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van DUDOK

voorwoord

Volgens de overlevering placht de architect W.M. Dudok bij
de opening van een gebouw dat hij had ontworpen altijd op te
merken: "En nu begint de afbraak."
Iedereen die door de straten van Tuindorp De Burgh wandelt
kan zich er van overtuigen dat het natuurlijke proces van
verval, waarop Dudok doelde, in deze wijk tot staan is
gebracht en in zijn tegendeel is gekeerd.
Tuindorp De Burgh, bij de Eindhovenaren beter bekend als
Het Witte Dorp, is na vijftig jaar aan een tweede jeugd
begonnen . Toen het plan voor de bouw van deze woonwijk
een halve eeuw geleden bekend werd was het, zoals men in
deze uitgave kan lezen, nogal omstreden . Een gemeenteraadslid voorspelde zelfs dat het resultaat " een ziellooze stenen
klomp" zou zijn , een monument van kil materialisme.
Dat raadslid heeft dus de plank misgeslagen . Tuindorp De
Burgh werd als Het Witte Dorp een van de meest geliefkoosde
woonwijken van Eindhoven .
Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de inspanningen
van Stichting Witte Dorp De Burgh , die zich in de afgelopen
jaren sterk maakte voor het behoud van het karakter van de
wijk .
De gemeente Eindhoven heeft dat initiatief gesteund, omdat
ze overtuigd was van de architectonische en sociaal-culturele
betekenis van deze voor Eindhoven unieke woonwijk.
Daarom wens ik de bewoners van het Witte Dorp van harte
geluk met het vijftig-jarig jubileum van hun wijk.
Eveneens wens ik de Stichting Witte Dorp De Burgh veel
succes bij haar inspanningen om de kwaliteit en het karakter
van de wijk te handhaven en te verbeteren.
Deze jubileumuitgave levert daaraan een belangrijke
bijdrage.
~

Prof dr. 1. A. van Kemenade

-<:;:T'
Prof. dr. J.A. van Kemenade,
burgemeester van Eindhoven
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1 hetplanTuindorp'deBurgh
Plattegrond van Stratum in de jaren
'30, met het oorspronkelijke tracé van
de Burghstraat. Over de Geldropseweg loopt het stoomtramspoor naar
Geldrop. Behalve het parkachtige
landgoed De Burgh, in 1912 door architect Cuypers in opdracht van de
familie Smits van Oyen gebouwd, is
het gebied tussen de Burghstraat,
Heezerweg en Geldropseweg nog on bebouwd en bestaat uit weilanden,
akkers en onbestemd buitengebied.

Aan den

G e ldropsc hen weg, een

de r mooiste

punten

van Eindhoven , dich t b ij he l

centrum der stad . wordt onde r leiding van den archi tect W . M. Dudo k een lraai
Tuindo rp9es licht
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"Mooie witte huizen, badende in
zon, licht en lucht", een aanbeveling
uit de brochure.

"Blik langs den Geldropschenweg",
tekening uit de brochure van Van der
Meeren .

E
:,

In het Eindhovens Dagblad van 4 mei 1937 wordt voor het eerst _
de bouw van TUINDORP DE BURGH aangekondigd. Volgens
de krant worden het "moderne huizen met veel glas en dus veel
zon". Tegelijkertijd verspreidt makelaarskantoor Van der
Meeren een brochure met tekeningen en plattegrond van de
nog te bouwen wijk. "Naar R.K. Kerk in 3 minuten", luidt een
van de aanbevelingen bij de plattegrond. In Tilburg staat dan
al een kleinschaligere editie van het Witte Dorp.
Brochure

"Aan den Geldropschen weg, een der mooiste punten van
Eindhoven, dicht bij het centrum der stad, wordt onder leiding
van den architect W. M. Dudok een fraai Tuindorp gesticht".
Dat was de aanhef van de brochure over Tuindorp 'De Burgh'
die makelaarskantoor J. van der Meeren in 1937 voornamelijk
onder potentiële investeerders als levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht (later AMEV) en Nationaal Grondbezit
in Den Haag verspreidde. De huizen moesten nog gebouwd
worden.
De "blik langs den Geldropschenweg" en andere straten, die
de geïnteresseerde huizenzoeker werd gegund, bestond dan
ook uit gedetailleerd uitgewerkte tekeningen waarop de
huisdeuren en garagedeuren groen, de balkondeuren en stalen
kozijnen rood, en de tuinmuren geheel zwart waren
aangegeven. We weten niet of deze tekeningen onder
supervisie van Dudok werden gemaakt, zodat het onduidelijk
blijft of hij deze kleuren ook in werkelijkheid zo wilde laten
uitvoeren.
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over Tuindorp
"De
Burgh", in 1937 door makelaarskantoor J. van der Meeren verspreid,
voor het eerste plan van 82 woningen.

Tuindorp "De Burgh"
Geldropscheweg

AA N O tBODEK

Eindhoven

DOOR:

h e t Makelaarskantoor
van J. VAN DER MEEREN
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Stedebouwkundig
ontwerp
voor
Tuindorp "De Burgh" van architect
W. M. Dudok, opgenomen in de brochure van Van der Meeren uit /937.
Op deze kaart zijn nog slechts de 82
woningen van het eerste plan ingetekend. Dat op de plattegrond een
vreemde straatnaam als Ceintuurbaan (werd uiteindelijk de St. Joris/aan) voor komt is niet zo vreemd.
Toen de grond voor het plan De
Burgh bouwrijp werd gemaakt, bestonden alleen nog de Geldropseweg
en de nog niet verharde Burghstraat.
Dudok situeerde in zijn ontwerp een
"gemeente huis" tegenover het Stadswandelpark alsmede een politiepost.

