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Mooie boel zeg, heeft die domme Snoep-Piet de zak met snoepgoed voor de kinderen in de

Bergen in de stoomboot laten liggen. En Sinterklaas en alle andere Pieten hebben het nu

natuurliik veel te druk om naar de boot te gaan om die zak op te halen. Bovendien ligt de zak

helemaal onderin de boot en zijn er zeker tien Pieten nodig om hem naar boven te halen.

Gelukkig kende Sinterklaas Bakkerij Hartogs nog van vorig jaar. Je weet wel, toen was al het

snoepgoed groen geworden...! Dus was het bij Bakkerij Hartogs weer snel geregeld. Voor

ieder kind uit De Bergen ligt er iets lekkers klaar. Even de bon hieronder uitknippen (pas op je
vingers) en snel naar Bakkerij Hartogs. Sinterklaas en alle zwarte Pieten hebben nu wel het
geluk dat als ze in december weer naar Spanje varen, ze nog een hele zak met snoepgoed heb-

ben voor onderweg. Je zou bijna met ze mee willen naar Spanje...l È:***À
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ln het gemeentebericht 'Graffiti in het

Centrum'van 20 juli jl. kon u al lezen hoe de

gemeente probeert plak- en kladvandalisme

tegen te gaan. lnmiddels is een inventarisa-

tie in de verschillende wijken uitgevoerd.

Daaruit blijkt dat De Bergen de meest ver-

vuilde centrumwijk van Eindhoven is. Veel

bewoners van De Bergen voelen angst bij

graffiti, omdat zij deze vorm van vandalis-

me associëren met overvallen en berovin-

gen. Of het nu gaat om een 'professionele'

graffiteur of een baldadige tiener, besef van

de benodigde inspanningen en kosten van

de schoonmaakwerkzaamheden hebben de

vervuilers nauwelijks. De gemeente is

momenteel bezig de voorwerpen in de

openbare ruimte te reinigen in samenwer-

king met onder meer energiemaatschappijen.

Een aantal maatregelen is en wordt geno-

men door de gemeente in de vorm van lega-

le plakgelegenheden. adequaat optreden

tegen overtredingen, voorlichting naar bur-

gers, e.d. Aan bewoners van de wijk wordt
gevraagd hierin mee te denken.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden

bij Joris van Leeuwen (stadsdeelkantoor

Centrum, j.van.leeuwen@eindhoven.nl).
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Nog een weekje en dan gaat het festijn van start, het lJssculpturenfestival op
terrein Fens tussen Bergstraat en Keizersgracht. Tegen de uitdrukkelijke wens
in van veel buurtbewoners, onder wie Corry Duindam en Ad peijnenburg uit
de Bergstraat. Zij spanden een rechtszaak aan tegen de gemeente, de initia-
tiefnemer van het evenement, maar verloren. Hieronder hun commentaar.

Bedreiging voor kleinschaligheid en alge- die voor de buurt geldt.

meen karakter van de buurt, aantasting van

het woongenot, parkeerdruk, geluidsover-

last, valse concurrentie, klantenverlies, het Maar er is ook een lichtpuntje in de uitspraak

negeren van burgerparticipatie en verkeerd van de rechter. want onze opponent, de

geplande inspraaktermijnen. Het is onlangs gemeente Eindhoven, verklaarde ter zitting
allemaal aan de orde geweest bij de rechts- dat het gebruik van terrein Fens voor dit eve-

zitting over het conflict rond het nement voorlopig eenmalig is. Dit heeft de

lJssculpturenfestival, onderdeel van rechter goed gehoord en in haar vonnis als

Eindhoven Winterstad. Dat laatste is een volgt verwoord: "Voorts ziet de voorzienin-

bedenksel van City Dynamiek, het genrechter vooralsnog onvoldoende aankno-

Eindhovense bedrijf voor leuke dingen voor pingspunten voor de veronderstelling dat er

de mensen. sprake is van een jaarlijks terugkerende acti-

viteit op onderhavige locatie."

De rechter heeft gesproken en laat het alge-

meen - lees economisch - belang prevaleren

boven de aantasting van het woongenot. Dat de rechter het algemeen belang mee-

Volgens de rechter heeft de gemeente zich- weegt, is terecht. Het is echter niet logisch

zelf terecht ontheffing verleend van de leef- dat zij zich daarbij beperkt tot louter het eco-

milieuverordening en de woonbestemming nomische belang. ln dit geval zou zij zeker
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ook het milieu-aspect moeten meewegen.

Want het lJssculpturenfestival verbruikt in de

drie maanden van haar aanwezigheid

1.800.000 kilowattuur. Hiervan kunnen zes-

honderd gezinnen, ofwel de hele populatie

van De Bergen, een jaar lang gratis energie

verbruiken. Nee, dit soort pretenergie is niet

meer van deze tijd.

