
Gemeente Eindhoven 

ontvangen 1 0 HAART 17 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Ministerie i^an Onderwijs, Cukuur en 
Wetenschap

> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Eindhoven 
Postbus 90150 
5600 RB EINDHOVEN

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Contactpersoon
Kees Somer 
T 06-53220792 
F 033-421 77 99 
k.somer@cultureelerfgoed.nl

Datum
Betreft

- 9 MAART Z017
Advies omgevingsvergunning monumenten (art. 2.1, lid 1, 
onder f, en 2.26, lid 3, Wabo en art. 6.4, lid 1, onder a, Bor)

Onze referentie
CIK-2017-132

Gegevens beschermd monument
Naam
Adres
Postcode/plaats
Gemeente/provincie

Monumentnummer

Geacht college,

Paterskerk en Augustianum 
Tramstraat 37 
5611 CN Eindhoven 
Eindhoven / NB
518826 (Paterskerk) en 518791 (Augustianum)

Op 7 februari 2017 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) 
van bovengenoemd monument. U heeft mij daartoe de aanvraag om een 
omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Mijn advies is tweeledig. Het luidt positief voor het merendeel van de in het 
complex voorziene ingrepen. Mijn advies luidt echter negatief ten aanzien van het 
verwijderen van een aantal onderdelen van de Paterskerk, te weten de 
biechtstoelen en het entreeportaal in het dwarsschip aan de Kanaalstraat en het 
hoofdaltaar, de preekstoel en het orgel.

De ministeriële adviesplicht

U heeft het plan als adviesplichtig aangemerkt. Het voorliggende plan betreft:
1. het slopen van een beschermd monument of een deel daarvan voor zover 

van ingrijpende aard;
2. het ingrijpend wijzigen van een beschermd monument of een belangrijk 

deel daarvan, voor zover de gevolgen voor de waarde van het 
beschermde monument vergelijkbaar zijn met de gevolgen van het geval 
bedoeld onder 1;

3. het geven van een nieuwe bestemming aan een beschermd monument of 
een belangrijk deel daarvan.
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Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik 
de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag, geregistreerd 
onder nummer CIK-2017-132.

Het plan

Aan u wordt een omgevingsvergunning gevraagd voor de herbestemming van een 
deel van het kioostercomplex Mariënhage, de Paterskerk en het Augustianum. Dit 
geheel wordt door de coöperatie DELA onder de naam DELAmondo herontwikkeid 
tot een zogenaamd ceremoniehuis; een plek waar men kan gedenken, herdenken 
en vieren. Tevens krijgt het complex een congres-, hotel- en horecafunctie. Het 
gedeelte van Mariënhage waarop het plan betrekking heeft bestaat uit de 
volgende onderdelen: de 'Sigarendoos', het Augustinianum, bestaande uit het 
Augustinianum, de Kanaalstraat en de Kapel, de Paterskerk, de Noordvleugel en 
de Knoop. Hiervan zijn de 'Sigarendoos' en de Noordvleugel geen rijksmonument. 
De Paterskerk is een zelfstandig rijksmonument met nummer 518826 en het 
Augustinianum, de Kanaalstraat en de Kapel vormen samen rijksmonument 
518791. De Knoop is geen bestaand onderdeel van het huidige complex, maar 
wordt een nieuw bouwdeel dat de Paterskerk, het Augustinianum en de 
Noordvleugel met elkaar moet verbinden.

In het navolgende worden per onderdeel de belangrijkste voorgenomen ingrepen 
beschreven. Daarbij wordt de niet rijksmonumenten slechts summier behandeld.

'Sigarendoos' en Noordvleugel
Het voormalige internaatsgebouw en de hiermee verbonden Noordvleugel krijgen 
een hotelfunctie. Het bouwdeel in de oksel van beide gebouwen wordt verwijderd 
ten behoeve van de Knoop.

Augustinianum
Het Augustinianum zal worden ingericht als hotel. Op de begane grond komt een 
grote aularuimte met horecafunctie, op de twee verdiepingen komen hotelkamers.

