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Een patiënt komt in aanmerking voor een hart- Snelle transplantatie is van essentieel belang. mend nadeel is dat in verband met de geboden

transplantaties het donorhart niet goed op gang

Het lijkt zo simpel, een plantje in de tuin zetten,

transplantatie als er sprake is van een chronisch Het hart is vier tot acht uur buiten het lichaam snelheid donor en ontvanger op bloedgroep op

komt. De overlevingskans voor een persoon met

maar of de plant ook aanslaat (d.w.z. gaat groei-

hartfalen, waarbij de levensverwachting kleiner houdbaar, maar hoe sneller de operatie, hoe elkaar worden afgestemd. Afstemming op weef-

een donorhart ligt op ruim 90 procent na één

en) hangt mede af van de manier van planten. De

is dan één jaar en andere behandelingen niet groter de kans op succes. Een harttransplantatie seltypering is in verband met de tijdsdruk niet

jaar; 84 procent leeft na vijf jaar nog.

plek waar de plant komt wordt indien nodig eerst

(meer) mogelijk zijn.

duurt gemiddeld zo’n drie tot vier uur. Een bijko- mogelijk. Gevolg is dat in 5 tot 15 procent van de

gespit, waarbij we ervan uitgaan dat de grond in
orde is (zie bodemkunde), dus bemesting en/of
bodemverbetering voeren we niet uit, bemesting
in het plantgat kan er zelfs toe leiden dat de
plant eerst uitloopt en vervolgens weer afsterft.
De tijd waarin we planten kan bij planten in pot
(container) het hele jaar zijn. Planten in gaas
planten we tussen eind september en eind april,
volle gronds planten (met kale wortel) planten
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we tussen oktober en maart.

M E E RR IJK
Ook bemesting voor het nog te implemen-

als Cobra’s. Een wakkere toeschouwer (en

Hoewel ‘Meerrijk’ vrij kunstmatig van

teren Meerhovense stadscentrum ‘Meer-

lezer van de begeleidende tekst van VHP

bovenaf is ingepland (sinds wanneer bouwt

rijk’ is niet noodzakelijk. Bodemverbetering

architecten) zal ook een schim van het

men centra pas achteraf?), blijft bouwen

daarentegen des te meer, wat plaats zal

Toscaans torenstadje Sangimiano herken-

natuurlijk mensenwerk. Hopelijk gaat er

vinden door toevoeging van prefab beton.

nen.

groepsbindend architectenbloed hangen in

Aardbodem en beton hebben geen zelfde

de oranje stenen.

bloedgroep, maar dit is voor stadscen-

In het ‘Beeldkwaliteitsplan Meerrijk 20 juni

trumimplementaties doorgaans geen pro-

2003’ is te lezen: “(…) fungeert het Beeld-

bleem. Als voldoende mensen in Meerhoven

kwaliteitsplan als een belangrijk instrument

wonen om het nieuwe hart draagkracht te

voor het regisseren van het nagestreefde

geven, krikt dit de levensverwachting van

precaire evenwicht tussen eenheid en

de gehele wijk danig op. De overlevingskans

verscheidenheid (…). Zoals een dergelijke

is ruimschoots boven de 85% na vijf jaar.

samenhang in vroeger tijden als vanzelf
ontstond uit de beperking van de techniek

Hoewel menselijk gebruik van het stad-

en het lokaal beschikbare bouwmateriaal,

scentrum door de tijd heen voor de brood-

zal hier in de dialoog tussen verschillende

nodige doorbloeding gaan zorgen, zal het

deelnemers aan het planproces op eigentij-

in eerste instantie op kunstmatige wijze

dse wijze tot stand dienen te komen.”

moeten wortelschieten. De architecten
laten Meerrijk refereren naar de Ayersrock

Zo is men op dit moment bezig het hart

in Australië: Een weerbarstige, oranje

van Meerhoven vorm te geven. Misschien

monoliet dat welhaast boven de tijd lijkt

zal ‘Meerrijk’ zijn ondergrond verder

te staan. In Meerhoven zal het versteende

weinig nodig hebben: Het wordt groot en

landschap al van ver zichtbaar zijn.

zal eruitzien als een eenheid, dus zal het
wortelschieten in zichzelf. Tenminste, als

Als men dichterbij komt, blijkt monoliet

de betrokken partijen zich in elkaar kunnen

juist uit verschillende facetten te bestaan.

implementeren. Als hun bloedgroepen goed

Bouwdelen zullen langs elkaar kronkelen

bij elkaar kleuren.

KOSMISCH MEERHOVEN
Dus toen was daar plots de grote

ste krulsnor bovendien. Men schiet

oerplop. Dat was pak hem beet twaalf

gezellig wortel in elkaar. Met z’n allen

morst eerst her en der een wereldoor-

miljard jaar geleden en alweer een

in een tochtige boerderij lepelen uit

logje bladiebla.

kleine vijf miljard jaartjes terug ont-

grootmoeders oersoep.

zetten hun stappen in Amsterdam en

stond er aarde en zon. Toen was de

Maar wat waait daar door het gras?

Armstrong

aard een soort van grote ongespeciali-

Wat doet de klompen nu trillen?

Men is nu individueel en wil eigen stap-

seerde cel. Het moet een ultieme tijd

Men spitst de oren…

pen zetten. Een spectaculaire eeuw is

Jawel!

zijn geweest voor de megameditators
onder ons.

AYERS ROCK, AUSTRALIË

le revolutie! Daar

Goed, goed zo snel ging dat niet. Men

op

En de Beatles

de maan, je weet hoe dat gaat.

het zeker geweest. Met persoonlijkheden
die ruimte krijgen boven te komen bor-

Een tijd voor superontspanning.

De industrië

relen, maar ook met atoombommetjes

Maar klokslag een miljardje later was

is

en potverdikke

daar potverdikke het eerste leven.

Sowieso moet God maar weer es

met

Tweeënhalf miljard jaar daarna werd

dood. Tradities moeten uit stofjas-

Bassies

de celdeling uitgevonden. Deze voor-

sen worden geklopt. Een zuivere tijd

mag! Zap: Piramiden van Maya’s tsjeem

uitgang bood nieuwe perspectieven.

moet aanbreken. De modernist is

die moesten echt exact op de goeie plek

Sinds celdeling is het hek van de

een idealist:

Laat de mens vrij

staan. In verband met de maan. Of de zon,

dam: Vissen, dinosauriërs, apen en

zijn!

Laat de machines het werk doen.

wat een gedoe. En wat een verschil met de

mensenapen die elkaar respectievelijk

De modernisten zijn de uitvinders van

willekeurigheid hedendaagse bedrijfster-

toeblubben, opeten, vlooien en pen-

het woord -overmaat-: een plafond hoeft

reinen langs de snelwegen. Dat zegt iets

sioensregelingen toedienen. De eerste

niet hoger te zijn dan een mens met hand

over cultuur. Jean Paul S. zegt dan weer

mensch, de homo erectus, zag het

naar boven. Overmaat is verspilling van

dat de mens tot vrijheid is veroordeeld

daglicht twee miljoen jaar geleden.

menselijke energie.

De mens zal vrij

jajaja. Vrij? Maar waarom zijn we nu dan

Inmiddels spreekt men zo’n tiendui-

zijn! Rechte lijnen zijn slim. Seriema-

toch zo drukdrukdruk en oppervlakkig

zend jaar van beschaving.

tigheid is rendabel.

tralala? Op het vrije en moderne fundament

ie

dan. Alles moet anders nu.

een gaatje in de ozonlaag en

Willeke Alberti ook en kabouters,
cq Adriaan’s

Rouvoet

en alles

werken we nu om te winnen (waarbij we

Men bouwt een piramide uit grote

Destijds heeft men zich bij een architec-

anderen dus tot verliezers maken), want de

blokken. Even later een telefooncel

tonisch (CIAM) congres afgevraagd of in

buren doen het ook…,

met fijne elektronica. Iemand vindt

het groeiende economische systeem de

een modernistisch vooruitgangsgeloof: Als

het wiel uit en de taal. Een ander baart

rijken niet steeds rijker zullen worden en

we een probleem hebben, moeten we gewoon

Edison, de springveer, Amerika en

de armen niet nog armer. Een antwoord

zo lang nadenken tot we het kunnen oplos-

ook goden: De opium van het volk,

op die vraag is niet mee in het modern-

sen. In het ideale geval weten we zo veel dat

aldus Karl M. Theo R. is vooralsnog

istische fundament gegoten. Had men

we alles kunnen oplossen. Misschien zelfs

in de wereldgeschiedenis onbekend

kunnen bedenken dat een basis voor het

elkaar?

gebleven maar bracht wel prachtige

huidige

>>

dochters voort en had een alleraardig-

werd gelegd?

ongebreidelde

consumentisme

ooit opgestuwd door

>>

Maar het postmodernisme zegt rond de

sidieerd iemand die zich kunstenaar noemt.

jaren zeventig een beetje het omgekeerde:

Waar kan dat nou? Ik vermaak mij best.