City Dynamiek heeft daar echter wat op

gevonden, want: de euro moet rollen en de
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kooplust aangewakkerd.'Klimaatneutraal' is

nu het toverwoord. Voor het armzalige

bedrag van 2600 euro wordt de totale CO2-

emissie van het hele Eindhovense

Winterstadfestijn gecompenseerd. Wij ver-

branden deze bomen maar planten weer

nieuwe. Dat is status quo en geen vooruit-

gang. De gemeente zou beter bomen kunnen

planten op terrein Fens in plaats van daar

een evenement als Eindhoven Winterstad te

organiseren.

Want in haar Ontwikkelingsvisie voor De

Bergen noemt de gemeente Eindhoven dat

gebied een 'groene sterlocatie'. Maar nu

staat daar al weer weken die lelilke ijstent.

De Ontwikkelingsvisie voor De Bergen is tij-
dens de zitting jammer genoeg te weinig aan

bod geweest. Het is wrang te moeten consta-

teren dat de gemeente Eindhoven met het

promoten van dit ijsfestijn ingaat tegen haar

eigen uitgangspunten in de Ontwikkelings-

visie voor De Bergen. Daarin spreekt ze

namelijk over het koesteren van de diversi-

teit en kleinschaligheid van deze buurt. Maar

dat doet ze dus niet met het toelaten van een

dergelijk grootschalig en commercieel evene-

ment in De Bergen.

En waarom treedt de gemeente Eindhoven

zo op? Omdat ze de derde prijs behaalde bij

de nationale verkiezingen van beste evene-

mentenstad van Nederland (uit: definitief

besluit bouwvergunning ijssculpturen, zaak-

nummer 071'1248). Volgens het juryrapport

krijgt Eindhoven deze prijs echter niet van-

wege een bepaald bijzonder evenement

maar vanwege haar agressieve evenemen-

tenbeleid. Nou, dat hebben de twee initia-

tiefnemers van de actie uit de Bergstraat aan

den lijve mogen ondervinden.

Met dank tot slot aan de 206 mensen die via

een handtekening hun adhesie hebben

betuigd. En aan de 33 personen die ons heb-

ben gemachtigd om ook namens hen naar de

rechter te gaan.

Ad Peijnenburg, Berqstraat 30,

a. peij ne n bu rg@che I lo. nl

Het is nu vÍer jaar geleden dat ik via mijn werk

een van mijn beste vrienden ben tegengeko-

men. ln eerste instantie leek het niet echt te

klikken. Later werd duidelijk waarom: we heb-

ben eenvoudigweg veel overeenkomsten. Net

als ik is hij wat eigenwijs, eigenzinnig en recht

door zee. Een confrontatie gaan we niet uit

de weg. Gevolg zijn soms heftige gesprekken

die een toevallige voorbijganger makkelijk

verkeerd zou kunnen interpreteren maar waar

wij beiden van genieten. Toen we laatst had-

den afgesproken om ergens te gaan lunchen,

namen we daar zoals gewoonlijk weer de tijd

voor. Lekker eten en een goed gesprek raffel

je niet af in een half uurtje. Bij binnenkomst

kijkt hij wat ongemakkelijk rond. Of mensen

het niet vreemd vinden dat wíj samen aan

tafel zitten? lk kijk hem aan, in eerste instan-

tie niet begrijpend wat hij bedoelt. Tijdens het

gesprek vertelt hij mij over zijn dochter.

Hoeveel moeite hij heeft met haar wensen om

kunstenaar te worden. Daar verdien je geen

droge boterham mee! En hij kan weten hoe

het is om geen brood op te plank te hebben.

Hij heeft het in zijn jeugd financieel niet

gemakkelijk gehad. Terwijl hij vertelt, zie ik

hoe het hem bezig houdt. Hoe graag hij haar

wil begrijpen maar het vanuit zijn belevings-

wereld niet kan. Hij kan haar niet bereiken en

andersom zij hem ook niet. De onafhankelijk-

heid van zíjn dochter herken ík in mijzelf. tk

leg hem uit hoe heerlijk het is vrij te zijn. Hoe

belangríjk het is om datgene te doen waar je

je echt gelukkig bij voelt. Ongeacht hoe je

omgeving en ouders daar over denken. De

woorden vloeien uit mijn mond en uiteindelijk

vertel ik hem wat ik eigenlijk al lang geleden

tegen mijn ouders had moeten vertellen. Dat

zij zich niet zo'n zorgen hoeven te maken, dat

ook zij mogen genieten van het leven, net

zoals ik dat doe. Dan valt er een stilte.

