
Opdracht 8: Zoek de achtergronden van een monument 

 

Voor dit onderzoek hebben wij gekozen voor de herdenkingskapel st. Jozef. Deze is te vinden 

in het hortensiapark te Helmond 

 

 
 

1. In welke categorie valt het monument 

Het monument past binnen de categorie ‘slachtoffers onder scholieren of andere bijzondere 

groepen’. Dit omdat het monument alle oorlogsslachtoffers uit Helmond herdenkt. Ook zou je 

het monument kunnen plaatsen onder de categorie ‘materiële verwoestingen en 

bombardementen’. De reden hiervoor is de reden van de bouw van de Kapel. Pastor van 

Leeuwen stimuleerden de Helmondse bevolking te bidden voor zo min mogelijke schade aan 

Helmond tijdens WOII. Helmond blijft ook redelijk gespaard tijdens de oorlog, als beloning 

deze kapel. 

 

2. Technische beschrijving: Wat wordt herdacht? Wie is de architect etc. 

Locatie: Hortensiapark te Helmond 

 

Herdenking: In de kapel hangen de namen van slachtoffers die zijn gevallen tijdens de oorlog, 

in Indië en in Sebrenica. Het betreft hier slachtoffers uit de gemeente Helmond. 

 

Architect: gebroeders van der Laan. (Hans van der Laan en Nico van der Laan) 

 



Vorm en materiaal: De Gedachteniskapel Sint-Jozef in Helmond is een achthoekige 

bakstenen kapel met een puntdak van donkergrijze dakpannen. De kapel is gebouwd naar de 

sobere bouw van de Bossche school.  

 

Tekst: In de kapel bevinden zich glazen gedenkplaten met daarin de namen van door 

oorlogshandelingen omgekomen inwoners van de gemeente gegraveerd. 

 

Wijziging: De huidige gedachteniskapel Sint-Jozef is een herbouw van de in 1982 afgebroken 

kapel, die in 1948 werd gebouwd aan de Straakvense Heideweg nabij het riviertje de Aa. 

 

In het kort: 

De Gedachteniskapel Sint-Jozef in Helmond is opgericht ter nagedachtenis aan de vanaf 1939 

door oorlogshandelingen omgekomen inwoners van de gemeente.  

 

Op 25 september 1944 werd Helmond bevrijd door de 11de Pantser- en de 3de 

Infanteriedivisie van het 8ste Britse legerkorps. Het Royal Norfolk Regiment maakte deel uit 

van dit legerkorps, dat de taak had om aan de rechterkant van 'de Corridor' op te rukken. Deze 

zou hierdoor worden verbreed, waardoor het voor de Duitse troepen moeilijker zou worden 

om 'de Corridor' te doorbreken. De Britse opmars verliep echter traag. Vooral bij de Zuid-

Willemsvaart werd veel tegenstand ondervonden van de Duitse 107de Panzerbrigade. 

Wekenlang vonden er zware gevechten plaats in Oost-Brabant.  

 

De kapel uit 1948 was het eerste en meest opvallende oorlogsmonument waarover Helmond 

beschikte en werd opgericht als dank aan het feit dat de Sint-Jozefparochie tijdens de 

oorlogsjaren door Sint-Jozef is beschermd en gespaard bleef van het oorlogsgeweld. Aan de 

andere kant had en heeft het gebouw een architectuur-historisch belang omdat beide gebouwd 

zijn volgens de ideeën van de Bossche School.  

 

 



3. Verricht een kranten onderzoek in het plaatselijke of steekarchief, naar achtergronden van 

het ontstaan van het monument en de herdenkingen die er sindsdien plaats vonden/vinden.  

Hieronder is een kranten artikel te zien uit de Traverse, een weekblad uit Helmond, uit het 

jaar 1995. Daarin wordt het ontstaan, onthulling en financiering toegelicht.  

 

 



4. Betrek in je onderzoek algemene achtergronden in de beeldvorming over de Tweede 

Wereldoorlog. 

Wat betreft de algemene ontwikkeling rondom beeldvorming van de Tweede Wereldoorlog 

past dit monument daar goed binnen. Het gebouwd ter gelegenheid van het positieve: het 

doorstaan van de oorlog. Helmond is daarbij niet ontzettend hard getroffen en redelijk 

gespaard gebleven. Als dank voor de houding van de burgers richt de st. Jozef parochie deze 

op. Na de oorlog zie je dat veel monumenten opgericht worden met de achterliggende 

gedachten de helden (verzetstrijders) om terug te kijken naar het goede wat wij gedaan 

hebben tijdens de oorlog. Je zou kunnen stellen dat het Helmondse volk de kerk heeft 

gehoorzaamd en mee heeft gebeden voor een goede afloop. Uiteindelijk komen alle namen 

van Helmondse oorlogsslachtoffers hier ter nagedachtenis te hangen. De kapel wordt hiermee 

een echte herdenkingskapel (dit echter wel na nieuwe bouw i.v.m. vandalisme en nieuwe 

opbouw van de kapel).  

 

7. Maak over dit monument een eigen fotoreportage met een duidelijke structuur: 

ontstaanswijze, architectuur en actualiteit.  

8. Presenteer kort je onderzoek aan de hand van je fotocollage. 

Onze fotoreportage hebben wij verwerkt in een power point. Hieronder hebben wij de hand-

out van deze reportage bijgevoegd. 

 



Extra: 

Eenmaal op onderzoek in het archief hebben wij volgend materiaal gevonden naast dat wat 

we nodig hadden voor de opdracht. 

1. Een afbeelding van de eerste schets van de kapel 

 
 



2. Een rekening van de Kapel 

 



3. Een foto van de officiële opening 

 

 



4. Een brief van het kerkbestuur aan B&W over de overdracht van de kapel i.v.m. 

vandalisme 

 

 



5. beschrijving van de architect over de kapel 

 



 

 