De problemen die we krijgen zijn juist inherent aan de ontwikkelingen. Vind je een

Gevolg is ook dat Meerhoven tuurlijk

auto uit, dan moet je ook verkeersregels,

niet zoals Amsterdam vanuit het cen-

dan moet je ook tekens op het wegdek,

trum gegroeid, maar integendeel: van

dan moet je dan ook weer een apparaat

bovenaf gepland met modernistisch

dat tekens kan zetten op het wegdek, dan

lange hoofdlijnen. Grotendeels is het

moeten daarvan alle schroefjes op de

al gebouwd, behalve... het centrum.

goeie plek zitten. Dus nu zijn we nu druk

Wat zal daar gaan komen? Welnu,

met schroefjes in de weer.

alles kan!

Maar getreurd?

Architecten

De blauwdruk is blanco.
willen

een

centrum

gaan maken wat een combinatie is
van: Een omhoog spiralende cobra,

Welnee.

de Ayersrock in Australië en een
(Afgezien van o.a. de opwarming van de aarde,

Toscaans torenstadje San Gimiano.

ijskapsmeltingen, zeespiegelstijgingen, gronddrinkwater-

Jawel: Een omhoog spiralende cobra,

tekorten, groeiende ongelijkheid, extremisme,

de Ayersrock in Australië en een

aidsverspreidingen, de afname van biodiver-

Toscaans torenstadje San Gimiano al

siteit en oncontroleerbare megastedengroei in

tesaam in het nieuwe hart van onzer

arme gebieden hoort u mij niet klagen).

Meerhoven. Ik zou het niet hebben

stofuitputtingen,

ontbossingen,

kunnen bedenken.
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Gevolg is wel dat ik hier alles schrijven
kan. Alles! Teveel om op te noemen. Ik

Woont u ook in ‘t Meerhovens stramien? U

begin er niet eens aan, ik wil niet breed-

bent vrijer dan ooit! Elk behang past. Byz-

sprakerig zijn. Ik zal me hier niet verliezen

antijnse geometrie of Indonesisch batik?

aan overbodige informatie, ben uitermate

Zoekt u een uitgemolken monnikenkoor

to the point. Er is geen spielerei hier

of juist witte motor krachtvoer voor een

überhaupt. Taalkundige slagroomtoefjes laat ik weg hier. Ik ben sec. Zo sec

uit de kluiten gewassen gigamier?
Dames en heren, u vindt het hier!

zelfs dat ik de woorden piramiden, pensioensregelingen, erectus, beatles, schroefjes,

Laat ieder zijn of haar fundamenten de

biodiversiteit, prop, point & oerplop, binnen

grond in dansen. Pak een exotisch kleur-

duizend woorden prop. Dames en heren, u

enpalet, beschilder uw funderingspalen

leest hier iets van een tot voor kort gesub-

en jas ze de grond in.

Arnoud Rigter

OXANDRIË
SCHATTEN UIT TTOXANDRIË

SCHATTEN UIT TOXANDRIË
Het bekende oude verhaal van de ongelooflijke historische ont-

al te lang in verwondering stil te blijven staan, maar

rest van de kudde er nog mee voe-den ook. Zo ging

dekking van de veehouders Theunissen en Verbeeck dreigt het

snel verder te lopen, in de richting van hun vee.’

dat door, de dagen werden via weken, via maanden

af te leggen tegen de tand des tijds. Waarheidsvorser van het

‘Geleid door hun gehoor, hun intuïtie en de zachte

zelfs jaren. Na een tijdlang rouwen hertrouwden hun

eerste uur Heimert van Aerendonk doet nog eenmaal zijn verhaal

dwang van de stenen beelden, kwamen zij bij het

vrouwen, reden wagens af en aan, leegden hun laad-

in een poging de historie voor eens en voor altijd aan de vergetel-

eind van een van de gangen. In de verte zagen ze al

kleppen, wiekten de bodem kort, stortten er asfalt

heid te onttrekken.

de oplichtende ogen van de samengedromde schap-

en legden de eerste tot en met de laatste hand aan

en, maar dichterbij gekomen glinsterde er meer en

het militaire vliegveld Welschap.’

meer. De ooien hadden zich behangen met gouden

Hij schuift zijn stoel naar achter en staat op. ‘Ik hoef

kettingen, de rammen droegen grote kronen. De

je niet te vertellen hoe het verder ging. Welschap

door Oscar Kocken

‘Ze waren de dag na die allesverwoestende storm

besloot zich te laten zakken. Zijn voeten eerst, daar

lammeren hadden stuk voor stuk een plaatsje be-

werd opgedoekt, Meerhoven verrees. Gloednieuwe

op zoek naar hun verdwaalde schapen, maar vonden

na zijn benen, zijn middel, zijn buik, zijn borst, tot

machtigd op de grote stenen bedden, waar zij

huizen, met gloednieuwe tuinen aan gloednieuwe

iets geheel anders. Eenmaal aangekomen bij het ka-

alleen zijn hoofd met daarop een verkrampte grimas

slurpten uit de houten kommen. De oudste van de

straten. Maar nog altijd dwalen Theunissen en Ver-

algeslagen middelpunt van de ooit zo onbegaanbare

nog boven de grond uitstak. Hij knikte en liet zich

kudde stond uitgebreid te blaten op een met zilver

beeck met hun overgebleven schapen door de on-

heide, bleven Theunissen en Verbeeck, al tijdenlang

met een plof op de bodem vallen. Maar wat denk je?

beslagen tombe. Tegen de muren lagen hoogopge-

dergrondse gangen. Bij tijd en wijle hoor je mensen

buren, sinds kort ook zwagers, als door de bliksem

Al na een halve seconde richtte hij zich vanuit de du-

stapelde speren en bogen van taxushout, daarnaast

klagen dat zij ’s nachts niet kunnen slapen. Dat zij

getroffen stokstijf staan. Ze keken elkaar een sec-

isternis vloekend en tierend tot zijn buurman. Er viel

grote plakkaten met onontcijferbare teksten.’

stemmen menen te horen, smekende stemmen,

onde aan, staarden toen weer naar de plek vanwaar

geen hand voor ogen te zien en Theunissen moest

‘Geen twijfel over mogelijk: schatten van de Toxan-

wanhopige stemmen. En geblaat. Eindeloos geblaat.

zij het gemekker hoorden en wisten beiden: zou

huiswaarts voor lucifers en een draagbare olielamp.’

driërs, een West Germaanse Eburonenstam.’ Van

Uit angst de waarheid onder ogen te zien, weigert

hun leven dan toch ooit een spectaculaire wending

‘Alsof hij ononderbroken verwensingen had uitge-

Aerendonck staat op en pakt een verweerd boek uit

de overheid een onderzoek in te stellen.’

moeten krijgen, dan was het nu. Ze veegden tegeli-

braakt wist Verbeeck zijn buurman bij terugkeer

zijn kast. ‘Plinius schreef erover in zijn Naturalis His-

‘U vertelt dit verhaal graag, is het niet?’ vraag ik

jkertijd hun voorhoofd af. Het was die 14e juni 1899

direct weer te trakteren op een stortvloed aan ge-

toria en we weten dat Julius Caesar deze beschav-

hem.

een zeldzaam warme dag, op de heide waar later

scheld. Bij het ondergaan van de zon was namelijk

ing volledig van de kaart heeft geveegd, maar dat is

Van Aerendonck zucht diep. ‘Niet graag. Maar de

vliegveld Welschap en nog weer later Meerhoven

zelfs de oplichtende ingang als orientatiepunt ver-

het. We weten nog net dat hun leefgebied Toxandria

mensen moeten weten hoe het zit. Zij mogen niet

zou verrijzen.’