Naarmate de lunch en ons gesprek vorderen,

is hij steeds meer op z'n gemak. lJiteindelijk

besluiten we onze ontmoeting met de conclu-

sie dat hij eigenlijk veel vrijer is dan hoe hij

zich voordoet. Want welke 70-jarige man

deelt nu zo'n bijzondere vríendschap met een

30 jaar jongere vrouw?

Als lid van de kerngroep van Stichting

Koepel de Bergen raak je betrokken bij - of
in ieder geval geïnformeerd over - nagenoeg

alle activiteiten, plannen, misstanden en ver-

dere besognes in onze wijk. lk ben Peter

Merkx, bewoner van de Rungraaf en actief

lid van de kerngroep. Deze groep heeft tot
doel bewonersbelangen die straat oÍ wijk
overstijgend zijn, te ondersteunen en/of te
helpen om die in goede banen te leiden.

Toen ik me ruim anderhalÍ jaar geleden tij-
dens een grote buurtbijeenkomst enthou-

siast opgaf voor de kerngroep, wist ik niet

dat er zoveel op me af zou komen. Maar nu

moet ik zeggen dat andere kerngroepleden

beduidend meer tijd spenderen, en ik pro-

beer hen daar waar mogelijk te ondersteu-

nen. ln onze wijk gebeurt op dit moment erg

veel en het is míj duidelijk dat je als bewoner

heel alert moet zijn wil de balans tussen

leeÍbaarheid en levendigheid niet door-

slaan. Gelukkig zie ik veel van wat de kern-

groep namens de bewoners met de gemeen

te heeft gecommuniceerd terug in de Visie

over De Bergen. Een succesje mag je dat noe-

men. Maar daarvoor is een behoorlijke

inspanning geleverd. Het is daarom dat ik
alle bewoners oproep om geregeld de

nieuwste informatie over de wijk op

www.koepeldebergen.nl te'checken', maar

ook om naar de bijeenkomsten te komen.

Want alleen dan word je gehoord en functi-

oneert de kerngroep - en dus de wijk - het

beste !

Peter Merkx

,.'*
àp

BERGEN EULLETIN . NOVEMBER 2007



i
'-T

.J

Itr

"I
: .,i*jlri?i

ïr
.,.q

t§

Het is zover, de nieuwe ondernemersorgani-

satie voor De Bergen is een feit. Want het

doel dat minimaal 60 procent van de 120

ondernemers in De Bergen zich zou opge-

ven, is inmiddels bereikt. Vlak voor het ter
perse gaan van dit nummer waren er name-

lijk al 73 leden, en de aanmeldingen blijven

binnendruppelen. Een dezer dagen tekenen

de acht bestuursleden dan ook de oprich-

tingsakte. Opsteller is notaris Dick Weebers,

met zijn kantoor gevestigd aan de

Paradijslaan en binnenkort ook inwoner van

De Bergen. Gezamenlijke acties op korte ter-

mijn: het aanbrengen van kerstverlichting

en het verwijderen van graffiti.

Na advies van de notaris hebben de onderne-

mers voor de stichtingsvorm gekozen. De

volledige officiële naam luidt dan ook

'Stichting Ondernemers De Bergen'. Ook is

inmiddels een voorlopig logo ontworpen en

een slagzin bedacht waarmee de nieuwe

ondernemersorganisatie naar buiten treedt.

Voor het logo, zie elders in dit artikel. En de

slagzin luidt:'De leukste straatjes van

Eindhoven'.

"Omdat deze het best weergeeft wat we

denken te zijn", aldus de ondernemers in

hun nieuwsbrief. "OÍ in ieder geval, wat we

willen zijn. We hebben het dan over winkels

én over horeca, maar eigenlijk over het hele

gebied met zijn authentieke bebouwing. We

zijn onderdeel van Eindhoven, maar net iets

leuker dan de 'gewone' binnenstad."

Aan een verdere ontwikkeling van een eigen

i:li' ï*ià}+# fr r+ *iilffi s ï-.
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huisstijl wordt nog gewerkt. Dat alles

gebeurt overigens met professionele steun

van Frank Coolen, bewoner van de

Bergstraat en werkzaam bij reclame- en

adviesbureau Grrrrom.

::i. 1:, .j'.: ; :"; rr C O f öf t I g

ln drie van de vier winkelstraten in De

Bergen komen kerstverlichting en andere

kerstdecoratie te hangen. Dat gebeurt in

samenwerking met de gemeente en City

Dynamiek. Op de Kleine Berg komen over de

volle lengte van de straat twaalÍ ornamenten

dwars over de weg te hangen. Verder wor-

den in de Bergstraat op negen plaatsen orna-

menten aan de muur gehangen, en op de

Grote Berg een nog onbekend aantal orna-

menten aan lantaarnpalen.

iv;rtr.-.,51
De verwachting is dat de werkzaamheden

hiervoor een dezer dagen van start gaan.