Het drieho ekige terrein, grenzend
aan de achtertuinen van de "groote
landhuizen" aan de Geldropseweg,
heeft op de plattegrond nog de bestemming van speeltuin. Zoals bekend is hier later een garagecomplex
gebouwd.
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Tuindorp "De Burgh"

De Burghstraat bestond al bij de
aanleg van het Witte Dorp in 1938,
maar paste door zijn grillige loop
niet in het ontworpen stratenplan.
De heer J. Spoorenberg, archivaris
van het Streekarchief Eindhoven,
beschrijft in een publikatie van het
Streekarchief hoe de lange, vreemd
gekromde Burghstraat werd rechtgetrokken en in stukken werd gehakt.
"Het eerste deel werd rechtgetrokken en omgedoopt in Ie Wilakkersstraat, een volgend deel heet
nu Burghplein en het laatste deel
aan deze zijde van de Geldropseweg is vervangen door de St. Jorislaan.
De St. Jorislaan verving niet alleen
het laatste stuk van de oude Burghstraat, maar ook een deel van "De
Poeijersche Kerkpad". Dit pad
volgde ongeveer het tracé van onze
St. Jorislaan, kruiste de Geldropseweg en boog daarna flauw naar
rechts, om ergens tegenover De
Burgh in het gehucht Poeijers dood
te lopen op de Poeijers Dwarsstraat. Zoals de naam al aangeeft,
gingen de bewoners van het inmiddels verdwenen gehucht hierlangs
naar de kerk."

Typen van Woningen

In de brochure staan ook foto's van de typen huizen
afgebeeld, maar uiteraard zijn dit geen foto's van het Witte
Dorp, dat in 1937 immers nog moest worden gebouwd. De
witte huizen die op deze foto voorkomen zijn bijna identiek
aan die in Tuindorp De Burgh , en staan naar alle waarschijnlijkheid in Tilburg. In 1936, twee jaar vóór de bouw van het
Tuindorp De Burgh, bouwde Van Groote) een vrijwel
identiek maar veel kleiner complex woningen in de Tilburgse
wijk Zorgvliet, de wijk waar hij ook zelf woonde .

In 1936, twee jaar voor de bouw van
het Tuindorp De Burgh, bouwde
aannemer Van Groote! een vrijwel
identiek maar veel kleiner complex
woningen in de Tilburgse wijk Zorgvlief.

In de brochure wit, in werkelijkheid
ongeschilderd.

Toch blijven er nog wat vragen onbeantwoord. Hoe valt bij
voorbeeld te verklaren dat in de in 1937 verspreide brochure
de afgebeelde huizen al witgeschilderd zijn , dit terwijl de
huizen in Tilburg pas jaren na de bouw van het Witte Dorp
zijn geschilderd. In het archief van P. van Grootel's bouwexploitatie en handels my. te Eindhoven troffen we foto's van
deze Tilburgse wijk aan.
7

De Tilburgse wijk werd pas jaren na
de bouw wit geschilderd.
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De huizen op deze foto's bevinden zich daarop nog in
ongeschilderde staat. De uitgegroeide heggen voor de huizen
doen vermoeden dat de huizen pas tijdens of wellicht zelfs ná
de Tweede Wereldoorlog wit zijn geschilderd.
Welke witte huizen in de brochure van makelaarskantoor Van
der Meeren staan afgebeeld, blijft vooralsnog een raadsel.
Heeft een reprograaf het wit op de foto's technisch zeer knap
toegevoegd of bestaat er ergens in Nederland nóg een editie
van het Witte Dorp?
In de brochure is een plattegrond van de wijk opgenomen
waarop nog slechts 82 woningen staan aangegeven.
Het eerste plan betrof alleen de Geldropseweg, de St. Jorislaan (op de plattegrond als Ceintuurbaan aangegeven) ,
de Burghstraat (huizen tot de St. Odastraat), de Petrus
Dondersstraat (huizen tot de St. Odastraat) en de St. Odastraat.
Het driehoekige terrein, grenzend aan de achtertuinen van de
grote herenhuizen aan de Geldropseweg, heeft op op de
plattegrond nog de bestemming van speeltuin.
Zoals bekend is hier later een garagecomplex gebouwd.
Dat op de plattegrond een vreemde straatnaam als
Ceintuurbaan (werd uiteindelijk de St. Jorislaan) voor komt is
niet zo vreemd. Toen de grond voor het plan De Burgh
bouwrijp werd gemaakt, bestonden alleen nog de
Geldropseweg en de nog niet verharde Burghstraat.
Uit de gemeenteraadsverslagen van die tijd blijkt dat de
gemeente Eindhoven ook financieel bijdroeg aan het
stratenplan. Een doorn in het oog van de kleine
maatschappijen en particuliere huizenbezitters die zich
benadeeld voelden ten opzichte van een grote ,
kapitaalkrachtige stichting als de N .V. Huizenbezit " De
Dommel".
Gemeenteraadslid Marks toen: "De particulieren moeten
bouwen langs verharde wegen, maar voor grote maatschap-

Belangstellenden bij ongeluk tijdens
aanleg riolering Geldropsch eweg in
1930.

pijen worden wegen aangelegd op de plaats, waar zij willen."

De gemeente nam ombouw en verbreding van de
Geldropseweg voor haar rekening : de aanleg van een fietspad
en een trottoir en riolering. In het gemeenteraadsverslag d.d.
7 juni 1937 wordt hiervoor een bedrag van f 24.500,opgevoerd. Verder betaalde de gemeente Eindhoven de
aanleg van nieuwe wegen, o .a . de verbinding van de
Geldropseweg naar de Burghstraat (waar sinds 1930 Van
Doorne's Aanhangwagenfabriek is gevestigd, omschreven als
'een jonge industrie van welke in de toekomst nog wat verwacht
kan worden' .). Kosten f 56.500 .
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Advertenti e voor Van Doorn e's Aanhangwagenfabri ek N.V., uit het in
1939 verschenen "Zoo is Noord-Brabant ".

