1911-2011

Wie jarig is, trakteert.
Geachte huurder of relatie,
Op 25 maart 1911 werd in Eindhoven de eerste voorloper van
Domein opgericht: Vereeniging Volkshuisvesting. Honderd jaar
geleden dus. Deze heuglijke gebeurtenis laten we niet ongemerkt
passeren. We zijn de archieven ingedoken en zijn gestuit op allerlei wetenswaardigheden. Die hebben we voor u gebundeld. We
hebben voor u een verjaardagskalender gemaakt, omlijst door
belangrijke gebeurtenissen en grappige feiten uit onze historie.
Hebt u geen behoefte aan een kalender, maar vindt u het leuk
onze geschiedenis te bewaren? Scheur dan het calendarium van
de maanden af en vouw de kaften naar binnen. Zo houdt u een
handzaam boekje over!
Op de kalender kunnen we niet alle informatie kwijt. Bent u geïnteresseerd in onze geschiedenis? Kijk dan op www.100jaardomein.
nl. Daar vindt u meer informatie en aanvullend beeldmateriaal.
Ook leest u daar wat we in het kader van ons eeuwfeest voor
onze huurders in petto hebben.
We wensen u heel veel plezier met deze kalender.
Medewerkers van Domein
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Aan het eind van de negentiende eeuw groeit Eindhoven stormachtig, mede omdat Philips zich er in 1891 vestigt. Arbeiders uit het hele land trekken naar Eindhoven, hopend
op voorspoed en geluk. Het Brabantse stadje heeft echter nauwelijks
plaats voor woningbouw. In de omliggende gemeenten is die ruimte er
wél. Woensel, Gestel, Stratum, Strijp en Tongelre staan echter allerminst te
popelen om voor deze doelgroep woningen te bouwen. Ze zijn bang dat hun
gemeente overspoeld wordt door oude en zieke arbeiders en doen er alles aan de
bouw van arbeiderswoningen tegen te houden.

Fabrikanten richten Vereeniging Volkshuisvesting op
De uitzichtloze situatie is de Eindhovense fabrikanten een doorn in het oog. Daarom richten zij in 1911 de Vereeniging Volkshuisvesting op. Deze rechtsvoorganger van Domein is de eerste woningbouwvereniging in Eindhoven. Doel: arbeiderswoningen bouwen. In 1913 stuurt de Vereeniging een brief naar de gemeenteraad van
het stadje Eindhoven, ondertekend door voorzitter Anton Philips, met het verzoek goedkeuring te verlenen voor
de aankoop van grond voor woningbouw. In de brief wijst de Vereeniging Volkshuisvesting de gemeenteraad
erop dat vanwege de woningnood vaak meerdere gezinnen in één woning wonen, die dan vaak ook nog slecht
en ongezond is. Bovendien, zo schrijft het bestuur, komt dit alles de zedelijkheid niet ten goede …

Rare straatnamen

De eerste woningen

Je zult maar in de ‘Wereldoorlogstraat’ wonen… Het
overkomt een aantal inwoners van Woensel – op dat
moment nog een zelfstandige
gemeente – in 1918. De Eerste Wereldoorlog is zojuist
afgelopen als in WoenselZuid een complex van 200
woningen van de Vereeniging Volkshuisvesting wordt gebouwd. Woensel wil de herinnering aan de oorlog met al haar ‘ellende en
beproevingen’ levend houden. Daarom krijgen
de straten namen als Mobilisatiestraat, Rantsoenstraat, Crisisstraat, Wereldoorlogstraat,
Annexatiestraat en Vredesplein. Alleen de
laatste naam is behouden, de overige namen
vindt men later ongepast. De Wereldoorlogstraat wordt omgedoopt tot Trompstraat. Ook
de andere straten worden vernoemd naar
Nederlandse zeehelden.

Het eerste complex van de Vereeniging Volkshuisvesting, gelegen aan de Schoolstraat (foto,
tussen Boschdijk en Kruisstraat), telt 59 woningen en komt in 1915 gereed. De huur bedraagt
ƒ 2,10 inclusief water. Een tweede complex (64
woningen) wordt in 1916 voltooid, een derde
(118 woningen) in 1918. Optimisten zouden
spreken van een hoopgevende ontwikkeling, pessimisten van een druppel op een gloeiende plaat.
Burgemeester en wethouders van Eindhoven erkennen
dat de stad onvoldoende
ruimte heeft om alle
arbeiders te huisvesten.
Bovendien stelt het college met pijn in het hart
vast dat daardoor “grote
industrieën, welke voornemens waren zich hier of
in de naaste omgeving te
vestigen, om die reden van
dat plan afzagen.”
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De eerste
aandeelhouders
In 1911/1912 worden de eerste aandelen van
de Vereeniging Volkshuisvesting uitgegeven,
56 in totaal. Philips en sigarenfabriek Mignot
en De Block worden de grootste aandeelhouders met elk tien aandelen.