Het is onvermijdelijk dat deze werkzaamhe-

den tot enige overlast in de buurt zullen lei-

den, voor ondernemers, bewoners en bezoe-

kers. Want er komt nogal wat bij kijken, bij

het ophangen van al die kerstversiering.

Denk aan hoogwerkers, ladders, allerlei

werkvolk en extra verkeersdruk. Maar het is

de bedoeling de werkzaamheden zo veel

É::v-r'j:.i,, r.
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mogelijk op een rustig moment uit te voeren.

Uiteraard moeten alle eigenaren van de

betrokken panden op de Kleine Berg en in de

Bergstraat toestemming geven. "We gaan

natuurlijk niet zo maar ergens gaten in een

muur boren zonder eerst de eigenaar te vra-

gen oÍ het wel mag", aldus de stichting. Die

toestemming moet schriftelijk worden ver-

leend, via speciale formulieren, en die zijn al

de deur uit.

Ook voor het verwijderen van graÍfiti is toe-

stemming van de eigenaren nodig. En ook

daarvoor gaan speciale formulieren binnen-

kort de buurt in. Het collectief verwijderen

van graffiti gaat na de jaarwisseling van

start, en vormt een van de actiepunten uit

het beleidsplan van de stichting. Deze víndt

alleen plaats bij leden van de stichting.

Want de kosten voor zo'n schoonmaakbeurt

worden betaald uit de contributiegelden van

de aangesloten ondernemers. De uitvoering

0ntwikkelingsuisie
'De Bergen Quartier Uivant'
Nadat deze zomer de concept ontwikkelingsvisie ter inzage heeft

gelegen, is deze nu, samen met de talrijke reacties hierop, voorgelegd

aan B&W. Het College heeft deze op 6 november j.l. geaccordeerd.

Ondertussen is een voorstel gedaan aan de gemeenteraad voor het

vaststellen van de def initieve ontwikkelingsvisie 'De Bergen Quartier
Vivant'. Voordat deze vermoedelijk op 8 januari 2008 in de gemeen-

teraad wordt behandeld, zal de ontwikkelingsvisie nog op 1l decem-

ber (20.15 uur in de Raadszaal) in de raadscommissie Wonen en

Ruimte worden besproken.

De ínspraakreacties op de ontwikkelingsvisie zijn in een I2-tal

thema's samengevat. Enkele belangrijke bezwaren zijn o.a.:

Vanzelfsprekend waren er naast kritische reacties ook positieve reac-

ties te melden. Zo wordt de nieuwe Ondernemersorganisatie van

harte uitgenodigd deel te nemen aan de Klankbordgroep de Bergen

en sprak Stichting De Bergen haar waarderíng uit voor het stuk. De

tekst van het raadsvoorstel is te vinden op www.eindhoven.nl. Ook

kunnen bewoners en ondernemers in de Bergen gebruik maken van

hun inspreekrecht op 1 1 december. Zij kunnen zich tot 48 uur voor

aanvang van de commissievergadering melden bij de heer M. Honing.

E-mail adres: m.honing@eindhoven.nl of telefonisch 040 2382488

Advertentie

ln de buurt kun je onder andere wandelen, Íietsen, zwemmen,

kanoën, vissen en vliegen. Ook kun je stedentrips maken naar Vichy en

Clermont-Ferrand, het beroemde vulkaangebergte van Puy-de-Döme

bezoeken of zelÍs een dagje gaan skiën. Tot slot kun je 's avonds

lekker bij de open haard een boek lezen of dvd kijken.

Meer inÍo: www.maison-sioule.com,

loesvenhorst@tiscali.nl en 00.31.6.51.500.750

is in handen van Van der Vleut, dat al jaren

de binnenstad van grafÍiti ontdoet en dat

straks dus ook in De Bergen zal gaan doen.

Maar vooraÍ zal de gemeente eerst alle pan-

den in de vier winkelstraten in de buurt hele-

maal graffiti-vrij maken. Maar ook hier geldt

weer, alleen daar waar de eigenaar toestem-

ming geeft. Daarna is het de beurt aan Van

der Vleut die op verzoek van elke aangeslo-

ten ondernemer de graffiti op diens pand zal

komen weghalen. En daarvoor is een tele-

Íoontje genoeg.

lnfo: Jacq. Cornelissen, (040) 2968844, deber-

gen@live.nl en www.koepeldebergen.nl,

onder'Ondernemersvereniging De Bergen'.

