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Koning¡nnedag: spetterende dag voor jong en oud
t
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Periodiek voor de bewoners van Het Wiüe Dorp, Eindhoven.

àfirt in de buutt! voor een spetterende dag voor jong en oud. Ook dit iaar is er op het
Burghplein met Koninginnedag weer van alles te beleven (dinsdag 30 april). De Witte
Marl<t, de spelletjes, de optocht, je weet het wel. Wegens succes is er weer achterwerk
in de kast. Duimen jullie allemaalvoor mooiweer?
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Spelletjes
Doe je mee? Natuurlijk zijn er weer te
gekke spelletjes op het Burghplein.
Voor een prikje krijg je een stempelop
je hand. Daarmee kun je meedoen aan
allerlei spelltjes en kun je knutselen,
frutselen, smikkelen en schilderen in
verschillende kramen, Een verrassing
ligt op je te wachten als je aan deze
activiteiten hebt meegedaan,

Nog even het programma op een rijtje:

4-4-

Witte Markt.
Ben je uitgekeken op je speelgoed, op
dattafeltje, op die stoel? Of staat je zol-
der vol met spullen die je toch niet
meer gebruikt? Dan kun je een hele of
een halve kraam huren om alles te
verkopen op de Witte Markt. En vergeet
niet oof zelf even bij al die andere kra-
men te gaan kijken. Ongetwijfeld is er
iets leuks voor je bij. Nieuw speelgoed
of die mooie glaasjes waar je al zo lang
naar zocht.

Achtenverk in de kast
Wil jegraag zingen,.muziek maken, iets
vertellen, je kunsten veftonen of ge-
woon je huisdier aan iedereen laten
zien, kom dan in de kastlAlles kan en
mag, zolang je 'voorstelling' maar niet
langer duurt dan 3 minuten. Opgave ter
plekke.

Optoêht :

Fietsen, steppen, karren. Het maakt
niet uit, als het maar kan rijden. Versier
het zo mooi mogelijk en doe mee aan
de optocht. Het thema dit jaar is: De
Nederlandse vlag. De hoogste, de kleu-
rigste, de origineelste, de ,,..,, . Wie
weet win jij de prijs.

pluim v(m) -€n, -pje 1

!!.ï!üurb s: een hoed
^,pje g"qven prijzen,

inruimen kramen
start markt
start spelletjes
optocht
prijsuitreiking optocht
jammer, tijd om op te
ruimen

t

flú

10.30 uur
11.00 uur
11.15 uur
13.30 uur
14.00 uur
15.30 uur

Wij rekenen op veelvrijwilligers. Meldt
u a.u.b. vóór 14 april aan bij Brigitte,
telefoon: 2126238.

Binnenkoft krijgt u een uitnodiging met
verdere informatie in de bus.

Tot 30 april,
De commissie Koninginnedag
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lJspret op het burghPlein
De afgelopen winter is een heerlijke
winter geweest met veel vorst en iets te
weinig sneeuw. Enkele bewoners aan
het Burghplein maakten het wel erg
gezellig voor onze kids. Zij namen het
initiatief om een ijsbaantje te creeëren
op een gedeelte van het Burghplein.
Tot diep in de nacht werd er laag na
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laag water op de kasseien gespoten
totdat er een redelijke ijslaag ontstond.
De lichtjesroutemannen werden in-
geschakeld om het geheelte versieren
met gekleurde lampjes, zodat er een
ouderwets wintertafereel te zien was.
Anton Pieck was er niets bij. Ook na-
mens de Witkids hartelijk dank!

De redactie

Verslag van de nieuwiaarsborrel
Op zondag 7 januari werd weer de jaar-
lijkse nieuwjaarsborrel gehouden.
Buurtgenoten van de Witte Burgh en
het Witte Dorp wensten elkaar een
goed en gezond 1996 toe in de gezelli'
ge zaal van het Musis Sacrum. Zoals
gewoonlijk wordt er onder het genot
van een borrel of een glaasje fris weer
teruggeblikt op het afgelopen jaar. Een
jaar waarin er weer van allerlei activitei-
ten waren, zoals: de koninginnedag,
het sportieve tretfen van de Witte Burgh
met het Witte Dorp, het feest in de nieu'
we wijk en allerlei activiteiten m.b.t. een
nieuw Burghplein. Het was ook een
bijzonder jaar voor de redactie van on-
ze Wit op Zwarl wijkkrant. Zij vierden
hun eerste lustrum. Reden genoeg
voor het bestuur om deze mensen
eens in het zonnetje te zetten. Zo kre'
gen die bewuste zondag Marcel Te-
heux, Ruth Hameleers, Lex Bosselaar,
Sylvia Hollanders, Marjan van der Laag
en Els Rooimans "het speldje" uitge-
reikt. Als dank voor hun bijzondere in-
zet van de afgelopen 5 jaar waarin zij
steeds weer garant stonden voor een
prima wijkkrant die door de bewoners
met veel plezier gelezen wordt, Na-

*"*W,W*M.

mens het bestuur en alle buurtbewo-
ners hartelijk dank voor jullie inzet! We
hopen dat de wit oP zwart krant nog
vaak in onze bus mag vallen' Verder
ook een welkom aan alle nieuwe buurt-
bewoners, want het afgelopen jaar zijn
er weer veel nieuwe mensen in onze
wijk komen wonen. We hoPen er 9a-
men met jullie een mooi 1996 van te
maken.