loren gegaan en bij het idee dat zijn vriend het na

werd gedoopt naar de goede kwaliteit taxus- of veni-

met een kluitje in het riet worden gestuurd. Wij zijn

De hoogbejaarde Heimert van Aerendonck spreekt

zijn grove taal zou vertikken om nog terug te keren,

jnbomen die er groeiden, meer is niet bekend. Maar

allen afstammelingen van Theunissen en Verbeeck,

nog altijd vol vuur. Zijn ogen twinkelen wanneer ik

raakte hij in de grootst mogelijke paniek. Hij weig-

niet zo gek dus dat het uitgerekend zo’n boom was

die op hun beurt afstammen van de Toxandriërs. Het

hem aanmoedig nog een laatste keer het verhaal

erde nog een stap te zetten vooraleer Theunissen

die toegang verschafte tot dit gangenstelsel, dat

zijn onze schatten die onder onze voeten begraven

te vertellen. Ik hoorde het als kind, ik hoorde het

met lamp en al was afgedaald.’

waarschijnlijk als vluchtroute of schuilkelder diende

liggen en die twee met hun nachtelijk lawaai herin-

als puber, ik hoorde het bij de koffietafel voor zijn

‘Daar stonden ze dan. Het flauwe schijnsel streek

uit angst voor de Romeinse legers.’

neren ons daaraan. Willen zij en wij rust krijgen,

overleden vrouw. Vanaf zijn eigen koffietafel zal ie-

langs de wanden, hier en daar vielen druppels in

Hij poetst zijn bril, buigt naar me toe en fluistert:

dan moet Meerhoven tegen de vlakte, dan moet

mand anders het moeten vertellen. Nog eenmaal

het smalle stroompje dat door het gangenstelsel

‘Hadden de heren ook maar enig idee gehad van de

met grootscheepse opgravingen begonnen worden.

wilde ik zijn woorden horen.

kronkelde, geschrokken torren, kevers en wormen

waarde van hun vondst, ze zouden hun longen uit

Maar dat kost de overheid handen vol geld en daar-

‘Theunissen en Verbeeck zaten geknield bij de half-

vluchtten weg. Het gemekker van de dieren in de

hun lijf hebben geschreeuwd van blijdschap. Nu ech-

om verklaren ze mij en mijn medestanders voor gek.

omgewaaide venijnboom,’ vervolgt hij. ‘Ze aarzelden,

verte werd omgeven door een langgerekte echo.’

ter waren ze net pienter genoeg om hun schapen uit

Maar wij houden vol.’

wikten, wogen, voelden hoe de moed inmiddels mi-

De oude man neemt een slok water en staart uit het

het heiligdom te jagen en als de wiedeweerga hun

jlendiep in hun schoenen was gezonken. Met het

raam, alsof zijn herinneringen zich in de tuin bevin-

zakken zo goed en zo kwaad als dat ging vol te stop-

omhoogkomen van de wortels was een smalle holte

den. Hij vervolgt:

pen met sieraden.’

vrijgekomen, vanwaar nu het angstige geluid van

‘Pas toen hun ogen zich gewonnen gaven aan het

‘Ze renden en renden, maar raakten meer en meer

Naschrift:

hun schapen opsteeg. Het mulle zand brokkelde bij

donker, zagen de twee waarin zij verzeild waren

verzeild in de diepe duisternis van de gangen. Hoe

Bij het ter persen gaan van dit magazine bereikte

elk zuchtje wind naar beneden. Er in geraken was

geraakt. Aan weerszijden van de spelonken ston-

verder ze gingen, hoe hopelozer zij verdwaalden.

ons het bericht dat de heer Van Aerendonck na een

klaarblijkelijk niet eens zo heel erg moeilijk. Er weer

den lange rijen stenen beelden. Beelden van man-

Ze doolden rond, doolden en doolden, de minuten

kort ziekbed is komen te overlijden. Onze gedachten

uitkomen des te meer.’

nen, van vrouwen, van kinderen, van bejaarden, van

werden uren, de uren werden dagen. En op weg

zijn bij de nabestaanden.

‘Het was uiteindelijk niet uit heldenmoed,’ grinnikt

goden, van slaven. Grof uitgehakt, maar met zorg

naar de uitgang hielden ze zich in leven met het

Van Aerendonck, ‘Als wel uit bittere noodzaak om

geplaatst. Als een welkomsthaag stonden zij daar,

eten van rauw schapenvlees. Met elk gedode dier

hun broodwinning veilig te stellen, dat Verbeeck

als moedigden zij Theunissen en Verbeeck aan niet

hielden ze het een dag of wat uit, en ze konden de

Een tussenlanding op Welschap tijdens de eerste Nederlands-Belgische rondvlucht.
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Luxe genieten op de duurste plaats;
het dakterras van het KLM-restaurant
in het luchthavengebouw.
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PRECISIE BOMBARDEMENTEN VAAK ERBARMELIJK
door Wim van Exel - Eindhovens Dagblad

Verschillende keren moesten bewoners van Meerhoven hun
huis uit omdat er bommen uit de tweede Wereldoorlog geruimd
moesten worden. Het gebied rond de vliegbasis is het toneel van
blindgangers die in de grond worden aangetroffen.
“De precisie bij de bombardementen was vaak erbarmelijk; bommen kwamen
ooit vijf kilometer terecht van waar ze eigenlijk moeten vallen. Bij het eerste
bombardement op Welschap kwamen de bommen overal terecht, behalve op het
vliegveld, stelt Robert van Ingen”. Zijn bureau T&A Survey deed voor Eindhoven
een historisch onderzoek naar de bommenlast die Welschap te verduren kreeg.
Vooral de Amerikanen deden het slecht wat bombardementen betreft.
Van Ingen kan tot deze stellige beweringen komen omdat de geallieerde
bombardementen goed gedocumenteerd zijn. Via onderzoek in de Britse en
Amerikaanse luchtmachtarchieven is exact te achterhalen wat er wanneer en
waar aan bommen gegooid is. Alles werd opgetekend, zoals het doel en de
bevindingen van de piloot.
FOTO’S
En er werden massa’s foto’s gemaakt. Dat was standaard vanaf 1943 omdat
gaandeweg bleek dat de verhalen van de piloten onbetrouwbaar waren. Meldden
zij bij thuiskomst dat de doelen geraakt waren, de berichten van het verzet luidden vaak heel anders. Tijdens het bombardement schoten camera’s automatisch
enkele foto’s zodra de bommenluiken opengingen; voor en na het bombardement
maakten luchtfotoverkenners opnamen van de uitgekozen zone.
Dat resulteerde in series foto’s van landschappen vol gaatjes’ de kraters van de
ontplofte bommen. Welschap werd, om het vliegveld met zijn grasbanen voor de
Duitsers onbruikbaar te maken, door de Engelsen en Amerikanen gebombardeerd. Veel bommen gingen echter niet af. Die blindgangers zorgen na de oorlog
nog steeds voor oponthoud bij werkzaamheden en zelfs voor ontruimingen van
woonwijken.
Het aantreffen van een blindganger hoeft geen verrassing te zijn, is het
uitgangspunt van Van Ingen. “Als je alle gegevens combineert, zoals de ingezette toestellen en de bommenlading die zij vervoerden, kun je met een grote
waarschijnlijkheid aanwijzen waar blindgangers zitten.
14.072 BOMMEN
Welschap (en omgeving) kreeg van juni tot en met 17 september 1944
grote aantallen bommen te verwerken. In de zomer van 1944 kwamen er in
totaal 14.072 bommen naar beneden. Volgens de Engelse en Amerikaanse
oorlogsstatistieken is een op de tien niet afgegaan, wat 1400 blindgangers
oplevert.
BLINDGANGERS
Vanaf 1992 tot op heden zijn er reeds 160 blindgangers gevonden en gedemonteerd in Meerhoven. De verwachting is dat er nog zeker tientallen explosieven in
het gebied aanwezig zijn. Ongeveer de helf van de blindgangers is na de oorlog
opgeruimd, de rest wordt op dit moment dus opgespoord en verwijderd.

1944

Op dit moment wordt het laatste deel van Meerhoven met zeer grote nauwkeurigheid onderzocht op blindgangers. Het nog te onderzoeken gebied behelst
nog 30 ha.