De "landelijke omgeving" waarvan in de brochure wordt
gerept, was geen ronkende reclametaal. De tuinen in de
Odastraat grensden aan de weilanden en de hei begon al
achter de Korianderstraat.
Tuindorp De Burgh lag toen nog aan de zoom van Eindhoven .
"Naar bosch en hei in 15 minuten" staat er dan ook bij de
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De verhuur
VAN HET TWEEDE GEDEELTE VAN

Tuindorp "DE BURGH"
tusschen

Gel dropsche

en

Heeze rweg

is in vollen gang
Voor dit tweede gedeelte
gelden

p o p u I a i re

p r ij z e n

n .l.:

1 52.50, 1 50.-, 1 47.50, 1 45.-, 1 40.- ,
f 37.50 en f 35.-

pe r maa nd .

plattegrond geschreven, 15 minuten te voet wel te verstaan.
En, we leefden tenslotte in 1937, "naar R. K. Kerk in 3
minuten". Andere pijlen wijzen in de richting van het badhuis
(10 minuten), het vliegterrein (30 minuten), scholen (5
minuten), de HBS en Ambachtschool en het St.
Josephziekenhuis (15 minuten) (zie pag. 2).
Toekomstige bewoners werden aangelokt met beschrijvingen
als "Het worden mooie witte huizen, met roode daken, stalen
deurkozijnen en ramen, badende in zon, licht en lucht" .

De aanvaarding kan direct plaats hebben.
Deze " Dudok huize n" hebbe n ee n vooreen ac hte rt ui n.

ZIJ BEVATTEN,
beneden: 2 kamers en suite, keuken en d iepe

kelde r.
1e etage : 3 slaapkamers met gehee l inger ichte

Het Tuindorp "De Burgh"

badkamer.
2e etage: 2 slaapkamers en zolder.
De huizen in de prijzen van f 52.50, f 47.50
worde n centraa l verwarmd en d ie van 1 45. -

f 40 . - e n f 37.50 hebben 2 vaste wilschtale ls,
d ie van 1 35 . -

een .

In de n tuin een

gemetselde

bergplaats .

Vraagt inlichtingen bij
het Makelaarskantoor

J. v. d. MEEREN

van

De 'landelij ke omgeving van de Geldropscheweg . Linksonder is de rails
van de stoomtram naar Geldrop nog
zichtbaar.

Advertentie voor de verhuur van het
tweede p lan van 180 woningen van
Tuindorp "De Burg h ".

in zijn oorsp ronkelijken staat en zijn landelijke

om9evin9.

De brochure bes loot met "Onze verwachting: binnen korten
tijd woont ieder modern jong gezin in het Tuindorp De Burgh.
U dus ook".
10

Sinds 1 mei 1938 was het Witte Dorp bewoond en in de loop
van dat jaar werd ook begonnen met plan 2: Petrus Donders straat (voorbij de St. Odastraat), Burghstraat (voorbij de St.
Odastraat), Burghplein en de Eerste en Tweede
Wilakkersstraat en kreeg het Witte Dorp zijn huidige omvang.
In deze tweede fase werden 180 woningen gebouwd die in mei
1939 werden opgeleverd.
Het kerkbestuur van de parochie van de H. Gregorius diende
nog een bezwaarschrift in tegen dit uitbreidingsplan van
Tuindorp De Burgh. Pastoor Hamers wilde de R.K. Begraafplaats aan de Burghstraat namelijk uitbreiden. Maar de
gemeente was van mening dat dit niet wenselijk was gezien de
ligging van de begraafplaats middenin een woonwijk.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om nóg een uitbreidingsplan voor Tuindorp De Burgh, op kaarten aangegeven als
complex 3, te realiseren. De oorlog gooide echter roet in het
eten en de hiervoor bestemde gronden werden na de
bevrijding door een andere projectontwikkelaar gekocht.
Stelt u zich eens voor hoe het had kunnen zijn: de Petrus
Dondersstraat, van de Geldropseweg tot de Piuslaan als één
lange laan met witte huizen.

Hooggespannen verwachting in de
makelaarsbrochure uit 1937.

ONZE VERWACHTING
Binnen korten tijd woont ieder modern
jong gezin in het Tuindorp "De Burgh"
U dus ook.
11

Voor 1910 heette het stuk van de Geldropscheweg vanaf het Stratums Eind
tot aan de hoek van de Tongelresestraat nog Wilhelminastraat. De meubelfabriek van Lodewijks (rechts)
verhuisde na het bombardement van
19 september 1944 naar de binnenstad .

linksbov en

Café Tramhalt (uiterst links) omstreeks 1900. Het café was van Fien
van den Akker, werd later omge doopt tot café Metusalem en omstreeks 1985 afgebroken.

linksonder

rechtsboven

De Geldropscheweg richting Stratum, omstreeks 1900, met de tramlijn
naar Geldrop.

rechtonder

De Geldropseweg omstreeks 1915.
Rechts de later gesloopte Eindhov ensche Wollenstoffen Fabriek (EWOFA). In de winkel met de markies
(links) was Meeuwes heerenmode gevestigd, in de winkel daarnaast een
schoenwinkel .
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Wat is Tuindorp De Burgh voor een wijk? "Een ziellooze
stenen klomp, waaruit de materialistische geest spreekt", zoals
een gemeenteraadslid ruim vijftig jaar geleden bij de bespreking van het plan opmerkte. Of hebben we hier te maken met
"vriendelijke witte huizen met een zorgvuldig doordachte
rangschikking tot prettige straatbeelden", zoals prof. ir.
Wattjes kort na de bouw in een vakblad schreef. Wattjes kon al
aan de "welverzorgde voortuinen" zien dat de bewoners het in
Tuindorp De Burgh naar hun zin hadden.
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Foto Geldropsew eg ho ek Petrus
Dondersstraat in de jar en veertig,
toen nog geplaveid met "de keien van
Fens". In de jaren vijftig werd de Geldropsew eg geasfalt eerd,

Het voorstel tot het verlenen van medewerking aan de N, V ,
Huizenbezit "De Dommel" voor het bouwrijp maken van de
grond in deze wijk werd zonder hoofdelijke stemming in de
gemeenteraad aangenomen,
Toch klinkt uit de notulen van die raadsvergadering op 11 juni
1937 wel degelijk een luid gemor op, Drie leden waren fel
tegen het plan,
13
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Gevelwand Burghstraat , ontwerp van
Dudok uit /937 .
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Tot in de ja ren vijftig stonden in de
direkte omgeving van het Wille Dorp
nog talrijke boerderijen .