Namens het bestuur van het Witte
Dorp, Lilian Versmissen

Colofon
RedaKie:
Lex Bosselaar, St. Odulphusstr. 19 Ê 2120112
Ruth Hameleers, St. Odulphusstr. 1 G 2126697
Sylvia Hollanders, St. Odulphusstr'26 a 2112688
Marian v.d. Laag, St. Odulphusstr. 41 î 2126110
Els Rooimans, Burghplein I c 2114112

Overige medewerkers: Jaco v.d. Stelt, Lilian Ver-
smissen, Simon Wilkinson, Hans Scheerlings,
Els Staal, John Jansen, Fred Rooimans, Fleur
van Amelsvoort, Anja Alink.

Kopij voor het volgende nummer:
voor 1 september 1996. De redaktie behoudtzich
het recht voor stukken in te korten.
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Men neme een vin du dok Fleur van Amelsvoort vertelt

Anoek op zoek naar de schat

Pagina 2

Els Staal heeft de pollepelin ontvangst
genome. Ze trakteed ons op een oven-
schotel met de intrigerende

moes en daarover heen de
aardappelpuree. Paneermeel en een
klontie boter erop en ca. een uur in de
oven zetten op gasovenstand 5 (ca.
200"C) om het gerecht warm te make-
ne en een goudbruin korstje te laten
krijgen.Je kunt er nog apaft een schaal
appelmoes bijgeven.

Toetle
Als toetje, niet na dit gerecht, valt altijd
in de smaak "drie-in-de-pan".
Nodig voor 4 personen: ca.12 koekjes:
200 gr. zelîriizend balaneel,2 dl. melk,
een ei, snufie zout, 100 gr. rozijnen
en/of krenten.

Je mengt alle ingrediënten door elkaar
met de mixer, behalve de rozijnen en/of
kenten, die voeg je als laatste met een
lepel door het beslag. Dan een klontje
boter in de koekepan en met 2
(eet)lepels drie hoopjes beslag daarin
doen, snelomdraaien en bruin en gaar
(de koekjes moeten droog zijn) laten
worden. Wanneer zeklaar zijn, op een
bordje geven met basterdsuiker of ge-
wone suiker.

lk geef de pollepel door aan Hans de
Rooij uit de Burghstraal. Ziin hobby is
koken........

Eet ze,
Els Staal

Ontspannin g

Er was eens hiervervandaan een zee-
meermin. Op een dag besloot ze te
gaan zoeken naar een schat. Haar
buurman had gezegd dat tussen het
koraal een schat vol goud en zilver lag.
Dus ging Anouk ( zo heet het zeemeer-
minnetje ) op een reis vol risico's. En ja
hoor, onderweg kwam ze een boze
kikker tegen. "Halt" zij hij "breng me
voor je verder zoekt een gebraden kip",
Maar hoe kan ik daar komen? vroeg de
heldin. Die wordt bewaakt door een erg
gevaarlijke haai, zei Anoek. "Jammer
voor je!" antwoordde de boze kikker.Als
je niet (¡ehoorzaamt verander ik je in
een varken. Wat kon Anoek doen ? Ze
zocht toch verder en dwaalde einde-
loos door de zee. Ze zochl en zocht
maar ze bleef in een krÍngetje rond-
draaien. Ze begon te huilen. Wat is er

U heeft ons een aflevering van de krant
moeten missen, maar voor de doorge-
winterde puzzelaars is hier weer een
widogram. Dit keer is het thema inbra-
ken, vandalisme, e.d.. Ook dit keer
wordt er weer een fles Vin du Dok on-
der de inzenders verloot. Uw inzending
kunt u voor 1 juni inleveren bij Lex
Bosselaar, St. Odulphusstraat 19.

Lex Bosselaar en John Jansen

Horlzontaal
1 jatten (13)
7 veegt hij deze kaart uit? Je zou hem

schoppen!('12)
11 eetbare flippo (a)
l2 donker kasteelte beveiliging (9)
15 schreeuwende krakers (15)
16 gesteld dat 't een hetse is (5)
17 niet een man die zoiets doet (7)
18 waar je als kuiken voor uit moet

kijken (7)

,lorryersfrpst en

o

zeemeerminnetje ? Het was de tovervis
die iedereen hielp die aardig was. "lk
ben verdwaald", zei het zeemeermin-
netje. Wees maar niet bang, zei de
tovervis. Hier heb je een toverbol om je
de weg te wijzen. En ja hoor Anoek
vond de schat. "Hoera!" riep ze. Wacht
even, zei de boze kikker, je hebt niet
gedaan wat ik zei, dus krijg je ook niet
je schat, tenzij je me kust! "Nooit! zei
Anoek en nam haar toverbol," hokus
pokus pas", ñep ze, verander in een bij.
En jawel, de toverkracht werkte! Ze
ging naar huis met haar schat en leefde
nog lang en gelukkig.

Einde

Voor de volgende keer kies ik Fleur
Stolker om een verhaaltje te schrijven.