Woningbouwvereeniging
Best opgericht
In de archieven van het Regionaal Historisch
Centrum Eindhoven bevinden zich de (handgeschreven!) conceptstatuten van Woningbouwvereeniging Best.
“Zij is aangegaan voor den tijd van 29 jaren
en 6 maanden, ingaande op den dag der
oprichting, zijnde 1 December 1918.” De
gemeente Best helpt de Woningbouwvereeniging Best op weg door geld voor
te schieten. In juni 1920 besluit de
woningbouwvereniging ‘in princiep
voorloopig 20 woningen te bouwen.’ Later wordt dat aantal opgetrokken tot 26 woningen. Een jaar
later zijn ze klaar.
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De eerste vier nieuwbouwcomplexen van de Vereeniging Volkshuisvesting worden
alle in Woensel gerealiseerd, tussen de Boschdijk en Hemelrijken. Het vijfde complex verrijst
in 1921 in Stratum, nabij de Leostraat. Op dat moment is Stratum overigens geen zelfstandige
gemeente meer, maar een stadsdeel van Groot-Eindhoven.
Complexnr.
I
II
III
IV
V

Naam
Schoolstraat
Hemelrijken
De Vriesstraat
Vredesplein
Bloemenplein (foto)

Oorspronkelijk aantal woningen
59
64
118
397
444

1959-1966

Na de Eerste Wereldoorlog trekt het Rijk grote sommen geld uit voor woningbouw. Dit leidt tot de
oprichting van honderden woningbouwverenigingen, waaronder elf in Eindhoven. Toch slaagt Eindhoven er niet in veel woningen te bouwen. Dat komt met name omdat de gemeente de handen vol heeft
aan de uitwerking van de structuurschets van de architecten Kooken en Cuypers (foto) voor GrootEindhoven. De fusie tussen het stadje Eindhoven en vijf omliggende gemeenten (Stratum, Gestel, Strijp,
Woensel en Tongelre) in 1920 is nota bene bedoeld om Eindhoven de ruimte te geven om te groeien en
een eind te maken aan de woningnood. Kortom: het probleem wordt onderkend en de bedoelingen zijn
goed, maar de gewenste effecten laten op zich wachten.
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februari

Bouwjaar
1914
1915
1916/1917
1918/1919
1921

Meer corporaties, maar woningnood houdt aan
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En dat is vijf!

Kippen in huis

Geen was op de heg

“Nadat een twintigtal bewoners die kippen
in hun woning hielden was aangezegd dezen
hieruit te verwijderen, hebben allen na korter
of langer tijd op één uitzondering na hieraan
gevolg geven.
Deze eenen bewoner, J. van Maastricht,
wonende Hemelrijken (foto) no. 77, heeft
ondanks dat ik mij meermalen te zijnen huize
vervoegde teneinde
hem aan te manen
de kippen uit de
woning te verwijderen, hieraan niet
voldaan. Deze persoon houdt bovendien ook nog een
varken op het erf.”

“Na snoeien en restaureren der heggen is streng de hand
gehouden aan de in maart 1919 door de vereeniging uitgegeven circulaire waarin o.m. den bewoners wordt verzocht
geen kleeren e.d. over de heggen te hangen. Over ’t algemeen kan hiervan gezegd worden dat dit euvel is bestreden.
Een bewoonster, wonende aan het Vredesplein no. 7, maakte
hierop echter een uitzondering door pertinent te weigeren het
waschgoed van de heg te verwijderen. Deswege is haar door
den Heer Secr. een schrijven toegezonden.”

De Voorzorg opgericht
In 1920 wordt in Son & Breugel de RoomsKatholieke bouwvereeniging De Voorzorg opgericht.
Ze wordt “toegelaten voor de duur van 29 jaren en zes
maanden, zodat voor 4 september 1949 verlenging moet
zijn verkregen.” Ze begint met vier woningen aan de toenmalige Provinciale Weg (inmiddels Hendrik Veenemanstraat), nummer 1, 3, 5 en 7. Dat blijft zo tot 1949.
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In 1929 maakt de Vereeniging Volkshuisvesting winst op de drie oudste complexen (Schoolstraat,
Hemelrijken, De Vriesstraat). Die winst komt weer ten goede aan de huurders, omdat ze wordt geïnvesteerd in de elektrificatie van de vier oudste complexen (de vierde is Vredesplein en omgeving). Na de annexatie van 1920 krijgt vrijwel alle nieuwbouw elektrisch licht. De Bloemenwijk in Stratum heeft de primeur en wordt
als eerste nieuwbouwwijk voorzien van elektriciteit. Van het comfort moeten we ons niet al te veel voorstellen. Zo had
een bovenverdieping alleen een lichtpuntje op de overloop. Dat licht verspreidde zich dan via raampjes in de deuren naar de
aangrenzende vertrekken.

Badhuizen (I)
Voor de Tweede Wereldoorlog realiseert de Vereeniging Volkshuisvesting acht
woningcomplexen in Eindhoven. In geen van deze vooroorlogse woningen zit
een douchecel. Een douchecel wordt pas standaard in het eerste complex dat na
de oorlog wordt gerealiseerd: het Hugo de Grootplein. Tot die tijd – maar ook
nog lang daarna – worden kinderen veelal gewassen in een zinken teil. Volwassenen zijn aangewezen op badhuizen, zoals het gemeentelijk badhuis op het
Lavendelplein (foto), dat in 1930 zijn deuren opent.

Radio verovert de wereld
In 1926 start Philips met de productie van de radio. In datzelfde jaar worden de KRO en de VPRO opgericht. De NCRV,
de VARA en de voorloper van de AVRO bestaan dan al. Een
jaar later schrijft Philips wereldgeschiedenis. Met behulp van
een in het NatLab aan de Kastanjelaan ontwikkelde kortegolfzender wordt de eerste rechtstreekse radio-uitzending van
koningin Wilhelmina en kroonprinses Juliana naar West- en
Oost-lndië gerealiseerd. Een monument in het Stadswandelpark herinnert nog aan deze historische gebeurtenis.
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En er was licht!