Harrie Quispel
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Wie wel eens over de Kleine Berg wandelt

kan de etalage van cartoonist en karikatu-

rist Harold Hugenholtz niet hebben gemist.

De kleurrijke etalage staat vol met allerlei

karikaturen van'gewone' mensen tot
bekende Nederlanders. Ze staan op mok-

ken, en tegeltjes maar er hangen ook mooi

ingelijste karikaturen. Uitspraken van pas-

santen als'die Matthijs van Nieuwkerk lijkt
echt goed' hoor je dan ook vaak.

Harold is in 1963 geboren te Waalre. Toen

hij nog maar acht jaar oud was maakte hij al

zijn eerste tekeningen tijdens een vakantie

met zijn ouders in Parijs. Hij tekende gezich-

ten van bekende Nederlanders zoals Ted de

Braak en Mies Bouwman maar ook zijn

toenmalige leraren moesten het regelmatig

ontgelden. Na de basisschool ging hij naar

de RTO (Reclame Tekeningen Opleiding). Na

deze opleiding te hebben afgerond kwam

hij er achter dat het erg lastig was om een

baan in de reclamewereld te vrnden. Al snel

bleek dat hij met zijn cartoons en karikatu-

ren veel meer kon verdienen en daarom

koos hij er voor om hiermee verder te gaan.

Tot 1991 bleef tekenen hoofdzakelijk een

hobby. Hij tekende op straat en op
(bedrijfs)feestjes voor een kleine vergoe-

ding, maar vanaf 1991 is Harold professio-

neel aan de slag gegaan.

Harold was de eerste díe digitaal ging teke-

nen door gebruik te maken van een digitaal

tekenscherm. Met deze techniek is het bij-

voorbeeld mogelijk om via een beamer op

een groot scherm zijn werk 'live' te projec-

teren. "Dat is natuurlijk ontzettend leuk op

evenementen" zegt Harold. "Daarnaast kun

je de tekeningen daags na het evenement

downloaden. "Zo wordt tekenen meer dan

alleen tekenen, zo wordt het entertainment".

"Momenteel ben ik veel bezig met cartoo-

ning, het live tekeningen maken bij

gesprekken" vertelt Harold. "Veel bedrijven

willen graag cartoons laten maken van ver-

schillende bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld

een directievergadering, om dit later weer

in een bedrijfspresentatie te kunnen gebrui-

ken". Hiervoor wordt hij uitgenodigd door

bedrijven als HB ING en Unilever. Ook wordt

Harold steeds vaker gevraagd voor interna-

tionale congressen en beurzen in bijvoor-

beeld Geneve, Frankfurt, Florence, Parijs en

Lon den.
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Op de vraag hoe hij met zijn cartoon galle-

ry in de Bergen is beland, antwoordt Harold

dat zijn interesse voor de Bergen gewekt

werd door Jan en Diel van den Hurk die vijf-

enveertig jaar lang een Home Decor winkel

hebben gehad op de Kleine Berg. "lk kocht

daar ongeveer tien jaar geleden gordijnen

en een traploper en sindsdien zijn wij goede

vrienden." "Jan en Diel hebben mij de char-

me van de Kleine Berg meegegeven, de

charme van kleine winkeltjes met specialis-

ten". Harold is ook zo'n specialíst en vanaf

half februari 2008 gaat hij zijn specialisme

delen. "Boven de winkel ga ik cartoonwork-

I(OEMAII

shops geven voor mensen die graag willen

leren hoe je bijvoorbeeld een karikatuur

moet maken. Het worden twee soorten

workshops. Met de één wil ik mensen leren

een eigen cartoon te maken door ze situa-

ties te leren schetsen. Met de ander wil ik
mensen leren hoe ze gezichten moeten

tekenen zodat ze op het einde van de work-

shop een eigen karikatuur kunnen tekenen."

Één ding is in ieder geval zeker, met Harold

Hugenholtz heeft de Kleine Berg er weer

een gedreven specialist bij.

Jan Willem Hamelink

|(:oYol^

ln het Bergen Bulletin van juli 2007

gaven we u tips om uw eigen woning

beter te beveiligen tegen inbraak. Wij

zijn erg benieuwd of u inmiddels maat-

regelen heeft genomen! Wilt u weten

wat u kunt (laten) verbeteren aan uw

woning? Neem dan contact op met het

PKVW bedrijf Van Doren uit Veldhoven

voor een advies. Nathalie van Doren is

bereikbaar via 040-2051726. U krijgt van

de gemeente Eindhoven tot 1 maart

2008 een bijdrage van minimaal € 100

indien u uw woning volgens de eisen

van het Politiekeurmerk Veilig Wonen@

laat beveiligen.

De voorwaarden kunt u nalezen op

www.koepeldebergen.nl.