Vertlcaal
1 rundale gaat in deze tijd berg-

afwaarts (7)
2 teelje op hand en ziel (4)
3 uitzonderlijk en te min (7)
4 klein duimpje met lange vingers (1 1)
5 kunstdokter? (4)
6 hierdoor tel je voor meer dan 2 (14)
8 deze plegers zijn niet raak (1 1)
9 ware hartedief (10)
10 mooiemeidenmeppen (9)
13 platre dief (7)
14 hij gaf toe dat je hem kent (7)

Uitslag vorige keer
Horizontaal
4 burengerucht, 5 tweetakt, 6 maan,
7 baanwerker, S dra, 9 snaar,
10 schop, 12 ehbo, 13 roos, 15 mem-
braan, 16 solex.

Verticaal
1 ventweg,2 schandaalblad, 3 stan-
daard,4 bewaarschool, 5 gekakel,
9 stembus, 11 lam, 14 sex.

Drie-iniepøn
Wanneer ik 's-avonds niet
avondeten kan zijn, maak ik
een ovenschotel, die bij Huub en de
kinderen zeer in de smaak valt en die
bij mij thuis "jongenskost" genoemd
werd. (lk weet niet waarom, want wij
hadden zes meíden en één jongen
truis) Het is een sooft jachtschotel, ook
wel "filosoof" genoemd.Het voordeel
van dit gerecht is, dat je het een dag
tevoren kunt maken,

Benodigheden:
aardappels en melk voor puree, ca.
een pond gehakt of restjes vlees, uien
en appelmoes.

Je begint met het vlees te braden, de
uien worden -kleingesneden- daaraan
toegevoegd en je laat het geheel een
uurtje sudderen met een laurierblaadje
en wat azijn en water. Vervolgens
maak je een puree van aardappels.
Een grote ovenschaal wordt ingevet
met boter, en je legt daar het vlees-
mengsel in, daarop een laag appel-

W¡dogram



Witte Dorp

Ruitenwissers verbogen Bedankt voor de

De laatste weken worden in het Witte
Dorp regelmatig ruitenwisserarmen van
auto's beschadigd door onbekenden.
Voor zover dit na te gaan was, gebeur-
de dit tijdens de weekeinden of in de
nacht van vrijdag op zaterdag. De laat-
ste keer dat de vandalen hebben toe-
geslagen was echter in de nacht van
woensdag 20 maañ op donderdag 21

maart. Ondergetekende heett na con-
statering van het feit in de vroege och-
tend van donderdag 21 maart een ron-
de gemaakt door de wijk en een aantal
auto's aangetroffen met vernielde rúi-
tenwisser in de St. Odulphusstraat,
Burghplein, 1" Wilakkerstraat en de
Hubertusstraat. Diezelfde ochtend zijn
door mijde betreffende kentekens (13
in totaal) aan de Gemeente Politie, bu-
reau Zuid doorgegeven. ln overleg met
de politie is direct een extra toezichtre-

Zo zalik dan op een ijzige, koude win-
teravond palvoor het potkacheltje met
mijn gedachten in een ver zonnig land .

Terwijlde rood en geel gekleurde vlam-
metjes in het kacheltje een vurig spel
met elkaar bedreven, waande ik me-
zelf op een zonovergoten strand, ln
een slankafldedende tanga bikini-look
schreed de vrouw over het zwoele
zand. ln haar handen een blad met
glazen, gevuld met het gelige vocht dat
bruisende en kolkende bubbelties pro-
duceert. Mijn opengereten hand onder-
ging weldadig de intense ontnoeting
met de zonnestralen, toen ik opeens
"zeg, mannie" hoorde. Met de snelheid
van het licht was ik terug in de
werkelijkheid. Zeg mannie moet je nu
eens kijken wat een enige foto van on-
ze zomervakantie, hoorde ik de vrouw
zeggen. Weg is het zwitserlevengevoel,
de realiteit dient zich aan flitste het door
mijn hoofd. Rigoreus maakte ik mij los
uit de innigge omheÞing met het pot-
kacheltje en liep naar de vrouw. Wat ik
je wilde vragen, zei de vrouw, is of dat
je voor deze foto zo'n leuk kartonnen
venstertie zou willen snijden. Passepar-
toutheetdat, mompeHe ik, en moet dat
nu op stel en sprong ? Je doet me er
een heel groot plezier mee, was haar
antwoord. Als ik me slapend had ge-
hcuden dan zat ik nu nog op het strand

geling getroffen. Schijnbaar heeft dit
etfect gehad, omdat er, voor zover mij
bekend, geen vernielingen meer zijn
geweest. ln overleg met de politie is
afgesproken om altijd melding te ma-
ken van de vernielingen, zodat bij een
eventuele aanhouding van dader(s)
alsnog aangitte kan worden gedaan.
Het lijkt mij een goed idee om alle
klachten op één punt in de wijk samen
te laten komen en dan van daaruit de
politie in te lichten. Mocht u slachtotfer
zijn van deze daden en u heeft de poli-
tie daarvan nog niet in kennis gesteld,
dan verzoekt de politie u om dit alsnog
te doen. Als iedereen meewerkt wordt
hetvoor de politie ook interessanter om
er iets meer aan te doen dan alleen het
opnemen van gegevens.

suisde het door mijn hoofd; stom, stom!
Met de foto in mijn hand toog ik op weg
naar mijn werkkamer. Karton, snijplaat,
stanleymes, lineaal pakken, karton
aftekenen en dan snijden luidde de
boodschap in mijn hoofd. Terwijl het
mes in het karton zakte en ik begon te
snijden, vroeg ik me af waaorm de
vrouw mij eigenlijk "mannie" had ge-
noemd. Ze noemt me toch ook niet
pappie ! Natuurlijk redeneerde ik verd-
er; mannie is een liefl<ozende aan-
spreekvorm voor: man.! De schat heeft
me willen..... en toen gilde ik het
uit van de pijn. Het mes was dieP in

mijn hand uþeschoten, over mijn nagel
en in mijn vingers.