Badhuizen (II)
De Vereeniging Volkshuisvesting wil een centraal gelegen baden zweminrichting bouwen die badhuizen per wijk overbodig
maakt. De regering steekt er echter een stokje voor. Zij vindt
deze luxe – hoewel in het belang van de volksgezondheid – in
de crisisjaren ongepast. Daarop trekt Anton Philips eigenhandig
de beurs. Eind 1933 stelt hij uit eigen zak ƒ 340.000,- beschikbaar. Daarmee wordt het Sportfondsenbad aan de Stratumsedijk (foto) gebouwd, dat in acht jaar tijd een miljoen bezoekers
weet te trekken.
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Crisis maakt eind aan
woningnood
Begin jaren dertig verliezen honderden Eindhovense arbeiders hun baan als gevolg van de
crisis. In 1930 neemt het aantal inwoners van
Eindhoven nog toe met 5.000, maar het jaar
erop krimpt de bevolking met 1.500 inwoners. Veel mensen die in Eindhoven hun geluk
kwamen beproeven, trekken weer weg.
Daardoor is het abrupt gedaan met de
woningnood. Ineens staan in Eindhoven in
totaal 1312 woningen leeg, mede als
gevolg van dubbelwonen. Door de crisis
besluiten veel gezinnen gezamenlijk een
huis te gaan bewonen. De huur – ƒ 7 tot
ƒ 8,50 per week – wordt hen te machtig.

2002-2011

Bestuurswisseling

Hulp in de huishouding
Al voor de Tweede Wereldoorlog kreeg de
Nederlandse huisvrouw een hulp in de huishouding, in de vorm van een stofzuiger. Die
was in ons land al in de jaren dertig heel
populair. Ter vergelijking: in 1938 had de
helft van de Nederlandse huishoudens een
stofzuiger, verhoudingsgewijs aanzienlijk
meer dan in Amerika. Na de oorlog zouden nog allerlei huishoudelijke apparaten
het leven van de Hollandse
huisvrouw
vergemakkelijken.
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“Op 11 oktober 1940 zit de heer F.J. (Frits) Philips de vergadering van het bestuur van de Vereeniging Volkshuisvesting voor
het eerst voor. De benoeming heeft plaatsgehad, omdat de vader van de
nieuw benoemde voorzitter voor onbepaalde tijd afwezig zal zijn.”
Uit het archief van Domein.
Anton Philips wijkt na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog uit naar het buitenland. Zijn zoon Frits besluit in Nederland te blijven en neemt tal van taken over van zijn vader.
Later, op 1 januari 1961 om precies te zijn, zou ‘meneer Frits’ worden benoemd tot erevoorzitter
van de Vereeniging Volkshuisvesting.

Bestuurslid duikt onder
In het najaar van 1940 draagt de Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken alle
bestuurs- en personeelsleden op een nietjoodverklaring te tekenen. Vice-voorzitter
Sam de Heer van Vereeniging Volkshuisvesting weigert. Hoewel zijn collega-bestuursleden hem er proberen van te weerhouden,
neemt hij ontslag en duikt hij onder.
Hij weet de oorlog te overleven en overlijdt
in 1966.

Batadorp gesticht

Oorlogsschade

Gemeenten en corporaties hebben de grootst mogelijke moeite
om voldoende woningen te bouwen. Ondernemers hebben
daar last van; hun personeel kan niet of slechts met grote
moeite geschikte woonruimte vinden. Dat remt de economische groei. Daarom bouwen sommige fabrikanten zelf huizen
voor hun eigen personeel. In navolging van Philips, dat tussen
1917 en 1923 in Eindhoven Philipsdorp realiseerde, bouwt de
van oorsprong Tsjechische schoenfabrikant Bata in 1938 in
Best 130 woningen voor
het eigen personeel. Deze
geïsoleerd gelegen wijk
ten zuiden van het Wilhelminakanaal luistert al
gauw naar de naam Batadorp. Het ontwerp van de
woningen
weerspiegelt
de hiërarchie op de werkvloer: ruime alleenstaande
villa’s voor de directie, rijtjeshuizen voor de arbeiders.

In de oorlog wordt Eindhoven diverse malen
gebombardeerd, onder meer door de Engelsen op 6 december 1942 (het ‘Sinterklaasbombardement’) en daags na de bevrijding
door de Duitsers (19 september 1944). De
bombardementen richten veel schade aan.
Zo wordt de Demer bijna helemaal vernietigd. Ook veel woningen lopen schade op. Zo
gaan onder meer enkele garages, behorend
bij woningen van de Vereeniging Volkshuisvesting gelegen aan de De Vriesstraat verloren. De woning op deze foto, gelegen aan de
Hemelrijken, raakte in de nacht van 14 op 15
november 1940 zwaar beschadigd doordat
een Engelse bommenwerper, achternagezeten door enkele Duitse nachtjagers, zijn bommen loste.
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Het leven gaat door

De eerste dame
Op 1 februari 1949 treedt Alda de Vries
(foto) in dienst van de Vereeniging Volkshuisvesting. Als jongste bediende verdient
ze ƒ 55 per maand, voor zes dagen werken. Dat ze gaat werken in een organisatie die tot dan toe alleen aan mannen
werk verschaft, is bepaald geen vanzelfsprekendheid. Er is zelfs toestemming van
het bestuur voor nodig. De Vereeniging
Volkshuisvesting is dan gehuisvest in een
(krappe) woning aan de Van Speijkstraat,
op huisnummer 6. Alda serveert onder
meer koffie. Omdat serviezen zo kort na
de oorlog nog niet goed verkrijgbaar zijn,
brengen Alda en de overige drie kantoormedewerkers ieder hun eigen koffiekopje
mee van thuis.