• Naast het trappenhuis is een vide voorzien, waar het uit de Paterskerk te 
verwijderen hoofdaltaar een plaats kan krijgen (zie onder Paterskerk).

• Een groot deei van de gevels aan de kerk- en pleinzijde verdwijnt achter 
de voorzetwand van de nieuw te bouwen Knoop. Ter plekke worden de 
bestaande ramen voorzien van brand- en geluidwerende voorzetramen, 
waarbij originele details van metselwerk en vensterbank zichtbaar blijven. 
Op de begane grond worden de bestaande borstweringen uitgezaagd ten 
behoeve van deuren naar de Knoop. De aansluiting van het dak van de 
Knoop op de gevel wordt reversibel uitgevoerd.

• Aan de kerkzijde worden vijf hotelkamers voorzien tot aan de hoge 
uitstekende schoorsteen van een dakkapel die met de voorzetramen op 
de eerste verdieping een architectonische eenheid vormen.
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Het bouwdeel aan de achterzijde dat de verbinding vormt met de 
ingangspartij van de 'Sigarendoos' verdwijnt ten behoeve van de Knoop. 
Aan de binnenpleinzijde wordt de Knoop voortgezet als serre met een 
horecafunctie. De overkapping met gietijzeren kolommen ter plekke wordt 
hiervoor verwijderd. Aan de binnenpleinzijde komt op het dak een 
gemetselde opbouw voor de installaties.

Kanaalstraat
• De vleugel aan de Kanaalstraat krijgt op de begane grond meerdere 

conferentieruimten op de plaats van de voormalige aula. Op de 
verdiepingen komen hotelkamers, met op de zolder een verhoogde vloer 
ter verkrijging van zicht naar buiten door de hooggeplaatste ramen.

• Op de begane grond aan de Kanaalstraat en op de verdiepingen aan het 
binnenplein wordt het bestaande glas vervangen door isolerend glas, met 
uitzondering van de stroken gekleurd glas. Waar voormalige klaslokalen 
worden gesplitst in twee hotelkamers wordt het raamdeel tussen deze 
nieuwe kamers afgedicht met een zogenaamde shadowbox.

• Het dak wordt aan de binnenzijde tussen de spanten geïsoleerd en de 
bestaande dakramen aan de Kanaalstraat worden vervangen en 
herplaatst.

• Onduidelijk is wat er met de openslaande paneeldeuren aan het 
binnenplein gebeurt. In de toelichting bij de plannen ontbreekt informatie 
hierover, terwijl de tekeningen van de bestaande en de nieuwe toestand 
een identiek beeld tonen dat echter afwijkt van de huidige situatie. Ik ga 
ervan uit dat de bestaande de deuren, met panelen en daarboven ramen, 
gehandhaafd blijven.

Kapel
De kapel krijgt op de begane grond een horecafunctie en daarboven een 
bestemming als ruimte voor ceremoniën, feesten, concerten en andere 
bijeenkomsten. Dit sluit aan op de oorspronkelijke functie van recreatiezaal 
beneden en kapel op de verdieping, waardoor de herbestemming met relatief 
beperkte ingrepen kan worden gerealiseerd.

• De meest in het oog springende wijziging is het aanbrengen van drie 
ramen op de begane grond aan de Dommelzijde.

• Verder wordt het meest linkse bordes aan de binnenplaats verlengd ten 
behoeve van het laden en lossen, komt op de uitbouw aan de noordzijde 
een gemetselde opbouw voor het afschermen van hier te plaatsen 
installaties en wordt aan de Dommelzijde een vluchtdeur gemaakt. Voor 
het overige zijn enkele ondergeschikte aanpassingen ten behoeve van de 
bedrijfsvoering voorzien.

• In het entreegedeelte wordt, binnen de bestaande kolommenstructuur, 
een mindervalidentoilet geraliseerd.

• Als akoestische maatregelen worden voorgesteld: het plaatsen van 
achterzetramen achter de glas-in-loodvensters; het aanbrengen van een 
verhoogde vloer met vloerverwarming op de verdieping waarbij de
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onderliggende smeervloer en tegelvloer gehandhaafd blijven; het 
aanbrengen van akoestische beplating over de gewelven.