Later, toen ik een beetje bij zat te ko-
men bij mijn kacheltje besefte ik dat ik
er nog goed vanaf was gekomen. lk
had het weer helemaal verkeerd aang-
epakt; ergens anders mee bezig zijn
terwijl je aan het sn¡¡den bent en nota-
bene langs een dunne lineaal snijden
i.p.v. langs een zware dikke stalen line-
aal. ! Alsnel ben ik weer op het strand
terecht gekomen. Een nadeel was dat
ik nu een opengereten en gekliefde
hand had. Al met al heb ik die avond
bch nog mijn midsummer nights dream
kunnen afmaken.

dHr P. Ramanas

Advertenties

Gevraagd: één tientje, dit verzoek
dwarrelde in september 1995 bij elke
Witte Dorp bewoner op de mat. Als
kersverse penningmeester had ik geen
idee wat zoiets nu voor effect zou heb-
ben. lk weet het nu!! Niet lang na ons
verzoek "Helpt u mee? met een tien-
tje.? Zodat het Witte Dorp blijft wat het
is: sfeervol, bruisend, actueel en zeker
het aanzien waard." stroomden de
overschrijvingen binnen.

Wij zien dit toch als een blijk van waar-
dering voor het werk dat wij verrichten
en als een aanmoediging om op dezelf-
de voet verder te gaan. We zijn dan
ook erg blij met de vele reacties en de

Klein n¡euws

- Een nieuwe bewoner in de Wilakker-
straat heeft zijn kunststofkozijnen
vervangen door een type dat de origi'
nele Dudokkozijnen weer heel dicht
benadert. Hulde aan dit initiatief!

- Ook dit jaar gaan de Hemelvaarders
weer op stap. Voor sommigen is het
al het zesde jaar. Daarmee is dit initi-
at¡ef net zo oud als Wit oP Zwart.

Heeft U klein nieuws voor deze rubriek,
meldt dit dan aan één van de leden van
de redaktie.

Te koop:
Stereo-installatie: Versterker, tuner,
cassette-deck, platenspeler, 2 boxen,
Merkt Telefunken, ln prima staat!
Vraagprijs: f2OO,-

Tent royale, katoenen 2-persoonstent
met binnentent merk Super Adelaar
(geen lichtgewicht) slechts 2 weken
gebruikt! Vraagprijs .f 1 50,-
Stoelen: 3 buis-frame stoelen met arm-
leuning (SO-jaren stijl). Bekleding: grijs.
Vraagprijs: .f60,-.
lngrid en André, Burghstraat 45, tel.
2112002 (na 18.00)

Gevraagd:
Stichting kinderopvang Humanitas
zoekt een gastouder voor:
- eenbabyvan 2 maanden voor3 à4

dagen per week à f5,- per uur.
- een baby van 4 maanden en een

peuter van 2 jaar.3 à 4 dagen pe-r

week, à /8,- per uur.
Zo spoedig mogelijk.
Tel. 040-2467395,

Te koop:
Vlisotrap f75,-, aluminium merk Altrex,
driedelig. St. Odulphusstraat 41, tel.
2126110.

Te koop:
Boek "Het Witte Dorp in Eindhoven van
Dudok" .f 25,-
Kalender Witte Dorp Í 17,50
Affiches .f 5,-
Jaco v.d. Stelt, St. Odulphusstraat 19,
tel.2120112

Wit op zwart biedt de mogelijkheid om
advertenties te plaatsen. Wij rekenen
.f2,50 per advertentie. U kunt uw ad-
vertentie of oproep inleveren bij elk lid
van de redaktie.
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tientjes die in grote getale zijn binnen-
gestroomd.

Bedankt namens het bestuur,
Anja Alink

Penningmeester Stichting Witte Dorp
de Burgh,lel.2124322.

P.S.
Wist u trouwens dat we nog steeds om
bestuursleden verlegen zitten. Dus
wanneer u zich geroePen voelt eens
een frisse wind door het Witte Dorp te
laten waaien, bel en we komen graag
met u praten over wat het bestuurswerk
allemaal inhoudt.

Verlichting gangeties :

veel positieve react¡es

Zeer positief was de resPons oP de

enquête rondom de verlichting van de
gangetjes. Er kwamen heel wat gele
briefjes binnen van mensen die graag
willen meedoen, We hebben echter
nog niet van iedereen een reactie
ontvangen. Binnenkort zal aan dege-
nen die nog niet hebben gereageerd,
alsnog hun 'ja-woord' gevraagd
worden. Zodra duidelijk is of er vol-
doende deelnemers zijn, zullen we
overgaan tot actie. U hoort nog van
ons.
Namens het bestuur van de Stichting
Witte Dorp

Frans van Hesewiik

Gevraagd:
Een bolderwagen, Veronique Marks,
te1.2129890.