Son en Breugel overschrijdt
deadline
Op 4 maart 1920 werd de Son en Breugelse woningbouwvereniging De Voorzorg opgericht “voor de duur van 29 jaren en
zes maanden, zodat voor 4 september 1949 verlenging moet
zijn verkregen.” Die verlenging is pas op 2 november 1949
formeel een feit. Te laat dus, maar dit weeffoutje blijft zonder
gevolgen. De Voorzorg kan gewoon doorgaan met het bouwen
en verhuren van betaalbare huurwoningen en pikt de draad
voortvarend op. Nog datzelfde jaar worden twintig woningen
opgeleverd aan de Emmastraat (foto). Van 4 naar 24 woningen:
een verzesvoudiging van de woningvoorraad.
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Oorlog of niet, het leven herneemt zijn min of
meer normale gang. Sommige mensen stappen in de
oorlogsjaren zelfs in het huwelijksbootje. Onder hen Harry
van Herk en Toos van Hoek (foto). Ze trouwen op 25 september
1941 en gaan inwonen bij de ouders van Toos, aan de Heemskerkstraat 49 in Eindhoven. Nog tijdens de oorlog wordt hun eerste kindje
geboren: Anny (1942).
Jan van Hoek, de vader van de kersverse bruid, was voorbereid op de
oorlog. Nog voor de inval van de Duitsers had hij achterin de tuin (waar
nu de schuurtjes staan) een schuilkelder gegraven. Onzin, vonden buurtgenoten, het zou immers nooit zover komen. Tijdens de oorlog waren
diverse buurtgenoten er echter blij mee. Diverse keren schuilden ook zij
tijdens bombardementen in de provisorische schuilplaats.
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‘Schrikbarende’
woningnood
Al in 1943 maakt de Nationale Woningraad
in haar jaarverslag melding van een ‘schrikbarende’ woningnood, groter dan in 1918.
Voor Zuidoost-Brabant moet het ergste dan
echter nog komen. In Best sneuvelen tussen
17 september en de bevrijding van Best op 24
oktober 1944 119 woningen in het oorlogsgeweld. In Son gaat een tiental boerderijen
op Bokt (foto) in vlammen op als de Amerikanen de plaats op 17 september innemen.
In Eindhoven gaan tijdens de oorlog in totaal
594 woningen verloren. Omdat er tijdens de
oorlog in Eindhoven ook honderd woningen
worden gebouwd, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het tekort in Eindhoven tijdens
de oorlog oploopt met zo’n 500 woningen.
Het zijn er echter veel meer, omdat het aantal inwoners sterk stijgt. Bij het uitbreken van
de oorlog telt de stad 114.000 inwoners. Eind
1945 zijn dat er 129.000. Men becijfert dat
de stad op dat moment behoefte heeft aan
5349 extra woningen.
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JUNI

Klantenservice
toen en nu
De verhouding tussen huurder
en woningcorporatie is in de
loop der jaren ingrijpend veranderd.
Anno nu luistert Domein aandachtig naar de wensen van
huurders. Vroeger was dat
anders en dienden de huurders naar de woningbouwvereniging te luisteren.
In feite was er sprake van
een afhankelijkheidsrelatie. Goede
bereikbaarheid van de corporatie was niet nodig. In een huurcontract van De
Voorzorg te Son en Breugel stond medio jaren vijftig de volgende passage: “Eenmaal per jaar, in de maand december, zal voor de huurders gelegenheid bestaan
om aan het bestuur hun wensen kenbaar te maken met betrekking tot het
gehuurde.” Kortom: huurders die in januari specifieke wensen kregen, moesten
even geduld hebben…
Tegenwoordig heeft goede bereikbaarheid hoge prioriteit bij Domein. Daarom
bent u op alle werkdagen van harte welkom op onze locaties in Eindhoven
(Boschdijk 7-13), Best (Nazarethstraat 173, in ‘Bestwijzer’) en Son (17 Septemberplein 59c). Zie onze website (www.domein-wonen.nl, 24 uur per dag bereikbaar)
voor de openingstijden.

Administrateur
zet puntjes
op de i
Op 3 januari 1952 stuurt de
toenmalige administrateur (in
feite directeur) de medewerkers van de Vereeniging Volkshuisvesting de
volgende notitie:
“Het heeft ons getroffen dat er mensen onder ons personeel schuilen met een minimum aan verantwoordelijkheidsgevoel. Deze mensen matigen zich bijvoorbeeld aan om vele
onproductieve uren te maken door ver voor sluitingstijd reeds op
de fiets te zitten en zich huiswaarts te spoeden, door te langdurige
koffiepraatjes te houden onder werktijd en door te schaften buiten
het hiervoor vastgestelde half uur. Voor degenen die het nog niet mochten weten en voor de anderen die het waarschijnlijk vergeten zijn, vermelden wij hierbij uitdrukkelijk, dat wij nog steeds 48 uren per week dienen te
werken en wel van maandag t/m vrijdag van 8 tot 12 en van 12,5 tot 5 uur,
’s-zaterdags van 7,5 tot 1 uur. Iedereen zal voortaan op een bordje, dat in de
desbetreffende werkplaats hangt, op moeten geven op welk adres hij te vinden is. Hieraan zal streng de hand gehouden worden.”

Maandag wasdag

Einde Woningbouwvereniging Best

Een hele dag om de was te doen: dat is anno 2011
ondenkbaar. In de jaren vijftig was de was echter een
tijdrovende bezigheid. Ga maar na: eerst werd de
witte was gekookt in een grote teil. Vervolgens werd
de was gespoeld en in de wasmachine gelegd. Tenminste, als men zich zo’n machine kon veroorloven.
De wasmachine deed in de jaren vijftig zijn intrede. Je
moest er aanvankelijk handmatig het water bij doen.
Was de wasmachine eenmaal gevuld met witte was
en water, dan begon hij heel langzaam te draaien met
een sopje van groene zeep erdoor. Als de wasmachine
klaar was, werd de was weer gespoeld en gebleekt.
Tot slot werden de kledingstukken te drogen gelegd, op het gras in de achtertuin of op de ligusterhagen die de achtertuinen scheidden. Destijds kon je
trouwens ook wasmachines huren, bijvoorbeeld bij wasmachineverhuurbedrijf
De Uitkomst (foto) aan de Schootsestraat in Eindhoven.