F OTO G R AF IE > F LY I N G C A ME R A - K A R EL TO M E I

1996

September 7, 1986: Angelwitch, Avalon, Battlezone, Chariot, Joshua, Onslaught, Satan - June 8, 1987: Atomkraft, Destruction, Mad Max, Stryper, Testament, Vengeance - May 23, 1988:

1994: B-Thong, Clawfinger, Cynic, Danzig, Die Krupps, Forbidden, Gorefest, Jackyl, Kyuss, Last Crack, Life of Agony, Nerve, Pride & Glory, Prong, Sick of It All, Skintrade, Skrew, Skyclad,

Candlemass, Exodus, Laaz Rockit, Paradox, Sabbat, Toxik - May 15, 1989: Armored Saint, Forbidden, Holy Moses, Sacred Reich, Savatage, Sleeze Beez - June 4, 1990: Death Angel, Modred,

Sleeze Beez, The O, The Obsessed, Urban Dance Squad, Vicious Rumors - June 2, 3 and 4 1995: 35007, Absconded, Biohazard, Blitz Babies, Brotherhood Foundation, Crash Worship, Dog

Sacred Reich, Sepultura, Trouble, Vicious Rumors - May 20, 1991: Armored Saint, Extreme, Ignorance, Metal Church, Morbid Angel, Obituary, Primus, Psychotic Waltz, Saigon Kick - June 7,

Eat Dog, Downset, Dub War, Earth Crisis, Eleven Pictures, Fear Factory, Grip Inc., Hate Squad, Horace Pinker, Life of Agony, Machine Head, Madball, Mary Beats Jane, Mental Hippie Blood,

1992: Love On Ice, Modred, My Sisters Machine, Paradise Lost, Pestilence, Prong, Rollins Band, Skyclad, The O - May 29 and 30 1993: Annihilator, Anthrax, Biohazard, Fear Factory, Freak of

Motorpsycho, My Dying Bride, Nailbomb, Nevermore, No Fun At All, NRA, Orange 9mm, Overdose, Paradise Lost, Rape, Rich Kids On LSD, Schweisser, Shihad, Skyclad, Snapcase, Straw-

Nature, Fudge Tunnel, Gorefest, Kong, Mercyful Fate, Mindfunk, Monster Magnet, Nocturnal Rites, Nudeswirl, Suicidal Tendencies, Temple of the Absurd, Trouble, Wool, Z - May 21 and 22

man, Sun, Tiamat, Trouble, Type O Negative,Undeclinable Ambuscade, Warrior Soul, Waving Corn - May 24, 25 and 26 1996: 59 Times the Pain, 7 Zuma 7, Altar, Anathema, Bambix, Channel

DYNAMO OPEN AIR

Het terrein waarop Meerhoven is gebouwd, is door het verleden

bezoekers van zeven- naar zeventigduizend. Verhuysen verzorgt

ermuur van zo’n twaalf meter waaruit de bassen werkelijk over

Darko, midden jaren negentig leerling-tatoeërder bij Dragon

getekend. Het is gebombardeerd, er huisde onder meer een

de programmering, Kanters houdt zich bezig met alle andere

het terrein knallen. Helaas realiseert ook Munne zich niet dat

Tattoo, bezoekt het festival en heeft er de tijd van zijn leven. Hij

beruchte hippiefamilie en krakers van verschillende pluimage, er

zaken, waaronder het personeel, de logistiek en de beveiliging.

de festivalcamping naast hun basis bevindt: “Zaterdags werd

doet onvergetelijke indrukken op en geniet terloops natuurlijk

waren boeren en militairen, en er vonden verschillende feesten

Hoewel er keihard wordt gewerkt, was het de heren nooit gelukt

de tent nog afgebroken van enthousiasme, zondags kwam er

van live-muziek. Vooral het optreden van Mindfunk, een gelege-

en festivals plaats.

zonder de hulp van de honderden vrijwilligers die zich werkelijk

toch protest. De sfeer werd grimmig toen er een demonstratie

nheidsformatie met één van zijn favoriete zangers (Pat Dubar

Tussen 1993 en 1998 is het terrein tussen de oude landings-

uit alle hoeken en gaten van de Eindhovense gemeenschap aan-

werd opgezet van mensen die het niet meer trokken. Ze beko-

van Unity), herinnert hij zich als de dag van gisteren. “Het

baan en verkeerleidingtoren het decor van Dynamo Open Air

dienen. Gevestigde cultuurorganen als de Effenaar en Pop-Ei,

gelden ons met bierblikjes en hingen aan de hekken. Van de

optreden van die ‘metal-boyband’ was zo slecht dat ze massaal

(DOA). Dat rockfestival bereikt er de status van ‘legendarisch’

maar bijvoorbeeld ook carnavals- en sportverenigingen, en de

politie moesten we ermee ophouden, en dat was maar goed

werden bekogeld met van die kartonnen biertreetjes. Niet veel

en ‘ongekend’. Het is bovendien het grootste rockevenement

scouting dragen dolenthousiast hun steentje bij.

ook, want het was waarschijnlijk misgegaan.”

later verklaarde die zanger tijdens een openhartig interview op

Ondanks dat er steeds puur en alleen rock klinkt, sluipt er met

DOA lijkt voor buitenstaanders een ongeorganiseerde bende.

U N I E K E O R G A N I S AT I E

de groei en de daarmee gepaarde ontwikkelingen een enorme

Niettemin is het juist de vrijblijvendheid die het doet groeien

Dynamo Open Air (DOA) wortelt in Eindhoven en beleeft er

diversiteit in het festival. Dat heeft grote aantrekkingskracht op

tot een festival dat zijn weerga niet kent. Het gaat dan ook

Behalve grote namen, biedt DOA ook een podium aan Eind-

midden jaren negentig ook zijn hoogtijdagen. Het festival en

de directe omgeving. Steeds meer Eindhovenaren - rockliefheb-

de geschiedenis in als een van de grootste, maar ook als een

hovense bands. Peter Pan Speedrock natuurlijk, dat hier min

de lichtstad zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden.

bers of niet - bezoeken het festival met veel interesse en plezier.

van de meest ongedwongen festivals ooit op Nederlandse bo-

of meer wordt ontmaagd voor een groot festivalpubliek, maar

Het grote succes van het festival is vooral een resultaat van

Vooral vanaf de periode dat het evenement bij vliegveld Welschap

dem. Zo’n festival is nu - vanwege verscherpte voorschriften

ook punkrockband The Spades, stonerrockers als Moonstorm

de wijze waarop het wordt georganiseerd. Dat is een typisch

(Meerhoven) plaatsvindt, ontstaan uiteenlopende initiatieven die

en veiligheidsmaatregelen - simpelweg ondenkbaar. Alleen wat

en Loose (met visuals op drie schermen) en skaband Let’s Quit

Eindhovense aangelegenheid.

in de setting perfect samengaan met de puristische rockopzet.

betreft de wijze van organiseren is DOA al legendarisch.

geven alles wat ze hebben.

MTV dat het nieuwe album er niet meer van kwam. Ze hadden

van Europa.

besloten ermee te stoppen na Dynamo.”

Het festivalterrein verrijkt zich onder meer met een skateboardHet openluchtfestival dankt zijn bestaan aan het gelijknamige

park waar punkbands spelen, een bescheiden kermis met spin,

OM IN TE LIJSTEN

BADDEREN IN DE MODDER

Eindhovense jongerencentrum, dat in de beginjaren (opgericht

botsauto’s en een bungeejump-kraan (waar geheel in stijl geen

De unieke aanpak is natuurlijk mooi meegenomen, maar een

Toch is het vooral de sfeer die DOA zo bijzonder maakt. De

in 1981) geldt als dé rocktempel van Nederland. Geen enkel

kermismuziek, maar keiharde metal klinkt), en een prêt-a-porter

dergelijk spektakel staat of valt uiteindelijk toch bij de program-

herinneringen van bezoekers geven een goed beeld van hoe het

poppodium is zo intensief bezig met (hard)rock, en dat biedt

tattoostudio met befaamde tatoeërders als Greg Orie, Dikkie de

mering. DOA is immers bovenal een muzikaal evenement. Geluk-

festival verloopt. Doordat het puur metal en rock is wat de klok

kansen. Het podium boekt in die tijd grote namen en trekt daar-

Wit en Rooie Frans.