Te huur:
Voor feesten en partijen: Poppenkast.
Deze was te zien op de koninginnedag
op het Burghplein, Kosten: .f15,- per
dag, lnlichtingen: 2126238, Brigit Dal-
meijer.

Te koop:
Wijn Vin du Dok, village blanc.
1 fles f11,-
1 doos (l2flessen) f125,-
St. Odulphusstraat 41

tient¡es

Hans Scheerlings

De gekliefde hand van de klusiesman
Sinds mijn vorige aftikeltje over mijn opengereten hand door dat blikken plaatie dat vast
kwam te zitten op een boortje, heb ik de bekende opmerking van de vrouw niet meer
gehoord. lJ weet wel "Zeg schatie, zou ie me eventies willen helpen".

ON INTERNET AT http://euroweb,com/solex
On this website you will find oll kinds of

informolion obout Solex / Velosolex

OLEX
WEBSITE

EUI*"

e-mo¡l solex@euroweb.com



Een reisje naar een biizondere buurtbewoonster
Jacqueline Louise Anna Brandligt

Pagina4

Al zo'n viiftig iaar woont Jacqueline in de Wilakkerstraat, op het hoekje met uitzicht op
het plein. we zien haar vaak voorbij fietsen op haar "kleine" fietsje, met of zonder
tennisraket of op het plein op een bankje zitten. Even een praatje maken is er altijd bij.
Menigeen zal deze vrouw wel "kennen': klein, tenger postuur, grijze haren en twin-
kelende ogen. Daarom besloot de redaktie om haar te vragen voor een intervieuw, want
interesse weet zij wel te wekken.

lnterview

(de verflucht woei regelrecht haar tuin
in) veftrok. Maar Jacqueline is geble-
ven vanwege het uitzicht. Vanuit de
woonkamer kan je tot in de Petrus
Donderstraat kijken. Waar ze ook zal
zijn: dit uitzicht zal ze nooit vergeten !

Om nog even terug te komen oP dat
gedenkwaardige bezoek aan het Lou-
vre: sinds die dag is ze echt gaan teke-
nen,schilderen, boetseren. ln Eindho-
ven gaat ze twee keer in de week naar
een naakt-teken club. Er la,vamen daar
mensen van verschillend pluimage en
zij genoot ervan, ook om de "psycholo'
gie van de kunstenaar" te ontdekken.
Bijvoorbeeld: een kenmerk van haar
was om gedurende het tekenen uit het
papier te groeien. Om dit nu te voorko-
men dekte zij, voordat ze begon te te-
kenen, de randen af. Uiteindelijk heeft
ze deze neiging afgeleerd. lets anders
was dat naaktmodellen wel door de
beugel konden als het maar ten dienste
stond van "de KUNST", terwijl ze niet
met haar zoontje naar het zwembad
mocht vanaf zijn zevende jaar. Onge-
loof lijk controversieel!

Agressle achler 'l sluur

Gecombineerde technieken: h. 148 cm,
Eigendom van de kunstenares.

Ondertilel:
Opzij, lk wil voorbij,
lk zal de snelste zijn,
lk snij de burgers in de berm,
Laat zien wat rijden is.
lk weet, wal ik kan wagen
Een sukkel, die de bocht uitvliegt.
Mijn leven is spelen:
Slotmachines, poker,
Lotto en roulelte.
lk weet de meisles le versieren,
Met of zonder drank.
lk pik z'in alle landen.

Niemand hoeft me wat te zeggen
lk scheld ze in de hoek
lk sla ze in elkaar
lk schiel ze kapot,
Niemand zal ze krijgen. 1977.

Als de kinderen gaan studeren besluit
ze beroeps te worden. Een vereiste
hiervoor is dat ze een bepaald aantal
exposities moet houden. Ze trekt de
stoute schoenen aan. Met een tas vol
dia's vertrekt ze als een soort handels-
reiziger naar Amsterdam. Daar sjouwt
ze de hele dag allerlei galerieën af en
zowaar, als ze 's avonds laat thuis
komt heeft ze twêê adressen waar ze
kan exposeren ! Het is hard werken
maar de exposities komen, Eerst in
Eindhoven,Amsterdam, Haarlem later
zelfs in Parijs ( o,a. Musée du Luxem-
bourg en le Grand Palais).

Jacqueline's oeuvre is veelzijdig. Aan-
vankelijk veel schilderijen (landschap-
pen, zeeën; naar aanleiding van haar
zwerftochten door Skandinavië en in

Griekenland). Later komen er ruim-
telijke composities van aluminium pro-
fielen, cementspecie, beschilderde klei-
figuren, oud roest en andere junkmate-
rialen.
Ze heeft ontzettend veel gemaakt,
maar de grondgedachte van haar werk,
de achterliggende filosofie laat zich als
volgt omschrijven :

EE}IZAAM
ls 0E MElts
lil tEyEil Eil
II{ STERUEI{

WAT WAS VERGIIIG
WAT KOMT EEII DRO(¡M

WAT IS EÊHSTBYO

ill AltGsT 0 ilt zEl(ERH Et0

Bij veel composities maakt zij ook een
tekst. Zowel in het Frans en in het Ne-
derlands bijv : agressie achter "t stuur:
(nu in langdurige uitleen in Jan Cunen-
centrum te Oss)
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Zaterdag 9 maart.
Om 15.00 uur stap ik met pen en papier
en een potje narcissen bij haar binnen.
Ze verwelkomt mij hartelijk en maakt
meteen duidelijk dat ik voor haar Jac-
queline ben en zeker geen "U". Nou, ik
knoop dit in mijn oren.Ze begint te ver-
tellen dat ze ziek is geweest en een
vervelende winter heeft gehad. Geluk-
kig gaat het nu allemaal beter. Ze is
druk aan het oefenen en hoopt weer
snel de draad op te kunnen pakken en
van het voorjaar te kunnen genieten.