En zelf kunt u natuurlijk ook eenvoudi-

ge maatregelen nemen, bijvoorbeeld:

Goede verlichting binnen én buiten.

zeker in deze donkere periode

Sleutels goed opbergen

Ramen en deuren altijd afsluiten, ook

al ben je maar even weg

Zorg voor goede sloten

Waardevolle spullen niet in het zicht

Ook de straatcoördinatoren buurtpre-

ventie hebben meer informatie over de

'Veilige Woning'.

n ïn hel- (nr^ c»balt
(esatdg" lHoe 4
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Ad Peijnenburg, een van de vele opmerkelij-

ke persoonlilkheden in De Bergen. Dan zie je

hem een tijdje niet, dagen soms zelfs weken,

dan duikt hij opeens op en kun je hem in de

buurt overal weer tegenkomen. Op een

buurtvergadering bijvoorbeeld waar hij zich

zeker laat horen, of op een buurtactiviteit als

een expositie. Of gewoon op straat, vaak

spelend op zijn saxofoon. Want Ad is toch

vooral muzikant, bespeelt naast de soprani-

no- met name de baritonsax. Maar ook de

bombarde, een Bretons blaasinstrument en

de hichiriki, een Japans blaasinstrument. En

soms piano. Daarom ook is hij regelmatig

even weg, op toernee. ln Nederland, maar

ook in het buitenland, waaronder Engeland

en lJsland maar toch hoofdzakelijk Japan.

Portret van een markante buurtbewoner.

Ad is niet alleen een echte Brabo en

Eindhovenaar maar zelfs een geboren en

getogen 'Bergen'-bewoner. Want hij is in

deze buurt ter wereld gekomen, en er daar-

na ook altijd blijven wonen. "lk ben geboren

onder het klokgebeier van de Catharinakerk,

in een woninq op de hoek van de Wal en de

Grote Berg. Dat was een heel mooi heren-

huis, dat nog op verschillende oude foto's te

zien is." Mooi meegenomen, het huis staat er

namelíjk al lang niet meer. Gesloopt, om

plaats te maken voor het nieuwe onderko-

men van het Eindhovens Dagblad.

Ad is van vlak na de oorlog, en heeft nog de

nodige herinneringen aan het oude Brabant

en oude Eindhoven. "lk weet nog van de

laatste melkboer die ventte met een honden-

kar, van het stoplicht dat belde als het op

rood sprong, en van een mooie synagoge in

de Kerkstraat." Om er even later een beetje

cynisch aan toe te voegen: "'Ook al weer

afgebroken', zeggen we dan in Eindhoven."

Maar Ad weet nog meer voorbeelden: "Het

Katholiek Leven op de Wal was ook zo'n

vooraanstaand gebouw, en dan de stadsvilla

van Fens met een prachtige wilde tuin er

omheen. Daar ging ik vaak spelen."

Als kind ging Ad naar de lagere school 'Don

Bosco'in de Deken van Somerenstraat,

slechts een paar straten verwijderd van zijn

ouderlijk huis. "Maar dit en alles wat daarna

kwam, heb ik als verplicht ervaren. lk fanta-

seerde over het leven dat na díe vervelende

school zou komen. lk droomde weg bij

muziek waar mijn leeftijdgenoten niets van

moesten hebben. Marsmuziek, Louis

Armstrong, Earl Gardner, Fats Domino. Op

feestjes was het allemaal Beatles, Stones,

Kinks, Pretty Things, Who. Wel leuk hoor,

maar altíjd weer díe eindeloze risicoloze
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gitaarmuziek. "

Nee, dat was toch niet Ad's ding. "lk luister-

de naar Coleman Hawkins, Sonny Rollins,

John Coltrane, Ornette Coleman, Charles

Mingus, Duke Ellington, Thelonious Monk,

Eric Dolphy, Charlie Parker. Zwarte musici die

reageerden en improviseerden op hun leven.

Mijn echte leven begon toen ik Corry leerde

kennen en van mijn moeder een saxofoon

kreeg."

Met Corry doelt Ad op zijn levenspartner,

beeldend kunstenaar Corry Duindam die ook

in De Bergstraat woont. En zijn moeder,

inmiddels overleden, was Jo Peijnenburg, die

eveneens lange tijd in De Bergen heeft

gewoond en al net zo'n markante persoon-

lijkheid was als haar zoon. "Ja, ja, dat laatste

klopt wel, veel mensen schijnen ons te ken-

nen. Zit waarschijnlijk in onze genen. Zo

stond mijn opa van moederskant, Antoon

Donders, in de Eindhovense binnenstad

bekend als een echte'bon vivant'."