Een van hen, de heer Rooijakkers, was van mening dat met
het bouwen van de geplande woningen het gemeentebelang
niet was gediend. De huur van f 40,- tot f 45,- per maand
vond hij veel te hoog, van die prijsklasse stonden er volgens
de spreker al 700 leeg in de gemeente. Het gevolg zou zijn dat
de woningen door twee gezinnen zouden worden bewoond en
op dubbelbewoning waren de huizen, die 1 keuken en 1 wc
hadden, niet ingericht. Liever had hij gezien dat op de
gronden in de omgeving van De Burgh arbeiderswoningen
met huren van f 4,- per week zouden worden gebouwd.
Door Van der Meeren in juli 1939
uitgegeven woninggids waarin de verhuur van het tweede plan van Tuin dorp "De Burgh" werd aangekon digd.

N AREN:

Wilt gij Uw huurschade tot

een minimum beperken, draag
dan het inca s seeren
huren

op

aan

der
het

Of het gemeenteraadslid Rooijakkers zich in zijn verzet tegen
het plan louter en alleen door sociale bewogenheid liet leiden,
mag ernstig worden betwijfeld. In zijn hoedanigheid van
"onder-voorzitter van den Bond van Grond- en Huis eigenaren" zag Rooijakkers met lede ogen aan dat een N.V.
het particulier initiatief de voet dwars zette.
Het inzicht dat een groot werk voor de neus van zijn
achterban werd weggekaapt, voorzag zijn argumenten tegen
het plan niet van de allerfijnste nuances.
Voor Rooijakkers geestesoog verrees dus een "ziellooze
stenen klomp , waaruit de materialistische geest spreekt".
De waarschuwing komt wat Iaat, maar we drukken hem toch
nog in zijn geheel af, om u in staat te stellen om, net als
Rooijakkers, met geheel nieuwe ogen door de straten van het
Witte Dorp te gaan.
"Door deze uitbreiding krijgt men een treurig beeld te zien, dat
den geest weergeeft, waarvoor deze woningen geschapen zijn.
Deze woningen zijn een winstobject. Als men door de nieuwe
straten gaat, dan ziet men een zielloze steenen klomp, waaruit
de materialistische geest spreekt . Daarvoor moet de Gemeente
waken. Spreker voelt wel aan, dat het moeilijk is het bouwen
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HUISEIGE

Makelaarskantoor van

J. VAN

DER MEEREN

BILLIJK

TARIBF

Makelaarskantoor Van der Meeren
had de huizen van het Wille Dorp in
beheer.

Geheel op zichzelf staat deze verschuiving van de particuliere sector
naar de projectontwikkelaars niet .
Piet Beekman haalt in zijn boek
"Eindhoven, stadsontwikkeling
1900-1960" al prof dr . ir H. G. van
Beusekom aan die signaleerde dat
er in de tweede helft van de jaren
dertig een toename te zien was in
de activiteiten van exploitatiemaatschappijen die gefinancierd werden
door levensverzekeringsmaatschappijen. Van Beusekom in "Getijden
der Volkshuisvesting, 1955":
"Het woningbezit was voor hen een
permanente, veilige en waardevaste
geldbelegging. Doorgaans zijn deze
woningen van betere kwaliteit en bestemd voor de middenstand" .

van deze woningen tegen te houden, maar toch is hem in de
practijk geblek en, dat er wel iets op te vind en is. Als die heeren
op het Gemeentelijk bureau ontvangen werden, zooals ieder
particulier ontvangen wordt , die hier wil gaan bouwen , dan
zouden zij er niet zoo happig op zijn. Voor die heeren echter
worden de uitbreidingsplannen gewijzigd, wordt er rekening
gehouden met den aanleg van straten en zij worden met open
armen ontvangen. Het wordt die heeren hier zoo gemakkelijk
mogelijk gemaakt . Zij komen hier, omdat zij in andere
Gemeenten zijn teruggewezen. In Arnhem en Nijmegen kunnen
zij niet terecht. Daar heeft men dus wel de grond en gevonden
om ze te weren, b.v. op grond van aesthetische eisen. Als nu
gebleken is, dat er geen enkel belang voor de Gemeente of voor

~C:MC:c;;NTI:1:INDUOVt;N 1'.:>Tl2AATWANDCN
Y/u TUINDOQD IN öTQATUM .

Tek eningen uit maart 1937 van alle
straatwanden van het Witte Dorp.
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de Gemeentenaren mee gemoeid is, waarom zou men dit dan
niet tegen houden als men kan?"

~•o

In december I939 verscheen er in het
vakblad van het Nederlands Instituut
van Architecten een juichende kritiek
over het Witte Dorp van prof. ir J. G.
Wattjes.

/

Ruim twee jaar na de gemeenteraadsvergadering, Tuindorp
De Burgh was inmiddels gebouwd, verscheen er een
juichende kritiek in Bouwbedrijf en Openbare Werken,
het vakblad van het Nederlands Instituut van Architecten.
De auteur, prof. ir J. G . Wattjes, roemde het project als
voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tussen een
commerciële bouwonderneming en een architect. Watt jes
geraakte in een euforische stemming toen hij door het
Tuindorp wandelde.
"Wanneer men het alreeds zeer uitgebreide voltooide gedeelte
van dit tuindorp doorwandelt, tusschen de vriendelijke witte
huizen met hun welverzorgde voortuinen, met hun zoo
zorgvuldig doordachte rangschikking tot prettige straatbeelden,
dan wordt men geslingerd tusschen groote blijdschap dat hier
iets zoo uitnemends tot stand is kunnen komen en droefenis tot
ergernis, dat hetgeen dan toch maar mogelijk blijkt , - ook
volledig commercieel gezien mogelijk blijkt - niet overal
geschiedt. "
Wattjes wees in zijn artikel op de nuttige maatschappijke
functie van de commerciële woningbouw voor de bouwindustrie.
"Ook bij deze industrie blijkt een ruim ziend beleid
commercieel beter te zijn dan een kleinzielig beleid. (. .. )Het is
verheugend, dat een steeds toenemend aantal bouwondernemers zich bevrijden van den benepen kruideniersgeest, die dit
beroep in de 19e eeuw zoo kenmerkte , dat een steeds
toenemend aantal de waarde inziet van het laten ontwerpen
door ter zake kundige architecten, en ook de waarde inziet van
het leveren van kwaliteitswaar, voorgaat met de door hen
gebouwde woningen te voorzien van die vele, ieder op zichzelf
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Kijkje op het Witte Dorp vanuit de
tuin van het hoekhuis op de Petrus
Dondersstraat .