81 jaar geleden is ze geboren in Pâtu-
rage, 15 km, van de Franse grens in
België. ln het Frans is ze groot-
gebracht. Regelmatig ging ze met haar
grootouders op vakantie in Wil-
rijk.Vandaar dat ze zich thuisvoelt in
Brabant. De eerste wereldoorlog deed
haar geen goed.Ze verdroeg het eten
niet. Er was trouwens nauwelijks eten,
je kon de kalk van de muren krabben.
Haar moeder moest s'nachts het eten
voor haar zeven en vervolgens bakken.
Wat er dan van over bleef kon ze
verdragen. Uiteindelijk adviseert haar
oom, die dokter was, om haar naar
Spanje te sturen. Het is 1922 als Jac'
queline als acht jarig meisje bij een
onbekende oom en tante in Barcelona
gaat wonen. Al snel leert Jacqueline
van het dienstmeisje Catalaans. Erg
handig want oom en tante kunnen dit
niet verstaan en zo kan ze mooi de
liefdesbrief van Theresa ('t dienst-
meisje) schrijven. Helaas is ze nog te
zwak om naar school te kunnen gaan.
Ze krijgt dan van een oude dame les.

Haar passie voor schílderen heeft ze
onder meer te danken aan een bezoek
aan het Louvre. Ze raatdaar zo in de
ban van een schilderij (een Tript¡ek uit
de Middeleeuwen) dat ze haar oom en
tante kw¡jt raakt of andersom. Ook het
Trocadero met zijn koningsgraven is
een bron van inspiratie.

Als Jacqueline twaalf jaar is, verhuist
ze naat Groningen. Weer een hele
overgang; ze had nog nooit en blond

iemand gezien. Ze vond het maar
vreemd, net zoals voor ons Chinezen
op elkaar lijken, zo vond ze dat ook van
Groningers. En wat keken zij boos! ln

Groningen volgt ze de H.B,S. met wis-
kunde. Naar het gymnasium kon ze
niet want ze moest van haar vader om
zeven uur naar bed. ln het laatste jaar
van de H.B.S. verloofde ze zich met
Folkert de Groot (ingenieur uit Ðelft).

Na het eindexamen gaat ze logopedie
studeren in Den Haag. Ze woont dan in
bij haar a.s, schoonvader. Met haar
diploma op zak vestigt ze zich in Zeist
als logopediste. Als ze 22 iaar is komt
ze in Eindhoven terecht op de Bosch-
dijk. Haar man (ondertussen is ze ge-
trouwd) heeft een baan bij Philips. Het
is 1936, Een jaar te vroeg voor een
huis in 't Witte Dorp verhuizen ze naar
Hilversum. Dit bevalt echter niet ( de
mensen zijn daar te stijf) en al gauw
zijn ze weerterug in Eindhoven, lnmid'
dels hebben zij drie kinderen (twee
jongens en een meisje). ln Parkzicht
moest het gezin wachten op een huis.
ln eerste instantie werd hen een wo-
ning in de Pasteurlaan aangeboden,
maar de meubels pasten er niet in. Ge-
lukkig kwam dit huis op de Wilakker-
straat voor hen vrij. De jongste zoon is
dan drie.

Het is alweer zo'n vijftig jaar geleden
dat ze hier kwamen. Jacqueline voelde
zich hier meteen thuis. De mensen wa-
ren leuk, de buurt was fijn, het huis
beviel, alleen de tuin was verschrik-
kelijk verwaarloosd. Haar man zei nog:
"Geef mij maar een potje met pieren
voor mijn verjaardag" (zo slecht was de
grond). Een groter minpunt was echter
de overlast van de DAF. De DAF pro'
duceerde nogal veel kabaal, Vooral
tijdens de nachten van vrijdag op zater-
dag, als ze met stalen platen aan het
slepen waren, werd er weinig geslapen,
Overdag was er ook hinder van de
stank van de verf. Klagen bij de ge-
meente hielp niet. Helaas zijn er om
deze reden veel mensen verhuisd. Ook
een vriendin uit de st, Odulphusstraat

"¡!s!*'.¡î:.f:.-
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Agressie achlcr 'l sluur
Jacqrieline Brancjligt,
cal. nr.45.
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Haar man ondersteunde haar door de
foto's te maken en de administratie te
verzorgen, Later, toen hij om gezond-
heidsredenen op zijn vijftigste Philips
verliet, is hij mee gaan werken onder
de naam : Monsieur Brandligt, le mari
de I'adiste.Nadat haar man op 72 jarige
leeftijd overleden is gaat ze nog meer
reizen maken. Ze gaal o.a. naar Rus-
land, lndia, Vietnam, Peru, Jemen en
Mexico. Deze reizen hebben op haar
later werk ook een grote invloed.

lnmiddels zijn we al twee uur verder en
er is nog zoveel te vragen en te vertel-
len. Over haar reisverhalen zou je een
boek kunnen schrijven, wie weet is dit
iets voor een volgend interuieuw. Op
mijn vraag over de toekomst antwoord
ze :'lllusies moet de mens koeste-
ren". Al haar werk zou nog eens beke-
ken moeten worden, het is echt de
moeite waard en ik hoop dat ze nog
een keer in Brabant een tentoonstelling
organiseert. We moeten dan allemaal
van de pañijzijn, want dit is zeker iets
bijzonders.