Paterskerk
De Paterskerk zal in de toekomst worden gebruikt voor kleinere en grotere 
evenementen, met een maximum van 500 personen. Hiertoe is een aantal 
bouwkundige, bouwfysische en brandtechnische maatregelen voorzien.

• Aan beide zijden van de kerk worden ten behoeve van meer openheid en 
toegankelijkheid de volumes van de in totaal acht biechtstoelen gesloopt. 
Aan de Kanaalstraat worden deze vervangen door voorzetramen, aan de 
noordzijde komen op deze plaats vier toegangssluizen die moeten zorgen 
voor een verbinding met de nieuwe foyer. Aan beide uiteinden van het 
dwarsschip worden de entreeportalen verwijderd en eveneens vervangen 
door voorzetramen.

• Het uit de jaren zestig stammende extensie altaar en de toiletgroep 
onder de toren worden verwijderd.

• Onder het orgelbalkon wordt een akoestische wand geplaatst, waardoor in 
de achterliggende kapellen geen akoestische maatregelen hoeven te 
worden getroffen.

• Het is de wens van de nieuwe eigenaar om het interieur van de kerk te 
'veralgemeniseren' door dit zoveel mogelijk te ontdoen van de sfeer van 
de Rooms-Katholieke hoogmis. Hiertoe zullen hoofdaltaar, preekstoel, 
banken, losse heiligenbeelden en schilderijen uit de kerk worden 
verwijderd en deels elders in het complex worden ondergebracht.

• Ook het orgel zal uit de kerk worden verwijderd, omdat dit in de nieuwe 
situatie niet gebruikt gaat worden en de vrijkomende ruimte zal worden 
benut voor kleinere bijeenkomsten.

• Ten behoeve van de geluids- en thermische isolatie komen vóór de glas- 
in-loodramen achterzetramen en worden over de gewelven akoestische 
beplating aangebracht.

• Onder de huidige kerkbankplateaus wordt vloerverwarming aangebracht.
• Een aantal ruimtes in de toren wordt gebruikt voor de plaatsing van 

technische installaties.
• De loopbrug tussen de kerk en de Noordvleugel wordt verwijderd.

De Knoop
De Knoop wordt het nieuwe entree- en ontvangstgebied van het complex, 
gesitueerd tussen de Paterskerk, het Augustianum en de Noordvleugel. Deze 
centrale foyer is toegankelijk vanaf het binnenplein, de Kanaalstraat en de 
Tramstraat en biedt toegang tot de verschillende onderdelen van het complex. De 
Knoop wordt reversibel geconstrueerd met hedendaagse 'voorzetwanden' die los 
van de monumentale gevels zijn geplaatst en platte daken die op verschillende 
niveaus op deze gevels aansluiten.
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Motivering

Gelet op het monument en de ingreep heb ik de volgende aspecten meegewogen: 
o De registeromschrijving van bovengenoemd rijksmonument 

(www.monumentenregister.cultureelerfgoed.nl) 
o Aanvullende waardestelling/bevindingen naar aanleiding van het bezoek 
o Archeologische aspecten 
o Bouwkundige/bouwhistorische aspecten 
o Architectuurhistorische/architectonische aspecten 
o Ruimtelijke/stedenbouwkundige aspecten 
o Duurzaamheid
o Functie/herbestemming/bestemmingplan 
o Het gebruik van het monument (artikel 2.15 van de Wabo) 
o Is er met een minder zware ingreep hetzelfde te bereiken?

Op grond hiervan beoordeel ik het plan als volgt.