In het door prof. ir J.G Wattjes
geschreven artikel 'Het Tuindorp De Burgh te Eindhoven,
verschenen
in het vakblad
"Bouwbedrijf
en Openbare
Werken" is terug te vinden wie
de leveranciers van het Witte
Dorp waren.

dakpannen: de Deester
briek te Deest

Pannenfa-

sanitair: Rouppe van der Voort te
's-Hertogenbosch
Philite deurkrukken: Philips te Eindhoven
Eland-brandkluisjes: De Eland te
Amsterdam
trappen: firma R. Blommers te Eindhoven
schoorsteenmantels:
Amsterdam

lntercodam te

baksteen: Centrale
Steenhandel
"Noordbrabant" te Tilburg
vloer- en balkhout: firma Johan Raymakers te Helmond
beton- en balkijzers: firma Montan
te Den Haag
muurverf: Alpha muurverf Grondolin van Gebr. Klaverweiden te Alphen a/d Rijn

Onderaannemers:

stucadoorswerken:
ven te Vught

F. van Eijndho-

wellicht geringe, doch tezamen zoo buiten woon waardevolle
gerieven, die de industrie en de techniek thans kunnen leveren."
Wattjes prees de ondernemersdurfvan bouwondernemer
P. van Groote! om "een architect van zoodanige architectonische vermaardheid als Dudok" aan te trekken, temeer
daar men in bouwondernemers kringen nog als eens twijfelde
aan de mogelijkheid van het samengaan van architectonische
begaafdheid en praktische zin bij een architect. Watt jes vindt
in zijn artikel dat Dudok er in geslaagd is om dit vooroordeel
overtuigend te ontkrachten. Hij noemt Dudok een "allround
bouwmeester", die in Tuindorp De Burgh bewezen heeft geen
"eenzijdige aestheet" te zijn, die geen gevoel voor praktische
eisen zou hebben.

"Doorwandelt men de voltooide of vrijwel voltooide straten
van het al reeds uitgestrekte bebouwde gedeelte van het tuindorp "De Burgh" dan kan men uit de omstandigheid, dat
vrijwel alles bewoond is, wel afleiden, dat het Dudok aan
practischen zin niet ontbroken heeft. Het is hem gelukt om
woningen te ontwerpen, die klaarblijkelijk zeer sterk in den
smaak van het wonend publiek vielen. De verzorging van de
voortuinen bewijst ook wel met hoeveel genoegen de nieuwe
bewoners deze nieuwe huizen in deze nieuwe wijk bewonen.
Een bezoek aan de bewoners van eenige dezer huizen van
uiteenloopende type bevestigde ten volle dezen indruk."

Open haard in het huis van Mekking,
Petrus Dondersstraat 6.

glas- en schilderwerken: C. de Haan
& Zoon te Eindhoven
terrazowerken:
Eindhoven

Vetterato & Co . te
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3 Dudoken hetwrt:tedorp
De navolgende bespreking van de
architectonische en stedebouwkundige merites van het Witte Dorp
gaat uit van de oorspronkelijke toestand. Als zodanig is zij enigszins
fictief, want er is vrij veel veranderd. Al gedurende de bouw werden onderdelen van het plan gewijzigd. Zo werd in de loop van de
uitvoering, die enkele jaren heeft
geduurd, uit bezuinigingsoverwegingen allengs meer hout toegepast
voor de kozijnen in plaats van het
beoogde staal. In eerste instantie
gebeurde dit alleen in de achtergevels, later ook aan de straatkant.
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Tuindorp De Burgh in Eindhoven, plaatselijk beter bekend als
het Witte Dorp, is geen hoogtepunt in het oeuvre van architect
Willem Marinus Dudok. Ten tijde van de opdracht, in 1937,
had deze zijn meest creatieve periode al achter de rug. Daarbij
komt nog dat zijn bemoeienis met het ontwerp en de uitvoering
niet volledig was.
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Aan de hoeveelheid hout in de gevels kan men nu nog de verschillende bouwfasen aflezen. Het is een
navrante gedachte dat juist de stalen kozijnen op veel plaatsen zijn
vervangen. Ten tijde van de bouw
werd staal nog niet thermisch of
electrolytisch
beschermd tegen
corrosie. De enige voorzorg, een
menielaag, is op den duur onvoldoende gebleken, zodat veel kozijnen hopeloos verroest zijn.
Doordat in eerste instantie individuele bewoners en later ook de
grote beleggers overgingen op kozijnen van hout, aluminium of kunststof, werd de buurt op den duur
bedreigd met architectonische desintegratie. Daaraan werd ook bijgedragen door het her en der vervangen van de authentieke voordeuren
door allerlei nieuwe typen, die als
enig gemeenschappelijke kenmerk
hebben dat ze niet passen in het
architectonische beeld.
Dankzij de inzet en de competentie
van de bewonersorganisatie, financieel gesteund door de gemeente, is
dit langzaam voortschrijdende proces inmiddels vrijwel tot staan gebracht en zelfs gedeeltelijk omgekeerd.

Het initiatief voor de bouw kwam waarschijnlijk van de
Eindhovense bouwonderneming P. v. Groote( en had meer te
maken met de noodzaak om in de crisistijd van de dertiger
jaren aan het werk te blijven dan met de behoefte aan
woningen.* 1
Hiervan getuigt niet alleen het feit dat het zelfde bedrijf een
jaar eerder in Tilburg een aantal identieke woningen had
gebouwd, maar ook meerdere pogingen om na voltooiïng van
het aanvankelijke project het plangebied uit te breiden, langs
de Burghstraat, de St. Jorislaan en naar het zuidoosten , zelfs
tot aan de Piuslaan .
Als particulier initiatief paste het Witte Dorp niet in enigerlei
gemeentelijk bestemmingsplan. De goedkeuring is dan ook
pas na veel gedelibereer in de gemeenteraad verkregen. In
menig opzicht kan de onderneming dus worden aangemerkt
als projektontwikkeling avant la lettre. De keuze voor een
befaamde architect zal daarbij zowel politieke als commerciële achtergronden hebben gehad.