Jarenlang leidt Woningbouwvereniging Best
een kwijnend bestaan. De corporatie is te
klein om te kunnen investeren, heeft te weinig inkomsten en kan in 1953 niet meer aan
haar financiële verplichtingen voldoen. Eind
1953 trekt de gemeente Best er de spreekwoordelijke stekker uit. De woningen van
Woningbouwvereniging Best vallen vervolgens toe aan het gemeentelijk woningbedrijf
van Best.
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Op 25 april 1963, tien jaar na de opheffing, wordt Woningbouwvereniging Best (opnieuw) opgericht. De tijden zijn veranderd.
Zo besluit de provincie Noord-Brabant in 1958 de woningnood te lijf
te gaan door de bouw van woningwetwoningen te subsidiëren. Best
krijgt zestig woningen toegewezen. Er is dus werk aan de winkel en de
gemeente Best ziet het niet als haar taak de woningen te bouwen. Vandaar de heroprichting van Woningbouwvereniging Best.
Het eerste woningbouwcomplex bestaat uit 24 etagewoningen aan de Willem de Zwijgerweg (foto), die in 1966
worden opgeleverd. De bouw van deze huurwoningen wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit
het bedrijfsleven, in ruil voor een bepaalde mate van inspraak bij de toewijzing ervan.

1967-1974

1975-1983

Woningbouwvereniging
Best opgericht

Stempels in de stad
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In de jaren vijftig en zestig worden veel wijken in ons land ontworpen
volgens het zogeheten stempelpatroon. Hierbij worden de vormen van
bouwblokken herhaald, alsof er stempels zijn gezet. Het patroon is vanuit de lucht goed herkenbaar; zie Google Earth. Een goed voorbeeld van
deze stedenbouwkundige opzet zijn de buurten aan de Karel de Grotelaan
(Eindhoven) en aan de Jan van Speycklaan in Best (foto), waar Domein ook
flats heeft. De flatcomplexen bestaan uit zogenaamde portieketagewoningen: zes of acht appartementen aan een trappenhuis. De appartementen
zijn modern, hebben veel glas en beschikken meestal over een of twee
slaapkamers, een aparte keuken en douche.

Welles nietes
In de jaren vijftig woont op de Violierstraat in Eindhoven een
jong echtpaar dat onenigheid krijgt met huurincasseerder Boogers. De huurder houdt bij hoog en bij laag vol dat hij zijn huur
heeft betaald, Boogers bestrijdt dat. De huurder wordt daarop
nijdig en voelt zich tekortgedaan. Vanaf dat moment fietst hij
iedere week van de Violierstraat in Stratum (nabij de Leostraat,
even buiten de Ring) naar de Van Speijkstraat 6 (foto), waar de
Vereeniging Volkshuisvesting kantoor houdt, om daar persoonlijk
zijn huur te betalen.

Doos sigaren
“Dank werd maar heel zelden geuit door bewoners. Het is daarom juist aardig
om te vermelden, dat wij precies op de jubileumdag van een bewoner, die 40
jaren in onze huizen woonde, een doos sigaren op kantoor kregen aangeboden als dank voor de service, die wij in al die jaren gegeven hadden.”
Uit het archief van Domein (1961)
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Keuken
van weleer
Een nieuwe keuken in een relatief oude woning? Ronald van der
Meeren, huurder van een Domeinwoning aan de Crocusstraat (foto’s) in
Eindhoven, voelde er niks voor. Hij tikte
via via een oude keuken op de kop, compleet met ouderwetse keukenkastjes en een
granieten aanrechtblad. Ook schuimde hij
rommelmarkten af, op zoek naar bijpassende
accessoires. De geiser boven het aanrecht
hangt er voor de sier; die werkt niet. Oude
blikken, opbergdozen, een pak Sunlight
zeep, een originele koffiemolen van Douwe
Egberts met een porseleinen bonenreservoir
en een bus Vim complementeren het geheel.
Een keuken van vijftig jaar oud: dat lijkt een
onaantrekkelijk idee. Maar Ronald van der
Meeren is er anno 2011 blij mee en trots op.

2002-2011
1993-2001

Rijtjeswoning populair
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Halverwege de jaren zeventig krijgt het rijtjeshuis
de overhand. Het rijtjeshuis is om een aantal redenen
populair bij corporaties. Met rijtjeshuizen maak je heel
efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. Bovendien zijn ze
snel en dus relatief goedkoop te bouwen, vanwege de standaardmaten en het kleine geveloppervlak voor en achter (gevels zijn relatief
duur). Ook bewoners zijn blij met dit type woning, onder meer vanwege
de beschikbare privacy, de eigen tuin en het contact met de straat. Dit type
woningen overheerst in bijvoorbeeld Woensel-Noord, in Son en Breugel en in de
meeste wijken in Best, zoals aan het Betuwepad (foto).