Het complex van de Paterskerk en omringende gebouwen vertegenwoordigt 
belangrijke cultuurhistorische waarde als onderdeel van de geestelijke 
geschiedenis van Eindhoven, ontkiemd op de plek waar het oudste kasteel van 
Eindhoven heeft gestaan waarna in 1420 een klooster werd gesticht. Deze 
geschiedenis is, met onderbrekingen, gedurende bijna 550 jaar van belang 
geweest voor de geestelijke ontwikkeling van de stad en resulteerde uiteindelijk 
in een complex met restanten van het kasteel, het klooster en een aantal 
gymnasium- en internaatgebouwen. De architectuurhistorische waarde van de 
verschillende onderdelen van het complex is hoog. Het is toe te juichen dat dit 
bijzondere complex in de toekomst een nieuwe bestemming krijgt die moet 
zorgen voor een gevarieerd en intensief gebruik. De voorziene aanpassingen zijn 
hier en daar ingrijpend maar stuiten voor het merendeel niet op bezwaren. 
Daarbij is van belang dat, los van de voorgestelde wijzigingen, is gekozen voor 
een restauratieve aanpak die de karakteristieken van de verschillende bouwdelen 
respecteert en waar mogelijk versterkt. In het navolgende licht ik mijn advies per 
gebouwdeel toe.

Augustinianum
Het internaatsgebouw Augustinianum uit 1913 werd ontworpen door architect los 
Hegener. In feite is dit het hoofdgebouw van het gelijknamige voormalige 
gymnasiumcomplex, dat bestaat uit vier gefaseerd tot stand gekomen bouwdelen: 
het Augustinianum (1913), de 'Sigarendoos' (1916), de vleugel aan de 
Kanaalstraat (1924) en de hiermee verbonden Kapel (1925).
Het Augustinianum bezit architectonische betekenis vanwege de sterk aan de 
functie gerelateerde opzet en ornamentiek. De rationele gevelopzet, indeling en 
constructie gecombineerd met de symbolische ornamentiek en Art Nouveau 
decoratie is karakteristiek voor de bouwtijd. De interieurindeling is sober en in 
hoge mate authentiek, hoewel weinig nog herinnert aan de oorspronkelijke 
functies van de ruimten. De meest waardevolle interieurelementen zijn de 
oorspronkelijke deuren, vensters, terrazzovloeren, de balkomkledingen en het 
trappenhuis. De voorgevel heeft hoge monumentale waarde, de zijgevels,
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inwendige indeling, oorspronkelijke interieurelementen en draagconstructies 
worden positief gewaardeerd.
Gezien deze relatief beperkte waarde en de aard van de ingrepen stuit het plan 
voor wat betreft het Augustinianum niet op bezwaren. De voorgevel, de 
hoofdstructuur van begane grond en verdieping, met de gang aan de zijde van 
het binnenterrein, en het fraaie trappenhuis blijven behouden. Met de vorming 
van één grote aularuimte beneden wordt de vroegere situatie hersteld; 
oorspronkelijke was hier één aula die met een gordijn kon worden verdeeld in een 
recreatie- en een eetzaal. De hotelkamers op de verdieping worden ingepast in de 
bestaande structuur. Verwijdering van de positief gewaardeerde overkapping aan 
de pleinzijde acht ik acceptabel omdat deze wordt vervangen door een serre die 
architectonisch een geheel vormt met de nieuwe Knoop.

Kanaalstraat
De vleugel aan de Kanaalstraat werd in 1923 ontworpen door monnik en architect 
Paul Bellot. Het gave en zeldzame bouwdeel heeft monumentale waarde vanwege 
de typologie van het internaatgebouw, waarbij vooral de situering van de gangen 
bijzonder en ongebruikelijk is: op de begane grond gaat de gang langs het 
binnenplein en op de verdieping langs de Kanaalstraat. Hiermee wordt een 
religieuze referentie aan de kloostergang gecombineerd met eigentijdse 
gebruikseisen. Stedenbouwkundig vormt de vleugel een dominant en kwalitatief 
hoogwaardig ensemble met de eveneens door Bellot ontworpen studentenkapel 
langs de Dommel. Beide bouwdelen worden beschouwd als hoogtepunten in het 
relatief kleine maar internationaal strekkende oeuvre van deze architect. De 
vleugel heeft hoge architectonische waarde door de esthetische kwaliteit van het 
ontwerp, waarin functie, constructie, vorm en decoratie op ingenieuze wijze 
samenvloeien en verschillende soorten siermetselwerk, baksteen, voegwerk en 
kleur zijn toegepast. Dit maakt het gebouw van groot belang binnen de 
geschiedenis van de Nederlandse, in het bijzonder religieuze, architectuur. Hoog 
gewaardeerd zijn de gevels, de indeling van begane grond en verdieping en de 
interieurafwerking.
Gezien de bijzondere monumentale betekenis van de vleugel aan de Kanaalstraat 
dienen aanpassingen met grote zorgvuldigheid te gebeuren. De voorgestelde 
ingrepen respecteren de hoofstructuur en de bijzondere gevels van het gebouw 
en tasten de monumentale waarden niet noemenswaardig aan. Daarbij merk ik op 
dat de detaillering van de nieuwe ramen dient te gebeuren conform de bestaande 
situatie, waarbij verbetering van de tochtdichting mogelijk is.