kig steekt ook het programma al in de jaren negentig met kop

slaat (uitzonderingen daargelaten), voelen de meeste festival-

en schouders boven alle andere (hard)rockfestivals in Europa

gangers elkaar perfect aan, en dat resulteert in een uitstekende

acte-de-présence in 1983 en Biohazard speelt een legendarisch

Een bijzonder zijproject is de autonome republiek 2B. André

uit. Het snel groeiende evenement staat van meet af aan te

ambiance. Behalve Duitsers, trekt het festival Nederlanders en

concert dat vanwege de euforische stemming zelfs niet wordt

Amaro, een vaandeldrager van het kunstenaarscollectief, be-

boek als hét podium voor metalpioniers en gevierde rockster-

andere West-Europeanen, maar ook Japanners. DOA is een

onderbroken als de stroom uitvalt. Het ontluikende rockinstituut

gint aanvankelijk op het festival als t-shirtverkoper, maar heeft

ren, maar ook voor lokale helden en aankomend talent.

gebeuren van internationale verbroedering en saamhorigheid,

kweekt goodwill bij zowel liefhebbers als muzikanten. Zo fung-

daar al snel genoeg van. Het volgende jaar krijgt zijn club een

eert het jongerencentrum als de springplank voor DOA, dat in

eigen plek, en ze grijpen die kans onmiddellijk. Op de edities die

Hoewel veel bezoekers aangeven niet speciaal voor de muziek,

maar die zijn feitelijk op twee handen te tellen. En dat allemaal

1986 voor het eerst plaatsvindt ter ere van het vijfjarig jubileum

volgen bouwen de 2B’ers aan een enclave binnen het festival

maar voor de goede sfeer te komen (onder het motto: ‘lekker

onder het genot van veel drank (bier) en drugs (waaronder veel

van het jongerencentrum aan de Smalle Haven.

die fungeert als een verzamelplaats. Ze verzorgen de hele dag

feesten, lekker zuipen, geen gezeik’), zijn alle programmalijsten

cannabis, speed en paddo’s). De taferelen zijn onvergetelijk: de

vegetarische maaltijden, koffie met gebak, en verkopen ludieke

om in te lijsten. Door de jaren heen hebben werkelijk alle hardrock-

camping (met open terrein) is bezaaid met tentjes en auto’s,

Alles wat DOA betreft, drijft op een typisch staaltje van de Eind-

merchandise. Daarbij runt het collectief een discotent, waar dj’s

of metalband van naam wel op de bühne bij DOA gestaan. Van

er wordt overal gebarbequed, en er zijn mensen die na het

hovense do-it-yourself mentaliteit. Geestesvaders Tinus Kanters

onafgebroken alles behalve rock draaien. “Rockers dansten de

het snerpende Anthrax, Megadeath en de poëtische Henry Rol-

trotseren van regenbuien en onweer vrolijk ronddartelen en

en André Verhuysen (AnTi-concerts), beide nauwelijks ervaren

hele nacht stomdronken op Abba en Boney M, maar er speelden

lins (die op Dynamo ‘slechts’ invalt) tot de dronken mannen van

badderen in de modder.

met het organiseren van evenementen, moeten vol aan de bak

natuurlijk ook bandjes”, verhaalt Amaro. Het jaar daarop pakt

Pantera of Sepultura, Korn en Testament. Gevestigde bands

>>

om het festival beheersbaar te houden, want tussen 1986 en

het collectief het nóg grootser aan. Het meest opmerkelijk is

prolongeren hun status, maar er zijn ook bands die op Open Air

1994 (eerst in de binnenstad en later bij de Kunstijsbaan) groeit

toch wel het idee van technoguru Munne om non-stop (72 uur

doorbreken, zoals Armored Saint, Savatage, Sacred Reich en

het festival van één dag naar drie dagen en stijgt het aantal

in totaal) techno over het terrein te blazen. Hij bouwt een speak-

Primus, of juist ophouden te bestaan.

mee publiek uit alle windstreken. Metallica geeft bijvoorbeeld al

waarbij opmerkelijk weinig misgaat. Er zijn wel wat opstootjes,

Zero, CIV, Cooper, Dog Eat Dog, Down By Law, Drain, Dreamgrinder, Eboman, Frozen Sun, Galactic Cowboys, Gorefest, Gurd, H20, Merauder, Millencolin, Neurosis, NRA, Orphanage, Osdorp
Posse & Nembrionic, Pennywise, Pitchshifter, Pro-Pain, Ryker’s, Sacred Reich, Satanic Surfers, Savatage, Shelter, Skippies, Skrew, Slapshot, Slayer, Spiritual Beggars, Strung Out, Stuck
Mojo, The Exploited, The Gathering, Torque, Unsane, Venom, Voivod, White Devil - May 16, 17 and 18 1997: $400 Suits, Amorphis, Backfire!, Coal Chamber, Cradle of Filth, Deviates, Dimmu
Borgir, Discipline, Entombed, Exodus, Goddess of Desire, Helmet, I Against I, Karma to Burn, Keaton (artist), KoRn, Laberinto, Machine Head , Marilyn Manson, Moonspell, Ni Hao, Occult,
Orphanage, Pist. On, Rage, Samael, Satyricon, Secret Discovery, Sentenced, Sick of It All, Skinlab, Slo Burn, Slyce, SNFU, Sundown, Testament, Therion, Thumb, Tiamat, Totenmond, Type

In 1995 bereikt DOA een absoluut hoogtepunt. In het weekend dat

Tinus Kanters, later op uitnodiging in dienst van de gemeente

het festival zijn tienjarig jubileum viert, trekt het een recordaan-

Eindhoven als Coordinator Stedelijke Evenementen, zag de bui

tal van maar liefst 118.000 bezoekers. Dat heeft een enorme

al hangen en probeert het terrein met zijn organisatie te kopen.

Ik ging naar links,

impact op de regio: er worden extra treinen en bussen ingezet,

Ze komen er met de eigenaar echter niet uit. “Het terrein van

en reed weer door de straat,

op de snelwegen staan files tot ver buiten Eindhoven en het stad-

tegen de 80 hectare kon een vast evenemententerrein worden,

die ik al tientallen keren had gezien,

scentrum kleurt dagenlang zwart van de rockliefhebbers. Zelf

ondanks de schatting van deskundigen dat er nog ongeveer

ik nam de rotonde,

het achtuur journaal besteedt dat weekend aandacht aan DOA.

honderd bommen zouden liggen. Nu, na wat er bij de bouw

nu driekwart rond, maar

Nieuwslezer Hennie Stoel: “Wat begon als een feestje, is uitge-

van Meerhoven is ontmanteld, die schatting wel te kloppen.”

na geruime tijd,

groeid tot het grootste rockfestival van Europa. Het is het

zag ik dezelfde huizen,

Wood-stock van Eindhoven.”

die ik al zo vaak passeerde.
Na de periode bij het vliegveld, blijft doorgang van DOA elk jaar

EEN STILLE DOOD

onzeker. Het festival krimpt in 1998 flink in voor de verhuiz-

Na de editie van 1997 moet DOA vertrekken bij Welschap. Het

ing terug naar de Kunstijsbaan. De laatste editie bij Eindhoven,

terrein tussen de landingsbaan van de zweefvliegtuigen (waar

in 1999 op het Razob-terrein bij Mierlo, is nog een succes,

destijds het hoofdpodium stond) en de verkeersleidingtoren

maar het terrein is te klein, de aanvoerwegen raken verstopt,

wordt voor het nieuwe stadsdeel Meerhoven. Er staan zo’n

parkeren is een nachtmerrie en het stinkt er oorverdovend. De

zesduizend woningen op de planning en dus is er geen plaats

muziek redt gelukkig het festival, met als feestelijk toetje een

voor het festival dat Eindhoven internationale bekendheid geeft.

gedenkwaardig optreden van Metallica. Langzaamaan is wel

Dynamo verdwijnt, en het is maar de vraag of er überhaupt nog

duidelijk dat het festival veel verder moet uitwijken. Maar dat is

een andere lokatie bij Eindhoven mogelijk is.

in de huidige (organisatie)vorm onmogelijk.
Spontaner, uitbundiger en drukker dan op het terrein waar nu
Meerhoven prijkt, is het festival nooit meer geworden. Het herleeft nog tweemaal in het Nijmeegse Goffertpark en is eenmaal
onderdeel van Bospop in Weert. (In 2001 wordt het afgelast
vanwege de MKZ-crisis.) Maar eigenlijk gaat het buiten Eindhoven alleen maar bergafwaarts. In 2004, nu drie jaar geleden,
lijkt DOA een stille dood te sterven. Maar! Opgelet: er komt
een nieuw Dynamo Open Air festival op zaterdag 25 en zondag
26 augustus. Niet meer op Meerhovense grond, maar op het
Catharinaplein in Eindhoven.