Toch wil ik nog van haar weten hoe ze
het vind om hier te wonen. Jacqueline
geniet nog steeds van het plein. Vroe-

Laren (NH),26 januari 1996

Raboþank Nederland
t.a.v. drs.K.Egger
Croeselaan 1B
3521 CB UTRECHT

ger mocht je er niet op komen, een
agent had een keer haar zoontje
aangehouden die met een stok en een
bal aan het spelen was, Onvoor-
stelbaar! Het plein is verboden voor
honden, maar een paar jaar geleden
stond er om zes uur 's morgens een
paard op het plein te grazen. Het dier
logeerde in de st. Odulphusstraat en
weer was er een agent die een bekeu-
ring uit wilde delen. Gelukkig liep ook
dit met een sisser af, de eigenaar haal-
de netjes de poep op. Jacqueline was
dolblij dat de DAF weg was. De sloop
heett ze gefotografeerd, -'s morgens
vroeg en 's avonds laat. Eén foto van
haar werd in het van Abbe bij de DAF
retrospectief tentoongesteld (de enige
kleuren foto),
Verder is ze blij om in deze gemeen-
schap te wonen. Ze heeft een paar fijne
buren die haar vaak helpen: Miriam,
Elly, Lilian, Maarten (hij schildert ook
bijzonder mooi).

Om half zes neem ik afscheid van deze
bijzondere vrouw. Een tipje van de slui-
er heb ik mogen zien van haar leven.
Boeiend en inspirerend weet zijte ver-
tellen en er is nog zo heelveel meer.

Marian

Cultuur

De architect: Willem Marinus Dudok
(1884-1974)
ln 1915 werd Dudok aangesteld als
directeur van Publieke werken van de
snel groeiende gemeente Hilversum, ln
1928 werd hij op eigen verzoek be-
noemd tot gemeente-architect, omdat
hij zich vooÊaan uitsluitend aan het
ontwerpen wilde wijden. Hij ontwierp
vele woonwijken en openbare gebou-
wen - waaronder vele scholen - die nu
nog het gezicht van Hilversum bepalen,
Vooral het adembenemende Raadhuis
zorgde bij de oplevering in 1931 voor
een ware sensatie. De estheticus Du-
dok behoorde niet tot een bepaalde
groep architecten; hij combineerde
verschillende architectuurstromingen
naar eigen inzicht. Dudok zag een ge-
bouw als een totaalkunstwerk, waarbij
hij verantwoordelijk was van gevel tot
deurklink. Voor vele andere Nederland-
se en buitenlandse steden ontwierp
Dudok belangrijke gebouwen, zoals de
eveneens onlangs gerestaureerde
Stadsschouwburg in Utrecht en een
studentenhuis in Parijs.

De tentoonstelling
De tentoonstelling in het Raadhuis
toont Dudoks fraai uitgewerkte presen-
tatietekeningenr maquettes, maar ook
foto's en corrêspondentie. Het authen-
tieke materiaal wordt afgewisseld met
audio-visuele produkties, een 'licht- en
geluidshow' en computeranimaties. Zo
worden authentieke opnamen van de
officiële opening van de Rotterdamse
Bijenkorf vertoond en kan men een
'interactieve computenrvandeling' door
het Raadhuis maken, De tentoonstel-
ling wordt gelardeerd met directe uit-
spraken van de eigenzinnige architect,
zoals over schoolarchitectuur en wo-
ningbouw. Ook wordt Dudoks werk als
interieurarchitect (bijvoorbeeld meubi-
lair) en als grafisch ontwerper ten-
toongesteld. De restauratie van het
Raadhuis, die 35 miljoen gulden kostte,
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heeft een schat aan informatie opgele-
verd over de materialen die Dudok ge-
bruikte. De resultaten van deze restau-
ratie zijn te bewonderen tijdens een
rondleiding door het Raadhuis. Specia-
le wandel- en fietsroutes tenslotte, bie-
den de bezoekers de gelegenheid de
monumenten in werkelijkheid te bekij-
ken.

Wandel- en fietsroutes
Op de tentoonstelling en bij de WV is
een wandel- en fietsroute langs Dudok-
gebouwen te krijgen. Het boek: Dudok
in Hilversum. Bouwmeester in een stad
voor jonge monumenten is voor -f

12,50 te koop en bevat vijf wandel- en
fietsroutes. 'Leenfietsen' zijn bij het
Raadhuis aanwezig en tegen borg gra-
tis te gebruiken.

Fotowedstrijd
Aan de Dudok-manifestatie'96 is een
fotowedstrijd verbonden. Het publiek
wordt gevraagd foto's te maken van
Dudok-gebouwen en/of jonge monu-
menten. Na afloop van de tentoonstel-
ling vindt een beoordeling plaats door
een deskundige jury o.l,v, Paul Huf,

Monumentendagen
De Vereniging Open monumenten
heeft het Raadhuis en de Jonge Bouw-
kunst in Hilversum als onderwerp ge-
nomen voor de Monumentendagen op
zaterdag 8 en zondag 9 juni.