Kapel
Zoals gesteld vormt de kapel samen met de vleugel aan de Kanaalstraat een 
hoogtepunt in het oeuvre van Bellot. Het bouwwerk heeft hoge architectonische 
waarde door de esthetische kwaliteit van het ontwerp, waarin vorm, functie en 
decoratie op bijzondere wijze samenvloeien en siermetselwerk, baksteensoort, 
voegwerk en kleur en vorm zijn toegepast. Daarbij is het gebouw bijzonder 
binnen het oeuvre van Bellot vanwege de eerste toepassing van een gewapend 
betonnen vloerconstructie door deze architect. Hoge monumentale waarde 
hebben voorts het trappenhuis, de gewelven en oorspronkelijke
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inteheurelementen, waaronder tegel- en parketvloeren, kroonluchters, deuren, 
glas-in-lood en muurschilderingen, maar ook latere toevoegingen zoals het 
ceramische werk van Jan Schouten. Deze elementen hebben hoge monumentale 
waarde vanwege de authenticiteit en de architectonische samenhang en zijn van 
groot belang voor de beleving van het gebouw, als herinnering aan de 
gebruiksgeschiedenis.
Het is gunstig dat de nieuwe functie van de kapel aansluit op de oorspronkelijke 
bestemming van het gebouw van Beltot. De omvorming van de voormalige 
recreatiezaal op de begane grond tot brasserie is passend. De voorziene ingrepen 
zijn relatief beperkt en stuiten niet op bezwaren.
Hierbij plaats ik echter de volgende kanttekening. De wens om in de toekomstige 
brasserie aan de Dommelzijde ramen aan te brengen is begrijpelijk. De wijze 
waarop deze ramen nu zijn voorgesteld vraagt echter om nadere studie. 
Uitgangspunt daarbij is het gesloten karakter dat de gevet op dit niveau heeft in 
vergelijking met de gevel aan het binnenplein. Wordt de laatste gekenmerkt door 
drie grote raampartijen met daarin openslaande deuren, de oostgevel is beneden 
dicht en heeft daarboven per travee zes relatief kleine verticale ramen. Nieuwe 
openingen aan deze zijde zouden wat betreft afmeting, vorm en plaatsing hierop 
moeten worden afgestemd en beter moeten passen binnen de verticale geleding 
van de gevel. Uitgangspunt daarbij is handhaving van de waterslag en zoveel 
mogelijk van de bestaande gevel hieronder.