Uitbreidingswijken met grote flats
Eind jaren zestig bereikt de sociale woningbouw zijn hoogtepunt. In deze
periode realiseren woningbouwverenigingen en gemeenten samen 60.000
tot 70.000 sociale woningen per jaar. Ook ontstaan dan de eerste grote uitbreidingswijken. Die zien er anders uit dan de uitbreidingswijken van de jaren
vijftig, die zich kenmerken door ‘stempels’ (zie juli) van portieketageflats en
eengezinswoningen. In de jaren zestig worden de appartementencomplexen
steeds groter en hoger en ontstaan de zogenaamde galerijflats. Eindhoven
breidt vooral uit in noordelijke richting, in het stadsdeel Woensel. De kenmerkende appartementencomplexen uit deze periode liggen veelal aan de rand
van buurten, langs de grotere wegen (J.F. Kennedylaan, Veldmaarschalk Montgomerylaan, Huizingalaan). Daarachter liggen de eengezinswoningen. Domein
heeft ook hoogbouw uit deze periode, vooral in Best: in de J.J. de Vlamstraat
en de Leemkuilen (foto).

De man van 25 miljoen

(g)een cent te veel

In januari 1915 treedt de eerste betaalde kracht in dienst van de Vereeniging
Volkshuisvesting: Hendricus Boogers. Hij haalt de huren op en houdt de administratie bij, tegen een vergoeding van ƒ 100 per jaar. Al gauw breidt zijn takenpakket zich uit en in 1920 verdient hij al ƒ 1.925 per jaar.
In 1931 krijgt Hendricus ondersteuning van zijn zoon Frans, die hem later
opvolgt en ruim veertig jaar de functie van huurincasseerder zal uitoefenen.
Omdat huren steeds vaker via een automatische
overschrijving worden betaald, is een aparte huurincasseerder begin jaren zeventig niet meer nodig.
Daarom gaat Boogers junior vervroegd met pensioen. Later vertelt hij dat hij vooral in de beginjaren heel wat afsjouwde ‘met dat zware zilvergeld’.
“Mijn vrouw moest elke week opnieuw de geldzak
met ijzergaren naaien. Soms deed ik een dikke 2000
huizen in de week. Alles bij elkaar heb ik in al die jaren
misschien wel ƒ 25 miljoen opgehaald.”

Mijnheer, Uw giro van ƒ 96,36 hebben wij ontvangen.
Dit betreft de huur voor oktober 1968. De huur is echter ƒ 96,35 zodat U ƒ 0,01 te veel hebt betaald. Wilt
u daarom met Uw volgende betaling aan ons overmaken ƒ 96,35 – ƒ 0,01 = ƒ 96,34 en daarna weer
maandelijks ƒ 96,35? Hoogachtend, Vereniging Volkshuisvesting
Briefje van 16 oktober 1968 aan de huurder van
Mercuriuslaan 1 in Eindhoven.
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In de jaren tachtig besluiten
woningcorporaties her en der in het
land hun woningvoorraad beter te isoleren.
Zo ook Domein, dat onder meer de woningen in
’t Ven aan het Hugo de Grootplein (foto) en omgeving
van dubbel glas voorziet. Deze wijk – de eerste die de Vereeniging Volkshuisvesting na de Tweede Wereldoorlog realiseert – staat
bekend als de ‘glaswijk’. Voor deze bijnaam zijn twee mogelijke verklaringen: ofwel de grote ramen (waardoor veel daglicht binnenvalt) ofwel de
kenmerkende glazen schermen naast de voordeur, die overigens later zouden
verdwijnen.

Voorop in stadsvernieuwing

Museumwoning

Op 2 mei 1977 presenteert het Aktiekomitee Boschdijk-oost het ‘Zwartboek
Boschdijk-Oost’. De bewoners van deze buurt verzetten zich fel tegen de
plannen van de Vereniging Volkshuisvesting om 118 woningen, gebouwd
rond 1915 en gelegen aan de Boschdijk, Hemelrijken, De Vriesstraat, Schoolstraat en Zoutmanstraat (foto) te slopen. Na lang trouwtrekken en veel
gesoebat worden alle 118 woningen toch gesloopt. Het is voor het eerst
dat een woningcorporatie in
Eindhoven op zo’n grote
schaal woningen sloopt en
nieuwe woningen bouwt.
Vijftien jaar later vindt een
nog grotere operatie plaats.
Dan vervangt de Vereniging
Volkshuisvesting in Woensel-West sterk verouderde
woningen door 208 nieuwe
woningen.

De glaswijk is een voorbeeld
van industriële bouw. Deze
kwam na de oorlog in zwang.
Door productiematig te bouwen
en prefab bouwelementen te gebruiken kon de bouwtijd sterk worden
bekort. Zo zijn de daken van de woningen in ’t Ven van beton en zijn de kozijnen en de balkons van staal. Eén woning
(Joan Melchior Kemperstraat 2, foto) wordt
later weer in de oude staat hersteld, compleet met bakelieten schakelaars, terrazzo
drempels, een originele keuken en de kenmerkende glazen schuifwand in de woonkamer. En… met enkel glas.

Primeur voor Best
Bloemkoolwijken

Woningbouwvereniging Best is de eerste
woningbouwvereniging in Nederland die premiekoopwoningen bouwt om de doorstroming
te bevorderen. Ze verrijzen aan de Vliegeren
in de wijk Speelheide. Aan kandidaat-kopers
wordt als voorwaarde gesteld dat ze afkomstig
zijn van een huurwoning van Woningbouwvereniging Best, zodat deze huurwoning dan vrijkomt en vervolgens kan worden toegewezen
aan een huishouden dat op de wachtlijst staat.
Deze Bestse methode krijgt vervolgens landelijk
navolging.