Door Twan Hofman

>

OLIEVERF OP DOEK > ROB LOOMAN

Deze uitslaander is voor deze pdf verkleind, van 3 naar 2 pagina’s breed.

L AKVER F OP PANEEL > GI JS PAPE

Ik ging naar links,
en reed weer door de straat,
die ik al tientallen keren had gezien,
ik nam de rotonde,
nu driekwart rond, maar
na geruime tijd,
zag ik dezelfde huizen,
die ik al zo vaak passeerde.
>

FOTOGRAFIE NICKLEBEAT / BOUDEWIJN BOLLMANN | TEKST > CHRIZ VAN DE GRAAF

Ik heb er maar een huis gekocht.
En telkens als ik bezoek heb,
gebeurt hen hetzelfde.
Ik denk dat ik over een week of zes,
Meerhoven niet meer uit hoef,
voor een avondje met vrienden.

MEERHOVEN: wonen, werken, vliegen
Een A2, een Flight Forum, een Eindhoven Airport, een Bea-

Helmond – Brandevoort – meeneemt in deze tour en daarbij een

trixkanaal, een vestiging van McDonald’s en Veldhoven. Waar

parallel trekt tussen het oubollige, kneuterige Brandevoort met

anders dan in Meerhoven is dit alles zo dichtbij? In een van de

OudHollandsBeeld uit vroegere tijden – spreek MadurAmster-

vele Rijken waan je je een koning. De financiële en logistieke

dam – en dat afzet tegen de vooruitstrevendheid van Stad040

dynamiek van AKD Prinsen van Wijmen, PriceWaterHouseC-

met Innovatie, Brainports en HTCampussen. Hé, een gegaran-

oopers en Gebroeders van den Eijnden lijkt ver weg. Maar is

deerde hit!

toch heel dichtbij. Twee werelden, slechts gescheiden door een
flinke terp. Ik kan elke ondernemende en avontuurlijk ingestelde

De Oorlog en De Kamer.

inwoner van Meerhoven aanraden om verder te kijken dan het
majestueuze GroteGroenePark dat nu in plaats van het Grote-

Waar eens de grond van Meerhoven onderdeel was van een

Meer wordt aangelegd. Ik daag jullie uit om op, laten we zeggen

KoudeOorlog is het nu grond van de ModerneOorlog. Een mon-

een zaterdagavond twaalf mei, eens een kijkje te nemen op het

diale, landelijke en regionale strijd om economische groei,

industriële park dat tussen jullie Rijken, Hoven en Dreven en

werkgelegenheid, Kapitaalkrachtigen en arbeidspotentieel.

EHVAirport ligt. Rust zo ver je kunt luisteren, slechts af en toe

Maar ook. De Kastanjekamer. Werkelijk prachtig. Meerhoven

doorbroken door een haastige inwoner of bezoeker, van de A2

is naast het Veldhoven ook het ware Central Park van Eind-

op weg naar Mhoven. En in tegenovergestelde richting het rust-

hoven. Waar in New York het tekort aan groen in dat GigaPark

gevende gezoem van een verlate truck die in blauw schijnsel de

verzameld staat, zo zijn in Meerhoven de bomen die ik in Oud

kloppende slagA2ader weer opzoekt.

Eindhoven al zo lang en zo graag zou zien daadwerkelijk daar.
In Meerhoven overleven bomen de ontwikkeling van tekentafel

Inwoners van het oude Eindhoven mogen ook blij zijn met M-Hov-

naar Echt. Met de Kastanjekamer als voorlopig hoogtepunt. Een

en. Eindelijk een aansprekende en groots opgezette attractie om

meervoud aan huizen, wat zeg ik, rijen aan huizen die zich voe-

nationale en internationale bezoekers mee naartoe te tronen.

gen naar bestaande bomenpatronen. Hulde, er is hoop.

Eens even verder kijken dan het stadion van PSV en Evoluon lang
zijn. En hierbij een SuperDagTripTip: als je het Meerhoven van

Wladimir Manshanden

F OTO G R A FIE > N O R BE RT V AN O N N A

SKATEPARK

IN MEERHOVEN

AREA 51
met de plannen voor Meerhoven te maken. Het skatepark is

brengen. Niet alleen binnen de muren van de hangaar bleven we

de volgende bom uit de Tweede Wereldoorlog ontschadelijk

“Grote steden beleid”, Meerhoven is “Vinex”. Twee instrumenten

ons vernieuwen, maar ook daar buiten was ruimte die in bezit

gemaakt moest worden, straten die na jaren van bewoning nog

van het Rijk die geen raakvlakken kennen. Alleen in de praktijk

genomen kon worden. Daar werd in 2003 en 2004 een festival

steeds niet af zijn (zand en modder), een supermarkt die net

kunnen ze soms heel dicht bij elkaar komen, zoals het geval is

neergezet met een festivalcamping en alles.

niet kon bieden wat je eigenlijk allemaal nodig hebt, een friettent

bij de vestiging van Area51 skatepark in Meerhoven.

die op maandag dicht is en vooral de onduidelijkheden over de
Het zelfde gebeurde ook in Meerhoven. De bewoners zagen

bestemming van die hangaar.

MONUMENT

ook nieuwe mogelijkheden binnen hun omgeving. Er werden al

De indrukwekkende betonnen gewelven van de hangaar hebben

gauw activiteiten ontplooid in de gymzaal aan de Sliffertsestraat

Het enige wat je kan doen is de consequenties kenbaar maken

een monumentale allure. Daarom schreef het stedenbouwkun-

en er kwam een Vlaamse markt. Ook de Meerhovendag werd

en veel geduld opbrengen. Dat hebben we van Area51 skate-

dig plan van Meerhoven voor dat de hangaar bewaard moest

enthousiast ingevuld. Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan een

park in Meerhoven geleerd. Net als de eerste bewoners van

Het is april 2002. Na bijna anderhalf jaar is er definitief groen

blijven. Maar wat kun je nu doen met zo’n gebouw? De plan-

stukje gemeenschapszin binnen Meerhoven.

Meerhoven, naar ik aanneem. Ik denk dat dat soort dingen de

licht om de MU-bowl (de houten glooiende bak van 25 bij 25

nenmakers waren er in 2002 nog niet uit. Het zou een mooie

meter om in te skaten) te laten bouwen en het skatepark in de

voorziening voor de wijk moeten gaan huisvesten, maar wat?

GEDULD

heeft gebracht. Om samen iets proberen te veranderen aan het

hangaar op te zetten. Drie maanden later staat de MU-bowl er

Om daar nog een tijdje over na te kunnen denken, het plan uit

In 2004 begon de tijd te dringen. Zou de hangaar nog langer in

lot van de Vinex-pionier.

en is hij samen met de rest van de hangaar feestelijk in gebruik

te werken en om te voorkomen dat het gebouw ten prooi zou

gebruik kunnen blijven door het skatepark of was de herontwik-

genomen. De hangaar staat midden in Meerhoven en heet vanaf

vallen aan vandalen of krakers, kon er wel tijdelijk iets anders

keling ervan al aanstaande? En zou het skatepark kunnen verhui-

GESCHIEDENIS

dan Area51 skatepark en begint aan een tweede leven.

mee gedaan worden. Het iniatief voor het skatepark sloot hier

zen en een doorstart kunnen maken? Het definitieve antwoord

Misschien is dit een goede gelegenheid om onze dankbaarheid

naadloos bij aan. Zo is het gekomen dat Area51 skatepark zijn

op deze vragen werd steeds uitgesteld, waardoor Area51 in

te tonen voor de kansen die we geboden hebben gekregen in

tijdelijke verbintenis met Meerhoven aan ging.