Paterskerk
De in 1898 in gebruik genomen neo-gotische Paterskerk werd ontworpen door de 
Amsterdamse architecten P.J. Bekkers en J.P.I. Hegener en is een goed voorbeeld 
van het schilderachtige en rationele bouwen dat zij in hun beider leertijd bij P.J.H. 
Cuypers hadden opgedaan. Het gebouw heeft stedenbouwkundige betekenis 
vanwege het gevarieerde beeld en de ruimtelijke samenhang die zich vanaf de 
Tramstraat en de Kanaalstraat manifesteert. Daarbij speelt de in het exterieur 
toegepaste materiaalpolychromie een belangrijke rol. Ook architectonisch 
vertegenwoordigt het gebouw grote waarde. Een typologische zeldzaamheid zijn 
de uitbouwen voor de biechtstoelen aan beide zijden, met tot dusver als enig 
andere voorbeeld Cuypers' kloosterkapel in Huissen. Daarbij is een bijzonderheid 
dat aan de binnenzijde de biechtstoelen en de kruisweg als een ensemble worden 
gepresenteerd.
Inwendig heeft de Paterskerk een omvangrijke neo-gothische inventaris, 
geconcentreerd rond de voormalige augustijnerorde en de late negentiende eeuw 
typerende devoties. De atmosferische en geschilderde polychromie en rijkdom 
aan beelden leiden tot een hoge verblijfskwaliteit. De kerk toont een afgewogen 
iconografisch programma en een bijzondere collectie sculptuur en monumentale 
schilderkunst. Bijzondere voorbeelden van dit laatste zijn de figuraties bij het 
orgel van de firma Perey. Veel sculpturen in en aan de kerk zijn ontworpen door 
de vermaarde gebroeders Custers, met als hoogtepunten de preekstoel en het 
retabel van het hoogaltaar dat met de ramen erboven de Eucharistie en het H. 
Hart centraal stelt. Ook de biechtstoelen zijn ontworpen door Custers. De 
verschillende glas-in-loodramen zijn van hoge tot zeer hoge waarde. 
Bovenstaande kwaliteiten maken de Paterskerk tot een zeer waardevol en gaaf 
Gesamtkunstwerk.
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De bouwfysische en akoestische maatregelen die in de kerk zijn voorzien stuiten 
niet op bezwaren. Dat geldt echter niet voor een aantal andere ingrepen, 
waarover ik mij genoodzaakt zie negatief te adviseren.

• Het verwijderen van alle biechtstoelen acht ik onwenselijk. De in 1898 
ingezegende Paterskerk was in eerste instantie een devotiekerk die met 
aansprekelijke heiligen het nodige volk zou moeten trekken. Maar al snel 
kreeg de tweede functie als biechtkerk (voor 'zondaars' die liever buiten 
hun parochie wilden biechten) de overhand. De opvallende en typologisch 
zeldzame situering van de biechtstoelen aan de buitenzijde van de 
zijbeuken is hiervan een uitdrukking. Aan de binnenzijde van de kerk valt 
op hoe zorgvuldig de omlijsting van de biechtstoelen en de omkasting van 
de flankerende kruiswegstaties door de gebroeders Custers als ensemble 
zijn ontworpen. Verwijdering van de biechtstoelen zou daarom niet alleen 
een architectonische verarming betekenen, maar ook een aantasting van 
het 'wezen' van de Paterskerk als biechtkerk. Voor een dergelijke ingreep 
zijn zwaarwegende redenen vereist en die ontbreken in dit geval. Aan de 
noordzijde is verwijdering van de biechtstoelen te verdedigen omdat 
hiermee een noodzakelijke verbinding met de nieuwe foyer tot stand kan 
worden gebracht. Aan de Kanaalstraat ontbreekt een dergelijk motief 
echter en is de wens tot meer openheid onvoldoende grond om de vier 
volumes geheel te verwijderen. Daarbij komt dat hier het nog gave 
gevelbeeld van de Paterskerk van verschillende kanten prominent 
zichtbaar is. Om die reden acht ik verwijdering van het entreeportaal in 
het dwarsschip aan deze zijde evenmin wenselijk.