Kijkje op het Witte Dorp vanuit de
tuin van het hoekhuis op de Petrus
Dondersstraat.

Dudok had een drukke praktijk (hij was gemeente-architect
van Hilversum), maar een klein bureau.
Zelfs voor meer prestigieuze opdrachten was hij gewend om
een deel van het werk uit te besteden aan derden.
Commerciële ondernemingen interesseerden hem bovendien
maar matig. Het ligt dus voor de hand om te veronderstellen
dat in het geval van het Eindhovense Tuindorp een aanzienlijk
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Doorkijkje St. Odastraat op Petrus
Dondersstraat.

deel van het reken - en tekenwerk in handen van de bouwondernemer heeft gelegen.
Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat in het archief
van de Dudokstichting in Hilversum nauwelijks materiaal
over de buurt te vinden is. Weliswaar verklaart Dudoks enige
medewerker (en latere vennoot) Robert Magnée uitdrukkelijk
dat er nooit een tekening mocht worden ingediend voor zij
persoonlijk door de architect was goedgekeurd, maar op geen
enkele staat diens handtekening of paraaf.
Waarschijnlijk heeft Dudok globale ontwerpen gemaakt,
waarin de hoofdzaken en de accenten waren aangegeven.
De tekeningen van het bureau gingen tot en met het niveau
van de belangrijkste (visuele) details en de bestek- en werktekeningen zijn door Van Groote! gemaakt. Diens firmanaam
en -toenaam prijken dan ook broederlijk naast die van Dudok
op de tekeningen .
Al bij al geen procedure die optimale voorwaarden garandeert
voor een bijzonder architectonisch resultaat. En toch is
daarvan wel degelijk sprake, tenminste aan de buitenkant.
Uitgaande van weinig bijzondere standaard-plattegronden
(het vermoeden lijkt gewettigd dat zelfs die niet van zijn hand
zijn) en geconditioneerd door een grotendeels vastliggend
stratenpatroon is Dudok erin geslaagd een rijk geschakeerde
en zorgvuldig gedetailleerde buitenvorm te ontwikkelen, die
het Witte Dorp tot een van de mooiste woonbuurten van
Eindhoven maakt.
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De kwalifikatie 'Tuindorp' refereert rechtstreeks aan de tuinstadgedachte die de Engelsman Ebenezer Howard neerlegde in zijn
boek "Garden Cities of ToMorrow" ( 1898), maar is in die zin
misleidend. Howard bepleitte de
stichting van middelgrote (30.000
inwoners) tuinsteden met een grotendeels zelfverzorgend karakter,
verspreid gelegen in het platteland .
Van deze feitelijke anti-stadsgedachte is in Tuindorp De Burgh
weinig meer terug te vinden dan de
woordbestanddelen 'tuin' en 'dorp'.
Het is een gewone stadsbuurt, zowel in sociaal als ruimte lijk opzicht
volledig geïntegreerd in de stad, en
weliswaar groener maar bepaald
niet ruraler (= landelijker gelegen)
dan de meeste andere buurten uit
haar tijd.

Woningtype en architectuuropvatting
De woningtypologie is zonder meer tradit ioneel. Op een
enkele uitzondering na onderscheiden de plattegronden zich
ternauwernood van het gedurende eeuwen geëvolueerde
Nederlandse rijtjeshuis: twee lagen met een kap , gevangen
tussen twee parallelle woningscheidende bouwmuren. De
woningbreedte varieert van 5,50 tot 6,00 meter, afhankelijk
van het welstandsniveau . Deze breedte is opgedeeld in een
smallere (netto 1,95 meter) en een bredere (3,25 tot 3,75
meter) zone . Op de begane grond bevinden zich in de smalle
strook van voor naar achter de vestibule, de gang met trap en
w.c. (grotendeels onderkelderd) en een keuken, op de eerste
verdieping de badkamer, overloop en een kleine slaapkamer.
De bredere zone herbergt beneden de aloude 'kamers en
suite' en op de verdieping twee grotere slaapkamers ,
gescheiden door een vaste kastenwand, waarin tevens diverse
rookkanalen zijn opgenomen . De toegevoegde erker aan de
straatzijde is op zich ook traditioneel, evenals het kleine
balkon op de verdieping achter.
De vrij steile kap (40°) levert een ruime zolder op met twee
slaapkamers die licht en extra ruimte krijgen dankzij een
brede dakkapel aan de achterkant. De overige zolderruimte is
open .
De varianten op deze standaardindeling zijn beperkt en
meesta1 louter het gevolg van een bijzondere stedebouw kundige situatie. Hoekwoningen hebben bijvoorbeeld vaak de
voordeur in de zijgevel, in welk geval de vestibule als een
ruime nis (2 bij 2 meter) is toegevoegd aan de woonkamer.
Deze wordt daar nauwelijks bruikbaarder door, hoewel het
visuele effekt aanzienlijk is. Op diverse plaatsen is de situatie
aanleiding geweest tot lage uitbouwen. Ook hier is binnen
eerder sprake van toevoeging aan de plattegrond , dan
verandering ervan.

Woningindeling bij Dudok traditioneet.
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Woningen van J.J.P. Oud in Stuit gard (1927)