Ad is diep in De Bergen geworteld, dat is iets

dat zeker is. Niet alleen heeft zijn moeder er

een groot deel van haar leven gewoond, en

hijzelf tot nu toe zijn hele leven, maar ook

zijn grootouders hebben er hun sporen nage-

laten. De ouders van zijn moeder hebben

namelijk jaren lang een rijwielzaak op de

Grote Berg gehad. "Op nummer 14, in het

pand waar nu een pianohandel zit. Er is nog

een foto waar die winkel op te zien is. Daar

sta ik als vierjarig jongetje met mijn grootou-

ders voor."

Ad heeÍt deze foto aan Bob Casemier gege-

ven, voor diens prachtige, bijna als een 'mini-

museum' ingerichte woning op de Kleine

Berg. Bob heeft die foto mooi ingelijst, hele-

maal 'oud gemaakt' en in zijn trappenhuis

opgehangen.

LuciÍerfabriek
Na vertrek uit het ouderlijk huis heeft Ad,

zoals gezegd, altijd in De Bergen gewoond.

Achtereenvolgens op de Keízersgracht, in de

Catharinastraat en nu al weer vele tientallen
jaren in een fraai pand in de Bergstraat. "Op

een gegeven moment stond er in de

Bergstraat een gezellig onbewoonbaar ver-

klaard woninkje leeg. Met een WC buiten en

slechts éen kraantje met alleen maar koud

water." En daar is Ad toen in getrokken,

samen met Corry. "Zo'n dertig geleden was

dat, schat ik."

Zo kwamen ze terecht in een pand dat deel

uitmaakte van een gebouwencomplex van

de voormalige Luciferfabriek Mennen &

Keunen, ooit een begrip in het Eindhovense.

Aan de straatkant bestond dat complex uit

een aantal panden die werden bewoond,

onder andere door krakers, terwijl de gebou-

wen op het binnenterrein in gebruik waren

bij een wijnhandel.

De rest van het gehele gebied tussen

Bergstraat, Kleine Berg en Grote Berg diende

in die tijd nog als tuin voor de aangrenzende

woningen. En indertijd vormde dat zelfs nog

het grootste deel van die hele driehoek.

Maar van het groen is weinig meer over, in

de loop van enkele decennia is het sluipen-

derwijs bijna helemaal vervangen door steen.

"Beetje bij beetje zijn daar steeds meer par-

keerplaatsen voor in de plaats gekomen",

aldus Ad.

Eind jaren zeventig nam een ijzerhandel het

eigenlijke Luciferterrein over, waarna de

gebouwen op het binnenterrein al snel

onder de slopershamer bezweken. 'Ook al

weer afgebroken', dit deel van wat toch een

complex van historische waarde mag worden

genoemd. Maar gezamenlijke inspanningen

van gemeente en bewoners voorkwamen dat

de woningen aan de Bergstraat eveneens

tegen de vlakte gingen. De gemeente kocht

de woningen op, en zo konden die tegen

sloop worden behoed.

" - .,*,.",:i.:j :...i:. ;:.: i,.*-L;f.r*lplf

ln de loop der tijd is Ad zich steeds meer

gaan interesseren voor de geschiedenis van

de buurt en van het Luciferterrein. "Als je net

ergens gaat wonen, beschouw je je buurt in

het begin als een soort gegeven, en daarin is

je huis dan een soort eílandje. Pas na jaren ga

je steeds meer ontwikkelingen en verbanden

zien." Ad dus ook, en dat gebruikte hij bij de

ontwikkeling van zijn idee voor wat hij zelf

de 'Urban Jungle' noemt. Zo'n jaar à ander-

half jaar terug kwam hij daarmee op de

proppen, toen de buurt signalen kreeg dat

de gemeente op het terrein hoogbouw wilde

neerzetten. OÍ iets anders aÍschuwelijks.

'iir§;.rn JuírEiË'
Als reactie op die dreiging sloeg een groepje

omwonenden en een enkele ondernemer de

handen ineen en besloot zelf plannen voor

het terrein te ontwikkelen. En Ad was een

van hen. ln zijn concept voor de 'Urban

Jungle' maakte hij een mix van verleden,

heden en toekomst. "Het luciferterrein was

ooit een groene oase, er woonden mensen

met een kippenhok en een moestuin. Dat

groen wil ik terug. Door een deel van het ter-

rein opnieuw te voorzien van gras, maar ook

van ven en puin om vervolgens te observeren

hoe de natuur het terrein terugwint op de

stad. "En dat verbind je dan natuurlijk aan de

twee Eindhovense toverwoorden 'Design' en

'Technology', door dat proces te volgen via

websites en webcams. Dan krijg je een inter-

nationaal aandachttrekkend project over

wetenschap, technologie en kunst. En let op,

op lange termijn brengt het geld in het laa-

tje! Dit alles in het kader van 'Minder =

Meer!"'