Documentaires
AVRO:
18 aprilop TV2 om22.20 de documen-
taire gemaakt door Henk Renou en
Henk Dirkx van de RQB-Groep i.s.m.
de AVRO.
TELEAC:
1 juni op TV2 om 19.00 uur de docu-
mentaire:Dudok.

Raadhuisconcerten
De Stichting Raadhuisconcerten Hilver-
sum zalop 23 april en 18 juni a.s. om
20.15 concerten geven in het Raad-
huis. De Stichting heeft een cd opgeno-
men met muziek van favoriete compo-
nisten van Dudok. Deze cd verschijnt
op 18 april en kost .f 20,-

Publikaties
- Catalogus bij de tentoonstelling:

.f34,90
- Dudok in Hilversum. Bouwmeester in

een stad vol jonge monumenten, 5
wandel- en fietsroutes: .f 12,50.

- Raadhuis Hilversum W.M, Dudok
door Herman van Bergeijk en Paul
Meurs: f 24,50ISBN:90 6611 4347.

Openingstijden tentoonstelling
DUDOK, componist van architectuur
19 april Vm 15 september 1996
Raadhuis, Dudokpark 1 te Hilversum
Dagelijks (ook op maandag) van 11.00
- 17.00 uur
Toegangsprijzen: f 1 0,- p.p.
f 5,- p.p,CJP, Pas 65+, kinderen tot 12
jaar
lnformatien ummer: 035 6292807

Dudok Manifestatie
Op donderdag 18 aprila.s. zal in het gerestaureerde Raadhuis van Hilversum een grote
overzichtstentoonstelling over het leven en het werk van de architect Willem Marinus
Dudok door staatssecretaris Nuis worden geopend. Dit is het startschot van de breed
opgezette Dudok-manifestatie'96. De tentoonstelling is tot medio september geopend.
De manifestatie bestaat verder uit verschillende wandel- en fietsroutes langs de vele
Dudok gebouwen in Hilversum, een symposium, enkele telettisie-documentaires en
diverse publieksactiviteiten. De manifestatie vraagt, voor het eerst, aan een groot
publiek de aandacht voor het'Jonge Bouwen' in het algemeen, het werk van Dudok in
het bijzonder en niet in de laatste plaats het dreigende verval van deze architectuur-
erfenis.

Jacqueline, bedankt.

Fn*rrs Sprrs Covr¡r¿rJNrc.a.Tro¡\Ts
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Beste Kim,

Het ¡s wat laat ,dat geef ik toe,maar toch hoop ¡k
nog op tiJd te zi¡n om je te bedanken voor je
aard¡ge br¡ef van I december vorig jaar en het
sch¡tterende foto-boek van het Eindhovense
Witte Dorp.
Je weet niet half hoe een groot plezter je me daarmee
hebt oeciaan lv'licsnhion hêh ¡k hât ¡ô ,ôdÀrã ñ;êê^h.^-¡ ¡Y! 

'v 

v¡ rù¡v .,rIrrvr ¡t9t I

ook niet, maar ik ben in dat Witte Dorp geboren. .in de
Tweede Wilakkerstraat.Een betere keué had je niet
kunnen maken.Het heeft een ere-plaats rn mijn boekenkast
gekregen.

Ook wil ik bi1 deze nog een keer benadrukken hoezeer ook
ik van onze samenwerking heb genoten.lk ben erg blij dat
dat de e¡ndejaarsbileenkomst zo goed is verloperi.

ijke groeten,

:-___Q__

Ritmeester

Heel leuk vond de redactie dit briefje aan Kim Egger, een bewoner van de Burghstraat.
Voor zijn werk had hij contact gehad met Frits Spits. Als dank voor de samenwerking
schonk Kim Egger Frits Spits het boek van het Witte Dorp, zonder te weten dat Frits eeñ
oudbewoner is van het Witte Dorp,

BV
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Ook Hemelvoders Tour '92 groot succes.!

Perlodlek y@r de Bowoñert voñ Hel Wllo g¡rp. Elñclhov€ô.

Pgrlodtek voot de Eowoncß von Èel wlle Dorp. Elndhoven.
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Voûg jaar v/as kon¡nginnedag ¡n het Wifte Dory, mede daat hel tnoa¡e v/eer¡ een 9¡ool succes.
Valgens velen zeker voot herhal¡ng valbaar dus....,...We argan¡seten v/eet een'Wilte maùt'op
koning¡nnedag. Op hel Burghplein kunnen kopeß en verkapes v¿eet hun slag slaan. Voot de
k¡ndercn z¡jn et weet alleilei leuke akl¡v¡teilen.

t.dodl.k yoor de lewone¡r von Ngl Wllo Oorp, E¡ndhoven. Joorgong 3. nummer ¡. OAt.Spec¡ol. lunl l99l

Koning¡nnedag 1993
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'r'ì kerstboom op het Plein: een goed begin

Witte Dorp heeft de primeur, woensdag 16 juni 20.30 in de Wilakkersschool
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Bestuur sticirting HetWitte Dorp Eindhoven
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