In de woningen met een verhoogde voorgevel verschilt alleen
de tweede verdieping van het standaardtype . Alleen de
indeling van de hoekwoningen op de T-kruisingen van de 1c
Wilakkersstraat verschilt wezenlijk van de standaardplattegrond, vooral als gevolg van het feit dat zij volledig op
de zijstraten zijn georiënteerd. *2
Over het algemeen is de woningindeling dus niet opzienbarend en in ieder geval conventioneler dan de gevels
suggereren. Deze wekken associaties op met zowel De Stijl als
de Nieuwe Zakelijkheid. Evenals de protagonisten van De
Stijl (van Doesburg; Rietveld) hanteert Dudok een primair
kleurenpalet: wit en zwart voor het metselwerk, helder rood
voor de dakpannen, eveneens rood voor de klinkers van het
stoepje voor de voordeur (die oorspronkelijk ongetwijfeld
grijs was, evenals het binnenschilderwerk).
De stalen kozijnen en balkonhekken en de betonnen
balkonplaten en luifels zijn evenzovele citaten uit de Nieuwe
Zakelijkheid . Men vindt ze bij voorbeeld nagenoeg letterlijk
terug in het rijtje experimentele woningen van J.J.P. Oud in
de Weissenhofsiedlung te Stuttgart (1927). Verdere
vergelijking met deze ·woningen verraadt de ambivalente
houding van Dudok ten opzichte van zijn avantgardistische
tijdgenoten. In Stuttgart zijn staal en beton de vanzelfsprekende ingrediënten van een consistent funktionalistisch
architectuurbeeld: platte daken, strakke en glad afgewerkte
buitenwanden en een rigoureuze repetitie van identieke
traveeën (de woningbreedte), die vrijwel uitsluitend
identificeerbaar zijn door de lichte verspringing van de daklijn
(een 'toevallig' gevolg van de daling van het terrein). Raam en deurkozijnen zijn naar buiten geschoven tot in het
gevelvlak en versterken eerder de overheersende indruk van
het tweedimensionale dan het te verzwakken.
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Woningindeling bij Dudok minder
opzienbarend dan de gevels suggereren.

Balkonhekken en -platen van J.J. P.
Oud
letterlijk geciteerd door Dudok .

Tegenover deze hermetische vlakheid werken de scherp
uitstekende balkons als wezensvreemde aanhangsels. Ze doen
bepaald niet vermoeden dat ze in werkelijkheid een logisch
constructief geheel vormen met de betonnen verdiepingsvloeren .
In het Witte Dorp is het precies andersom. De betonplaten
lijken uitkragingen van betonnen vloeren , maar zijn feitelijk
met kunst- en vliegwerk ingeklemd in de buitenmuren. De
vloeren zijn van hout.
Of ook de witte kleur van de muren bedoeld is als verwijzing
naar De Stijl en de Nieuwe Zakelijkheid is de vraag . Het
effekt ervan is in ieder geval dat het reliëf van het metselwerk
versterkt wordt, en daarmee de indruk van zwaarte en
massiviteit. Bij de twee genoemde stromingen waren de
wanden bij voorkeur glad, zij het om verschillende redenen.
De Stijl streefde naar ruimtelijke continuïteit tussen binnen en
buiten en abstraheerde de muren zoveel mogelijk.
De herinnering aan het bouwmateriaal (vaak gewoon
metselwerk) werd letterlijk weggepoetst achter een witte of
lichtgrijze pleisterlaag. De gladde wanden van de Nieuwe
Zakelijkheid komen voort uit de behoefte aan een industrieel
(in ieder geval anti-traditioneel) beeld. De witte kleur verwijst
daarbij vooral naar de ideologie van het 'gezonde wonen'.
Dudok is altijd in herkenbaar metselwerk blijven bouwen.
De textuur en het patroon van het materiaal zijn daarbij
middel tot verlevendiging van het oppervlak. Zijn gebouwen
ogen daardoor altijd aardser dan die van zijn vooruitstrevende
tijdgenoten.
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Vergeleken mei de plallegronden van
Dudok zijn Ouds woningindelingen
wonder/jes van inventiviteit.
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Het grootste verschil met de woningen in Stuttgart zit in de
plattegrond en onttrekt zich dus aan het oog. Vergeleken met
de bovenbeschreven traditionele indeling van Dudoks
woningen zijn die van Oud wondert jes van ruimtelijke
inventiviteit. Met name de veel prettiger lichttoetreding en de
grotere (en funktionelere) keuken zijn belangrijk, terwijl er
ook veel aandacht en ruimte is besteed aan de sanitaire
voorzieningen, zoals de speciale waskeuken en een aparte
droogruimte. De nieuwzakelijken beschouwden de keuken als
een pure bedrijfsruimte, funktioneel en zo compact mogelijk.
Die compactheid is door Dudok vertaald in (te) klein en gaat
ten koste van de funktionaliteit. Afgezien van dit nadeel valt
een puur kwantitatieve vergelijking met Ouds woningen in
Stuttgart overigens duidelijk in het voordeel van Dudok uit.
Als de kap niet wordt meegerekend beslaat de nuttige
verblijfs- en gebruiksruimte in Eindhoven 81 procent van het
bruto oppervlak, tegenover 68 procent in Stuttgart.
Bovendien zij gewezen op de grotere flexibiliteit van het
traditionele type, al is het maar de keuzevrijheid om de zit- en
de eethoek onderling te verwisselen (overigens in de woonfilosofie van voor de oorlog nagenoeg ondenkbaar. Men
denke maar aan de bepaald niet vrijblijvende term 'salon'
voor de voorkamer).
Bij Oud is elke ruimte niet alleen funktioneel benoemd maar
ook gedetermineerd, want niet inwisselbaar met enige andere.
Zelfs de droogkamer op de eerste verdieping, die zich in
principe ook zou lenen voor slaapkamer, is daartoe welbewust
ongeschikt gemaakt door alleen bovenlichten toe te passen.
Enige rigiditeit en dogmatisme was de funktionalisten dus
bepaald niet vreemd.

De door Dudok toegepaste traditionele indelingen geven een grotere fle xibiliteit dan de funktionele indelingen bij Oud.

De gevel als intermediair
Vergeleken met de bijna afwerende vlakheid van de straatwand van Oud, verwijst die van Dudok juist nadrukkelijk
naar de derde dimensie: de diepte van de woningen. De
duidelijk aanwezige kap duidt het volume achter het gevelvlak
aan. Incidenteel springt een gevel naar voren en wordt tegelijk
verhoogd, waardoor de bouwmassa letterlijk onthuld wordt.
De grote dakoverstekken, de luifels, balkons en erkers
doorbreken het muurvlak en creëren daardoor een
buffergebied tussen binnen en buiten.
Met name de erkers werken als intermediair. Doordat tussen
de vrijzwevende luifel en de gemetselde borstwering een
minimum aan materiaal zit kijkt men er in de lengterichting
dwars doorheen. Het gevoel van transparantie wordt door het
slanke en elegant ingedeelde stalen kozijn versterkt.
Transparantie is immers niet het automatische gevolg van
onbelemmerd doorzicht , maar juist van het besef dat men
door 'iets' heenkijkt. Het kozijn is precies genoeg 'aanwezig'
om het glasvlak te definiëren. Bovendien geeft het er 'schaal'
aan. Wat dat inhoudt, wordt direkt duidelijk bij vergelijking
met sommige vernieuwde kozijnen. Brede aluminium of
kunststofprofielen hebben een vergrovend effekt en lijken
bovendien de luifel te dragen, terwijl onverdeelde glasvlakken
uitdrukkingloos zijn.
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De luifel versterkt het gevoel van
ruimtelijke continuïteit.