2005 nog in bedrijf kon blijven in de hangaar. De laatste vraag

Meerhoven. Tijdens de verbintenis met Area51 skatepark heeft

NIEUWBOUWWIJK

bewoners van Meerhoven misschien ook wel nader tot elkaar

werd overigens pas in het voorjaar van 2006 beantwoord toen

Meerhoven zich zichtbaar tot een wijk weten te ontwikkelen.

gaar -vooral Zandrijk begint zijn definitieve vormen al aan te

Ik was er vanaf het begin bij, bij dat skatepark in die oude han-

eindelijk een geschikte ruimte op Strijp S beschikbaar kwam

Veel van de eerder genoemde randvoorwaarden zijn tegen-

nemen- maar van een wijk is nog niet echt sprake. Met “wijk”

gaar te midden van de grote groene ruimte. De bouwwerkzaam-

voor Area51 skatepark.

woordig aanwezig in Meerhoven. Ten slotte wil ik er nog een

bedoel ik een gemeenschap, een soort sociale eenheid. Heel

heden en de eerste bewoonde woningen op enkele honderden

belangrijk voor de vorming van een wijk zijn de voorzieningen en

meters afstand. De grote vliegtuigen waren er al dagelijks, de

Die onduidelijkheden over ontwikkelingen om je heen zijn lastig

altijd een geschiedenis. Die van Meerhoven is nog heel jong.

de openbare ruimte. De invulling van beide was in Meerhoven in

zweefvliegtuigen vooral in het weekend. En de schitterende zon-

om mee te leven. Ik kan me voorstellen dat een Meerhovenaar

Hopelijk heeft Area51 skatepark een kort stukje toe kunnen

2002 nog duidelijk onder de maat.

sondergangen. Het gaf een gevoel van vrijheid. Area51 skate-

(bestaat hij al?) daar ook weleens moeite mee heeft. We maak-

voegen aan de geschiedenis van Meerhoven en hopelijk krijgt de

park en haar directe omgeving waren (net als grotere delen

ten het op het skatepark met hem mee: het sleutelen aan de

hangaar een mooi derde leven!

Het nieuwe skatepark is danwel een nieuwe voorziening, maar

van Meerhoven in letterlijke zin) nog onontgonnen terrein. Over

ontsluiting van de wijk waardoor je elke keer weer een andere

draagt in mijn beleving niet veel bij aan de wording van de wijk

de vervuilde grond aan de achterkant hebben we nooit vragen

route naar je plek in Meerhoven moest kiezen, de trage gang

Meerhoven. De vestiging van het skatepark had namelijk niks

gesteld. Er was ruimte om nieuwe dingen tot ontwikkeling te

van zaken rondom de busbaan en Phileas, ontruimingen als

Er is in de zomer van 2002 al veel nieuwbouw rondom de han-

randvoorwaarde aan toe voegen: geschiedenis. Een wijk heeft

Rolf Dankers

Risico
Bouwterrein, inrijden op eigen risico,
Woonwijk, wonen op eigen risico,
Kinderen, verwekken op eigen risico,
Auto, rijden op eigen risico,
Meerland, lopen op eigen risico,
Huis in Waterrijk, kopen op eigen risico,
De straten van Grasrijk, betreden op eigen risico,
Tijdelijke winkel, shoppen op eigen risico,
Buren, ontmoeten op eigen risico,
Gast in Meerhoven, verdwalen op eigen risico,

FOTOGRAFIE > NORBERT VAN ONNA | TEKST > CHRIZ VAN DE GRAAF

Bus naar Eindhoven, wachten op eigen risico…

2000

DE BESCHIKKING OVER
DE VRAAG
BUITENGEBIED

DETERMINISTISCH

JIJ EN IK

Vrijheid is beperkt tot het hutje op de hei. Meer-

De benadering van het nature-nurture issue, de

Jij en ik zijn natuurlijk weerbarstig, hebben onze

Uiteindelijk moet je jezelf als groep en als persoon

hoven was soort van hei. Meerhoven was bui-

twist rond de positie van de menselijke natuur

eigen rare dingen. Mijn buurman geeft niets om

tot de situatie verhouden. Als groep speelt de

tengebied. In het buitengebied kunnen dingen, is er

binnen haar noodzakelijke inbedding in cultuur, is

zijn tuintje, ik doe weinig aan mijn schutting, mijn

vraag in welke mate je gekend wordt in a) de for-

nog geen hek om een gebied geplaatst waarmee

het tweede aspect wat niet veranderd. Cultuur

overbuurman heeft zijn bovenverdieping in onder-

mulering van je vraag en b) de wijze waarop hier

de hekkenzetter zegt: ‘tot hier, en niet verder’. In

en

huur. Een diverse invulling binnen het gestelde

richting aan wordt gegeven. Als persoon is het

Meerhoven vond van alles plaats en niets.

benadert. Alle factoren worden bespeelt om doel-

frame is menselijk.

de vraag hoe je jouw eigen maakbaarheid vorm

natuur

worden

nog

steeds

deterministisch

gericht tot beoogd resultaat te komen: wensen
worden manifest gemaakt, de doelgroep wordt in

HEKKEN

geeft: met meer of minder sturing van buiten,
en in hoeverre deze externe sturing je wensen, je

DIVERSITEIT

beeld gebracht, aanbod wordt richting gegeven

vraag, bedient.

De huidige samenleving is ontstaan bij de gratie

met beleid, er wordt uitvoering aan gegeven en

Diversiteit zal neoliberaal nooit bestaan want daar

van het type hekken van ‘tot hier en niet verder’.

de geschapen vraag wordt vervuld. Dit neoliberale

vaart dit systeem niet bij. Diversiteit is een te in-

De filosoof Jean Jaques Rousseau stelde reeds in

systeem draait met mechanische vastberaden-

ventariseren vraag voor marginalen. Door zich te

de 18e eeuw dat met hekken de menselijke natuur

heid. Juist dit mechanische maakt het zo groots

clusteren en hun vraag te formuleren kunnen zij

corrumpeert: het is een eigenbelang dat met het

en overweldigend.

neoliberaal mee en verworden tot volwaardig mens

hekje prevaleert boven het algemeen belang. De
natuurlijke mens, de ‘nobele wilde’, weet daaren-

KRACHT

tegen dat je samen moet leven en dat hier geen

IK ZOU WILLEN BESCHIKKEN OVER
MIJN EIGEN VRAAG

in het systeem van de rendabele afzetmarkt.

Het lijkt me heerlijk extra geluidswering in mijn

In Meerhoven´s historie hebben diverse marginalen

muren in te bouwen, een dakkapel uit een kelder

zich weten te profileren tot rendabele afzetmarkt:

in de grond te doen verrijzen, een hoek in mijn

hekjes voor nodig zijn, dat eigen belang algemeen

De vaart van dit systeem rolt over onze rug-

rocker, vliegeniers en nu forenzende middenklass-

tuin voor bijenkorven te reserveren om mijn eigen

belang is.

gen met technische middelen en modernistisch-

ers. Nu vinden rockers hun muziek in huiskam-

honing te maken. Ik droom van een wijk bestaande

bureaucratische

ers, wanneer de buren niet thuis zijn. Vliegeniers

uit vrije kavels. Ik droom van de mogelijkheid met

moeten een andere vliegroute nemen.

je buren de ligging van de weg naar je huis ade

S C H A A LV E R G R O T I N G

krachten

die

de

gewone

man

doet verbleken. De kracht van dit systeem wordt
voortgestuwd door economische krachten en is

De drang tot schaalvergroting maakte dat men

ingegeven door politieke wensen.

begin

Economische

20e

eeuw

overging

tot

ruilverkaveling:

krachten

zorgen

ruimte te hebben om mijn eigen vraag flexibel
MAAKBAARHEID

dat

het

proces

vorm te kunnen geven. Dit zou overheden geld

		

besparen, ondernemers profijt opleveren (want

land werd netjes en doelmatig opgedeeld. Kleine

draait, de projectontwikkelaars moeten hun plan-

Standvastig

be-

veel meer rioolsystemen te fabriceren, te verleg-

boertjes

nen

de

lang, en determinisme gegeven. Een mechanisch

gen, te onderhouden etc.). Dan zou ik me vrij en

wereldbeeld houdt stug stand voor de bestemming

geëmancipeerd burger voelen… ik zou willen bes-

steeds weggestuurd, met een kluitje het riet in.

moet

interne

en inrichting van onze natuurlijke leefomgeving.

chikken over mijn eigen vraag.