In de jaren tachtig ontstaan wijken die later
‘bloemkoolwijken’ worden genoemd. De straten
en de bouwblokken in deze wijken vormen cirkels en kronkelige vormen. Vanuit de lucht heeft
de structuur van zulke wijken wel wat weg van
een bloemkool. In Eindhoven is de Gunterslaer
(Achtse Barrier) een goed voorbeeld van een
bloemkoolwijk. Domein bezit daar 111 woningen (eengezinswoningen, seniorenwoningen en
appartementen). In Breugel en Best heeft Domein
ook woningen in typische bloemkoolwijken: 68
woningen aan de Tweelingenlaan in Breugel en
49 woningen aan de Speldenmaker in Best.
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Kwantitatief
wordt kwalitatief

Ludieke litanie
Dat een renovatie overlast veroorzaakt,
zal niemand verbazen. Huurders geven
soms op heel bijzondere wijze uiting aan
hun ergernis. Op 30 mei 1988 ontving
Woningbouwvereniging Best een gedicht
maar liefst 6 kantjes: 59 coupletten van vier
regels. Het gedicht handelt over de tochtige
en door betonrot geteisterde seniorenflats
aan de J.J. de Vlamstraat (foto) in Best, die
dat jaar werden gerenoveerd. Het begint als
volgt:

Stedelijke vernieuwing
In de jaren negentig ligt het accent op stedelijke vernieuwing:
woningen die niet meer aan de eisen van de tijd voldoen maken
plaats voor nieuwe, sociale woningbouw. Zo worden aan de
Boschdijk in Eindhoven oude eengezinswoningen gesloopt en vervangen door nieuwe appartementen. Ook aan de Weserlaan in
Son en aan de Vogelkers (foto) in Best voltrekt zich dit proces.

PC doet zijn intree

Ik ga u het verhaal vertellen
Van stank en stof en decibellen
En om mij tevens af te vragen
Hoeveel een oud mens kan verdragen

1927-1934

1935-1942

1943-1950

1951-1958

1959-1966

1967-1974

1975-1983

1984-1992

1993-2001

In de jaren negentig is het zo’n beetje gedaan
met de kwantitatieve woningnood. Vrijwel iedereen
heeft dan een dak boven zijn hoofd. Wel is er nog kwalitatieve woningnood, wat wil zeggen dat veel mensen nog
woonwensen hebben, ook al hebben ze een woning. Alleenstaanden – een groep die sterk in opkomst is – geven bijvoorbeeld vaak de
voorkeur aan een appartement voor één persoon. Ook veel senioren zouden
willen verhuizen, liefst naar een niet te groot, gelijkvloers appartement met extra
brede deuren. De sociale woningbouw volgt de vraag en bouwt steeds meer van dergelijke seniorenwoningen, zoals aan de Van Kinsbergenstraat (foto) in Eindhoven, de
Wadden in Son en Breugel en de Kerkakkerstraat in Best.

1919-1926

Son maakt groeispurt

OKTOBER

1911-1918

Na de Tweede Wereldoorlog groeit de Son en Breugelse bouwvereniging De Voorzorg snel. Tussen 1950 en 1989 neemt het aantal
woningen toe tot ongeveer 650 woningen. Daarmee stijgt ook
het aantal medewerkers. De Voorzorg groeit uit zijn jasje aan de
Nieuwstraat in Son en betrekt in december 1989 een nieuw kantoor aan de Nachtegaallaan, eveneens in Son.

1

17

2

18

3

19

4

20

5

21

6

22

7

23

8

24

9

25

10

26

11

27

12

28

13

29

14

30

15

31

16

In 1981 introduceert IBM de personal
computer. Vijf jaar later, op 1 april 1986
om precies te zijn, schakelt de Vereniging Volkshuisvesting over op computers.
Daarmee komt een eind aan de praktijk
van typen met carbonpapier en kaartenbakken met voor iedere woning een
aparte kaart waarop de huur wordt bijgeschreven. Voortaan zitten alle woningen
van de Vereniging Volkshuisvesting in een
databank. De sporen van deze overstap
zijn nog steeds zichtbaar. Alle huren die
voor 1 april 1986 waren ingegaan, zijn
destijds overgezet naar 1 april 1986. In
de administratie van Domein vind je dus
geen enkele huurdatum van voor 1 april
1986, terwijl er wel degelijk mensen zijn
die al langer bij Domein huren.

2002-2011

Wonen en zorg

NOVEMBER

1911-1918

1919-1926

1927-1934

1935-1942

1943-1950

1951-1958

1959-1966

1967-1974

1975-1983

1984-1992

1993-2001

In de jaren zeventig verhuizen veel
mensen rond hun 65ste van hun eengezinswoning naar een bejaardentehuis. In de jaren
negentig veranderen de opvattingen over zorg. De
regering ontwikkelt beleid dat erop gericht is dat mensen
met een zorgbehoefte, zoals senioren en mensen met een fysieke
of lichtverstandelijke beperking, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Domein haakt aan bij deze ontwikkeling door samen
met een andere Eindhovense woningcorporatie en met Architecten-En-En
een zogenaamde kangoeroewoning te ontwikkelen, onder meer aan de Zandvis (foto) in Eindhoven. Het is in feite een patiobungalow met daar bovenop een
gezinswoning. De woningen zijn inpandig met elkaar verbonden via een trap. Onder
woont iemand die behoefte heeft aan zorg. In de woning erboven woont een persoon (of
een gezin) die de persoon die beneden woont ondersteunt, vaak een familielid. In Best realiseert Domein aan de Lidwinahof woningen met domotica, ten behoeve van zorg op afstand.

Stap voor stap naar Domein
Op 15 augustus 1994 worden de statuten van de Vereniging Volkshuisvesting in Eindhoven gewijzigd. De vereniging wordt dan een stichting,
Stichting Volkshuisvesting genaamd, bestuurd door een directie die wordt
benoemd door een raad van toezicht.
In 1997 wordt Woningbouwvereniging Best een stichting, ‘Best Wonen’
genaamd. Deze omzetting van vereniging naar stichting is nodig omdat de
corporatie wil fuseren met De Voorzorg in Son en Breugel: ook een stichting. Op 1 oktober 1998 is de fusie een feit. Ze gaan verder onder de naam
Best Wonen – De Voorzorg.
Op 31 december 1999 fuseren de Stichting Volkshuisvesting (Eindhoven),
Best Wonen (Best) en De Voorzorg (Son en Breugel) tot ‘Stichting Woonmaatschappij Domein’.