• De verwijdering van de genoemde interieuronderdelen uit de kerk stuit op 
bezwaren. Zoals gezegd vormt de Paterskerk een zeer waardevol en gaaf 
Gesamtkunstwerk. Van wezenlijk belang hierbij is de kwalitatief zeer 
hoogstaande aankleding, die voor een groot deel afkomstig is van het 
vooraanstaande beeldhouwatelier van de gebroeders Custers. Vanwege de 
functie van devotiekerk kent het interieur een bijzondere en zeldzame 
iconografie. Het geheel vertegenwoordigt daarmee niet alleen 
cultuurhistorische en esthetische waarde, maar heeft ook culturele en 
sociale betekenis. Door de hoogwaardige bijdrage van Eindhovense 
kunstenaars getuigt de kerk van het bloeiende artistieke klimaat in de 
stad rond 1900. Daarbij vormt de Paterskerk een directe afspiegeling van 
de sociale structuur van de stad, doordat bij de meeste interleurstukken 
de stichters zijn vermeld. Op grond van deze uitzonderlijke betekenis 
dienen de interieuronderdelen zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke 
plaats te worden behouden. Dit geldt in elk geval voor het hoofdaltaar, de 
preekstoel en een aantal losse heiligenbeelden. Bij de uitwerking van deze 
voornemens zal een zorgvuldige afweging moeten worden gemaakt op 
grond van aanwezige cultuurhistorische waarden. De waardenstelling in 
plattegronden van Bernadette van Hellenberg Hubar (2015) biedt hiervoor 
een goede basis. Voor de niet in situ te behouden onderdelen is het van 
belang dat zij waar mogelijk op een passende locatie elders in het 
complex worden ondergebracht. Tot slot zij hier opgemerkt dat het 
verwijderen van een aantal interieuronderdelen deze monumentale 
'neogooth', met de alom zichtbare 'Jezus Waaghals' op de toren, niet van
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Zijn Rooms-Katholieke connotatie zal ontdoen, en dat het complex met de 
kapel reeds beschikt over een 'ontkerkelijkte' ruimte voor ceremonies. 
Verwijdering van het orgel is vanuit cultuurhistorisch oogpunt eveneens 
onwenselijk. Het in 1906 door de befaamde orgelmakers 
Maarschalkerweerd gebouwde orgel vormt samen met de altaren, 
preekstoel en biechtstoelen van de gebroeders Custers een ensemble van 
hoge monumentale waarde. Het is het enige nog bestaande historische 
orgel dat van oorsprong voor een locatie in de stad Eindhoven werd 
gebouwd. Het orgel heeft monumentale betekenis door de hoge mate van 
ambachtelijkheid waarmee het gebouwd is, het feit dat het als een van de 
weinige historische orgels nog in geheel originele staat verkeert, de 
uitstekende staat van onderhoud en het ongeschonden klankbeeld.
Daarbij komt dat het orgel de vroegste vormen van polychrome 
monumentale schilderkunst in de kerk bevat: figuratieve schilderingen 
van heiligenfiguren en emblemen met muziekinstrumenten, gesigneerd 
door Emmanuel Perey.
Er zijn argumenten voor zowel behoud als verwijdering van het orgel. 
Vooralsnog acht ik de aangevoerde argumenten voor verwijdering niet 
dermate zwaarwegend dat met deze ingrijpende maatregel kan worden 
ingestemd. Bekeken zal moeten worden welk effect een gewijzigd 
binnenklimaat in de kerk op het orgel heeft. Daarbij geef ik in overweging 
om, in samenwerking met de Brabantse Orgelfederatie, de mogelijkheid 
te onderzoeken om het orgel in de toekomst bij gelegenheid te blijven 
gebruiken.

De Knoop
Wij onderschrijven de gedachte om de drie hoofdbestanddelen van het complex 
met elkaar te verbinden door middel van een nieuw bouwkundig element dat van 
verschillende zijden toegankelijk is. Het plaatsen van reversibele voorzetwanden 
om de foyer meer als een binnenruimte te laten fungeren is wat ons betreft 
denkbaar. Dit stelt hoge eisen aan de inpassing van deze toevoeging en de 
aansluiting ervan op de bestaande gebouwen. Wat betreft dit laatste blijkt uit de 
tekeningen niet op welke wijze het dak van de Knoop aansluit op het dwarsschip 
van de Paterskerk aan de noordoostzijde. Ik ga ervan uit dat de fundering van dit 
nieuwe bouwdeel trillingsarm wordt aangebracht.

Aanbevelingen

Bij mijn advies doe ik u de volgende aanbevelingen.
• Voor meer informatie over restauratiekwaliteit verwijs ik u naar 

www.stichtinaerm.nl en www.monumentaalschilderwerk.nl
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Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

Afschrift en tekeningen

Graag ontvang ik een afschrift van het ontwerpbesluit en te zijner tijd een 
afschrift van uw definitieve besluit met de bijbehorende stukken.

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

drs. Rob Smouter 
hoofd regio Midden-Zuid
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