"Het leuke aan De Bergen is de diversiteit",

zegt Ad tot slot. "Maar deze komt wel steeds

meer onder druk te staan van het econo-

misch korte termijn denken. Het snelle geld

maken dus." En dat is natuurlijk jammer.

Harrie Quispel
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De slagzin van de nieuwe
ondernemersorganisatie
'Stichting Ondernemers

De Bergen'luidt:

Eerder werd in het Bergen Bulletin bericht

over de stadswoningen op de hoek van

Oranjestraat-Anna van Egmondstraat.

Mogelijkerwijs zou er een oplossing komen

waarbij niet vijf maar drie woningen worden

gebouwd. Planontwikkelaar Janssen de Jong

heeft dat plan met de betrokken bewoners

besproken. En de buurtbewoners zien deze

oplossing wel zitten, heb ik begrepen. De

plannen zouden nog wel moeten worden uit-

gewerkt. lntussen houdt de gemeente vast

aan het plan van vijf stadswoningen en

dwingt Rob van der Linden (Oranjestraat)

verder te procederen. Nog gekker, want de

planontwikkelaar wil/kan de vijf woningen

niet bouwen, heeft Rob van hem gehoord.

De bouwkosten zouden te hoog zijn. Volgens

Jansen de Jong gaan de nieuwe plannen voor

drie stadswoningen 28 november a.s. naar de

Welstandscommissie. Daarna volgt een nieu-

we WRO art. '19 procedure voor de drie

woningen. Dit keer de korte procedure. Maar

intussen staat

Rob op 2 januari

voordagen ,. ' ,,,.1..,..., ..:
dauw in Den ',i.

Haag bij de Raad

van State te pleiten. En dat om de gemeente

ervan te weerhouden om een bouwvergun-

ning af te kunnen geven voor vijf woningen,

die de ontwikkelaar helemaal niet wil bou-

wen! Lekker overbodig zou je denken. Maar

wat als de vergunning voor 5 woningen defi-

nitief wordt? ls dit zo langzamerhand geen

dossier voor "Kamervragen"? Met als centra-

le vraag: hoe wordt hier met de belangen

van de buurtbewoners omgesprongen?

lgnace Op de Macks

www.juniortapijt.nl

Galerie Docters Arts, Willemstraat 23

29-11 tlm 06-01-08, Werken uit stock

do-vrij 11.00 - 18.00 uur, zat 11.00 - 17.00

uur, koopzondag '13.00 - 17.00 uur

www.docters-art.com

Galerie Willy Schoots, Willemstraat 27

Daniel Spoerri, assemblage en sculpturen

Liesbeth Bijkerk, werk op papier

Connected, assemblage en collages, di

Um vrij 11.00 - 18.00 uur, zat. 11.00 - 17.00

uur en op afspraak, www.schoots.com

Bijeenkomst Kerngroep Koepel de Bergen,

ma. 10 dec. 19.45 uur. info: www.koepel-

debergen.nl of info@koepeldebergen.nl

Fakkeltocht, ma. 24 december; Wilhelmina-

plein, start 18.00 uuf v.a. 19.00 uur tocht

door binnenstad. Afsluiting met muzikaal

programma Wilhelminaplein 20.00 uur,

website:www.fa kkeltochtei ndhoven.n I

Boekenberg, voor kinderen van 3 Vm 7

jaar en ouders in Grand Café Berlage,

Kleine Berg 16, Aanvang 13.00 uur, toe-

gang € 3,- (reserveren bij de Boekenberg)

Thema: Wintersprookjes'de

Winterkoningin' door Marionetten-

theater'de Bokkesprong'.

www.boekenberg.n l/boekenbergmiddag

JJ

www.markett.nl

Op dinsdag 27 november j.l. vond er in De Bergen een schouw plaats. Aanleiding vormde de

oprichting van de nieuwe ondernemersvereniging 'stichting Ondernemers De Bergen', die

graag samen met diverse overheidsdiensten het gebied wilde inspecteren op belangrijke

zaken als beheef leefbaarheid, veiligheid en levendigheid. Er werd dan ook voornamelijk

het winkel- en horecagebied geschouwd. De verbeterpunten vormen voor de overheidsdien-

sten input voor haar gebiedsactiviteiten in 2008. Een dergelijke schouw geeft een goed

beeld van wat er leeft onder verschillende gebruikers. Deelnemers waren vertegenwoordi-
gers van de winkeliers, horecaondernemers, politie, brandweer en gemeente (Staddeelteam

Centrum, Economische Zaken en gemeenteraad).
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