Lang verhuurd
“De ondergetekende Henricus van Wanrooij, van beroep
arbeider, wonende te Son en
Breugel, verklaart met ingang
van 14 maart 1949 te hebben
gehuurd van de Bouwvereniging “De Voorzorg” te Son
en Breugel de woning Emmastraat 17 (foto). De huurprijs
bedraagt per week of gedeelte
daarvan vier----gulden veertig--cents.”
De woning werd gehuurd tot
de zomer van 1999.

Woonwagens
Na de fusie wordt Domein
ook eigenaar van de woonwagenlocaties in Best (Terraweg en de
later gerealiseerde locatie Vogelkers) en Son en Breugel: Eemshof, Gaskendonk, Oranjetip en de
nieuwe locatie Bronlibel (foto).

Golf van
democratisering

Tot begin jaren negentig is de Vereniging Volkshuisvesting een tamelijk gesloten organisatie. In 1993 besluit
de toenmalige directeur meer verbinding te zoeken met
huurders. In 1994 wordt een overkoepelende huurdersorganisatie opgericht: het Bewonersplatform. In Best/Son en
Breugel ontstaat de Huurdersbelangenvereniging (HBV Best,
Son en Breugel). Bewonersplatform en HBV vormen in 1999 de
Klantenraad. Dat huurders hun stem laten horen en dat er naar
hen geluisterd wordt, wordt in de jaren daarop kenmerkend voor
Domein. De klantgerichtheid verbetert en er komt een overeenkomst over de bewonersparticipatie.
De Klantenraad sluit in 2004 een samenwerkingsovereenkomst
met Domein. Vier jaar later kiezen de huurders van Domein de leden van
de Klantenraad. In november 2010 roept de Nederlandse
Woonbond de Klantenraad van Domein uit
tot beste huurdersorganisatie van 2010.
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Steeds meer
seniorenwoningen

Wijkvernieuwing nieuwe stijl
De Bloemenbuurt-Zuid (Stratum) is het zesde complex van de toenmalige Vereeniging Volkshuisvesting. Het is gebouwd in 1928.
Omdat de woningen versleten zijn en de straten te weinig parkeergelegenheid bieden, wordt Bloemenbuurt-Zuid in fasen vernieuwd. In 2010 zijn de eerste woningen opgeleverd, zoals aan de
Varenstraat/Violierstraat (foto). Er komen zowel huur- als koopwoningen. Opvallend: dit keer is de regie niet alleen in handen van
de woningcorporatie, maar ook van de nieuwe bewoners. Of zij
de woning nou huren of kopen, ze krijgen veel keuzevrijheid.
Zo hoort het ook, vindt Domein, want zíj moeten er uiteindelijk
wonen. De tijd dat de corporatie zonder enig overleg bepaalde
wat goed was voor de bewoners, is definitief voorbij.
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1951-1958

1959-1966

1967-1974

1975-1983

1984-1992

De aandacht op de combinatie van wonen en zorg
heeft in de jaren negentig vooral betrekking op kleinere
projecten. In het begin van de 21ste eeuw ontstaan grootschaliger projecten voor senioren. Voorbeelden zijn de seniorenappartementen in de Paulusstaete (foto, hoek Boschdijk/Frankrijkstraat)
en Symphonie (Schönberglaan) in Eindhoven. In Son en Best
verrijzen kleinschaliger projecten zoals de Vlinderlaan en het 17
Septemberplein in Son en de seniorenwoningen in Heivelden en
Julianahof in Best.

1935-1942

Van stadsvernieuwing via stedelijke
vernieuwing naar wijkvernieuwing

1919-1926

1927-1934

De drie oudste complexen van Domein (Schoolstraat, Hemelrijken en De Vriesstraat) bestaan niet meer, althans niet in hun
oorspronkelijke vorm. Ook het vierde complex (Vredesplein)
wordt binnenkort gesloopt, omdat de woningen te klein zijn
en in slechte staat verkeren. Honderd jaar geleden zou Domein
hebben bepaald hoe de nieuwe wijk eruit zou komen te zien.
Nu is het woord met name aan de nieuwe bewoners: huurders
én kopers. Ze hebben vijf architecten uitgekozen. Die gaan
een autoluwe wijk ontwerpen die zijn weerga niet kent. Een
mooie mix van huur- en koopwoningen met veel afwisseling,
zowel in architectuur als in woningtypen. Een groene oase op
loopafstand van het centrum, de Kruisstraat en de Woenselse
Markt. De ambities zijn niet alleen gericht op de woningen en
de woonomgeving, maar ook op de bewoners zelf. Het streven
is hun kansen te bieden, op een betere woning maar ook op
een beter leven.

1911-1918

DECEMEBER

Uitbreiding sociale
woningvoorraad in regio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

De uitbreiding van de sociale woningvoorraad moet voor een belangrijk deel plaatsvinden in de gemeenten rond Eindhoven.
Domein levert daaraan haar bijdrage in Son
en in Best. In Sonniuspark, aan de noordkant van Son, bouwt Domein 235 woningen in een groene wijk van in totaal 660
woningen. Een deel van deze nieuwbouw
bestaat uit koopwoningen.
In totaal worden in De Hoven Noord en
Zuid ca. 90 sociale huurwoningen gebouwd, waaronder deze woningen aan de
Zandkever (foto).
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