oorlog ook was er een 

collectie met diverse artikelen uit de 2e wereldoorlog.  



In de ruim 25 meter hoge toren van het Van Abbemuseum stond een uit planken 

met teksten bestaand project “Supertoll! en Woensel Supertoll!”. Dit was een 

creatie van Tijs Rooijakkers in samenwerking met bewoners uit de wijk 

Woensel waar hij de Eindhoven cultuurprijs 2017 mee won. 

 

 

 
 

Na in het museum van de koffie/thee met gebak te hebben genoten zijn we weer 

terug richting het station gelopen. 

Na onderweg gezellig gegeten te hebben zijn we weer vol goede moed met de 

trein naar Kapelle gegaan. 

Helaas haalde we in Roosendaal de overstap naar de trein naar Zeeland niet 

waardoor we om 21.40 uur in Kapelle aankwamen. 

 

Het was weer een mooie leerzame dag. Joke Schrieks 

 

 

 

 

 