Nu is het neoliberale globalisering die dwingt tot

en

producten

Natuur is cultuur en bovenal is natuur de vraag

schaalvergroting, waarbij het kleine niet rendeert.

moeten verkocht worden etc. etc.: het systeem

Er zijn geen nobele wilden meer over….

moet renderen.

de

fabrieken

gestuurd,

financieel

externe

verschillende

worden

partijen,

de

gevolgd

partijen,

algemeen

begroting moet worden afgetikt, de procesgang

naar

met

maakbaarheid,

grotere bleven over. De kleine man wordt nog

werden

bemiddelen

zijn

door

uiteindelijke

Freek Lomme, Eindhoven, mei 2007.

De politiek beoogt een goede inrichting van het
NEOLIBERALISME

publiek

domein

van de afzetmarkt.

en

service

naar

de

Vanuit een slecht geïsoleerd, sterk verwerend

VRAAG

individuele

pand aan de frederiklaan: ik verlang naar een

bewoners: bediening op individuele vraag waar

Bepalend is de manier waarop de vraag wordt ge-

Neoliberalisme leek vrijheid in te luiden: diversiteit

mogelijk. De invloed van het individu reikt zo ver

formuleerd: hoe de doelgroep zich presenteert als

van aanbod, privatisering van overheidsdiensten

als zijn vraag geformuleerd is en gekend wordt.

afzetmarkt. In eerste instantie zijn het individuen

en meer concurrentie zouden elk individu gaan bedienen. Emancipatie op zijn best. Neoliberalisme

die, veelal in enquêtes, hun wensen neerschrijven, waaruit de doelgroep en afzetmarkt wordt

WE

blijkt echter, gelijk de verzorgingsstaat van wel-

bepaald.

eer, bedacht te zijn op een algemeen goed: er is

Natuur en cultuur hebben altijd op gespannen

Wens je Meerhoven een oase van rust, heerlijk

niets verandert. Het algemeen goed is nu echter

voet gestaan. We houden graag het eigene vast

voor opgroeiende kinderen en zalig om te parkeren

niet meer algemeen in belang maar in afzetmarkt:

om

of lijkt je dat een bombastische plek gevuld met

een veel specifieker en select publiek. Waar de

graag in balans leven. We willen ook ondernemen.

babyboomers

maakbaarheid binnen de nachtwaker- en verzorg-

Individuele vrijheid en collectieve stabiliteit blijken,

vermogen en zonder zelfstandige capaciteit tot

ingsstaat gericht was op de ‘bevolking’ is ze nu

bezien vanuit neoliberale werkwijze, twee kanten

het sturing geven aan de inrichting van hun leef-

gericht op een deel van de bevolking: de beoogde

van een zelfde medaille.

gebied.

afzetmarkt, de doelgroep.

oneigen

invloeden

te

beperken.

We

willen

zonder

uitgesproken

zelfkritisch

Meerhovens´ huis….

2008
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L ésprit
de l’amour
Tekst: Kyro Fooy Fotografie: Bram Saeys

Misschien kan ik het
met je goedmaken?

Aaron van Erp
als Bernard Wethouder Mary Fiers
als Cupido

Ilse Fessl als
Babette
even later...

Ik werk bij die garage
hier om de hoek. Als
je vanmiddag tijd hebt
maak ik je auto, goed?

Een geluk bij een
ongeluk, zou ik
zeggen, en dus
later die middag..

Ok, dat is goed.

Vraag maar naar
Bernard, dat ben ik.

Pfff het is een gekkehuis vandaag...
prachtig weer, ik dacht
nog vandaag kan niet
meer stuk... begint
het al, start mijn auto
niet, dus ik... van mijn
fiets gereden door een
of andere... nou ja,
maakt ook niet uit,
maar toen zei ie....
blijkt die gast dus
automonteur te zijn,
ja! Ja, nee dus nu sta
ik bij de garage, en
OH wacht ik heb een
wisselgesprek...

Nee he, wat is dit nou?
Het is iets met de uitlaat.

Ik denk dat ik het
gevonden heb.

Wauw, wat een fantastische
droom, zo echt… Het kan niet
anders dan een heerlijke dag
worden.

Op een mooie dag, in het
zonnige meerhoven…

Balen...
op de fiets
dan maar.
Hoi met Babette... wacht even ik sta
bij de garage, ik bel je terug oke?…
Zucht... iedere dag weer
hetzelfde liedje.

Gatverdamme
ik word niet
goed...

Bernard! Wakker
worden joh! Kom
op, uit de veren. Zo
wordt het nooit wat

Babette…
Babette en
Bernard....

En zo begon een prille verliefdheid zich meester te maken
van de onschuldige automonteur. Maar hoe dacht onze
Bernard zo’n oogverblindende
schoonheid de zijne te maken?

En wat denk je,
valt er nog iets
van te maken?

Pfff, sinds de duplex, vinex en die goedkope datingsites is er als
klassiek liefdesmakelaar weinig meer aan. Iedereen hier is al
vergeven van de liefde, met twee kinderen, een mooie renault
laguna… misschien moet ik m’n heil ergens anders gaan zoeken...

Aaah, grrr, nee he, brrr, en
de zon schijnt ook nog,

trallalala…and when the
rain begins to fall, I’ll be
the sunshine in your life
you know that we can
have it all and everything
will be allright and when...

I’ll be the
sun...

niet lang daarna...

Sorry, ik ik... t spijt me,
kom ik help aje overeind

KNAL!

Het komt ook omdat mijn auto vanmorgen
niet wilde starten, want normaal fiets ik
niet, en ik dacht nog... lekker zonnetje
erbij, maar ja je ziet het dus jeemig, mijn
hart bonst nog steeds als een gek, ik ben
echt geschrokken.

Daar moeten de Goden toch
een handje bij helpen. Cupido!
Cupido?! Lig je nou weer te slapen?

Heeee Babette
Jij ook hier!

HA! Eindelijk, zie
een prachtige taak
op mij te wachten.

Ja, het spijt me
echt.

Auw! Kijk eens
uit je doppen
man, je kan
niet fietsen!
sorry, sorry,
sorry alles ligt
over straat, man!

Best een leuke gozer, zo
met z’n groene korte broek.

Hee Bernard!
Wat sta jij hier
te dromen…

Ik voel me heerlijk, echt,
ik begrijp het niet, het lijkt
alsof ik... hmmm...

Wie het laatst lacht lacht het best
vriend. Ik zal alles op alles zetten
om haar hart te veroveren, ‘k ga
maar vast een pak kopen…

Ik heb de vrouw van
mijn dromen ontmoet,
we zijn met de fiets
tegen elkaar gebotst.

Het lot bleek Bernard inderdaad
gunstiger gezind dan gedacht. Enkele
dagen later al kruist en Bernard en
Babette’s wegen reeds nog een keer.

Tuurlijk joh, een goed
begin is het halve
werk haha haha!

ze houdt van me,
ze houdt niet van me,
ze houdt van me...

Mmm vlokken... die heb ik
lang niet meer gehad.

En dus trok Bernard
de stoute schoenen
aan en een schoon pak

Hij snelde zich richting het huis van
zijn geliefde. Gewapend met een bos
rode rozen, een gitaar en een hart vol
eerzame bedoelingen ging hij op weg.

Ze houdt van me!

Zo, nu gaat het
gebeuren,
Babette…

Zo, en dan nog een kratje
bier, en dan ben ik....
OOOOOOOh, Babette, ik ken je niet zo
lang, eigenlijk ken ik je nog maar net,
maar je hebt mijn hele hart in vuur en
vlam gezet, Babette, ik sta te trillen op
mijn benen, je bent zo mooi, dat kan
je toch niet menen, ik heb een foto van
je in mijn mobiel, we hebben af en toe
gechat, maar liever nog zie ik je in het
echt, Ooooooh Babette, je bent zoals
een snoepje en ik wil je vragen, wil je
je met mij samen in het liefdesbootje
wagen….Ooooh Babette.

WAAaH!

Bernard?
Zo die was goed
raak!! Hihi... Nu
Babette nog.

Ja, gaaf he, ik
denk echt dat
ik..

Oooh Bernard

Mijn liefste!

Babette! Goh dat is de tweede keer...

Ontzettende slome dokus dat je
d’r bent! Dat ijzer moet je wél
smeden als het heet is!! Aaaarch!

Kijk… hier krijg ik nou
en goed gevoel van.

Zal ik...

Hopelijk komen we
elkaar nog eens op
een andere manier
tegen.

Ik moet NU haar
nummer vragen!

Wordt vervolgd?
Stuur ons het vervolg van
Bernard en Babette. Ook
wij zijn benieuwd naar
het volgende verhaal!
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