Dudok was geen ideoloog maar had wel uitgesproken
esthetische opvattingen. De visuele elementen die daarin
pasten leende hij desnoods van anderen. Het 'moderne'
aspect in zijn architectuur is dan ook van cosmetische aard en
beperkt zich tot enkele stijlcitaten. De kenner moge het naar
believen half- of tweeslachtig dan wel oneerlijk noemen, de
oningewijde vindt het meestal gewoon mooi.
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De erkers maken de woningen indivi dueel herkenbaar .

De luifel versterkt het gevoel van ruimtelijke continuïteit,
doordat hij zich in alle richtingen verzelfstandigt ten opzichte
van het kozijn. In de lengterichting steekt hij door tot voorbij
de voordeur en creëert een overdekt buitengebied . Wie zich in
de erker bevindt kan in twee richtingen langs de buitengevel
kijken, terwijl de bezoeker aan de voordeur al onder een dak
staat met de bewoner.
De erkers vormen een ritmisch onderbroken voorgebied,
waardoor de woningen individueel herkenbaar worden.
Daarentegen zijn de vensters op de verdieping samengevoegd
tot doorgaande horizontale stroken, die de continuïteit van de
straatwand juist benadrukken . Waar stalen kozijnen zijn
toegepast zijn de ramen onderling gescheiden door eensteens
muurdammen (22 cm breed), precies de maat van de
scheidingswanden . Doordat de randen bovendien identiek
zijn vervalt op dit niveau vrijwel het onderscheid tussen de
woningen. Alleen de aanwezigheid van de regenpijpen duidt
erop . De ramenstrook wordt letterlijk onderstreept door een
doorlopende zwarte onderdorpel en ook de bovenlateien
vormen één geheel.
Deze horizontale lijnen verdoezelen bovendien het feit dat de
tussenpijlers in werkelijkheid onderdeel zijn van de metselwerkvlakken onder en boven . Hierdoor lijkt de kap te zweven
boven de vensterstrook . Ter plaatse van de beëindiging van de
blokken wordt die indruk weer gecorrigeerd, doordat de
strook enkele meters voor de hoek ophoudt. Bij beëindiging
door een hoger pand is dit niet nodig en lopen de ramenreeks
en de kap dood tegen de zijmuur. Hier wordt ook zichtbaar
dat het dakoverstek precies correspondeert met de
verspringende rooilijn van de eindwoning, evenals de diepte
van de erkers.
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Het hogere wonÎJ:lgtype komt in drie gevelvarianten voor als
continue straatwand.
Die aan de noordzijde van de Odastraat is harmonisch , maar
streng. Buiten de voordeurluifels ontbreekt ieder reliëf en de
gevelcompositie wordt alleen verlevendigd door de
horizontale strips van de badkamerramen (verreweg de meest
funktionele in de buurt). De nauwelijks merkbare symmetrie
wordt manifest door de twee opvallende , onderling
gespiegelde eindwoningen van de Burghstraat en de Petrus
Dondersstraat, die het blok flankeren en de straatwand een
zekere monumentaliteit verlenen.
De hoge wanden aan de noordkant van de St. Jorislaan en de
noord - respectievelijk noordoostzijde van het Burghplein zijn
frivoler, voornamelijk door de toevoeging van asymmetrische
balkons, half voor het slaapkamerraam op de eerste
verdieping en doorlopend als luifel boven de voordeur.
Het meest speels (en karakteristiek voor Dudok) zijn de
ronde badkamerramen aan het Burghplein, die een
verrassend accent vormen in de gevelcompositie .
Een alleen voor het geoefende oog waarneembare
eigenaardigheid van de hogere gevels is de perspektivische
manipulatie van de hoogte. Doordat , gerekend vanaf
beneden , zowel de hoogte van de metselwerkvlakken als die
van de kozijnen afneemt wordt een soort pseudo-perspektief
gesuggereerd, waardoor de gevel hoger lijkt dan hij is. Binnen
resulteert dit in steeds lagere onder- en bovendorpels . Op de
tweede verdieping is de lichtinval daardoor gering, waartegenover de prettige bijkomstigheid staat van zicht naar
beneden (meestal interessanter dan omhoog).

De strenge noordzijde
Odastraat.

van de St.

Ronde badkamerramen als verrassende accenten in de geve/compositie.

29

Aan de kopgevels van de eindwonin gen is bijzondere zorg besteed.

Eindgevels
Aan de kopgevels van de eindwoningen is bijzondere zorg
besteed. Kleine ingrepen in de standaardplattegrond, zoals de
bovenbeschreven verplaatsing van de voordeur, extra vensters
en toevoeging van balkons en luifels verlenen de zijgevel
expressie. Een fraai voorbeeld bieden de panden aan
weerszijden van de St. Leonardusstraat en dat op de
ontmoeting Burghstraat-Burghplein. Hier is de zijgevel aan de
kant van de achtertuin verlengd, waardoor de balkons van het
blok vanaf de straat aan het oog worden onttrokken.
Een manshoge gemetselde muur dekt de privétuinen af en
verbindt de gevel met de berging. In het aldus ontstane nogal
heterogene silhouet is de zwarte plint het verbindende
element. Vanaf de voorgevel knikt hij in de vorm van een
bloembak om de hoek heen, wordt onderbroken door de
voordeur en weer vervolgd, ditmaal op hoogte van de
onderdorpel van het zijlicht. Vlak voor het einde van de
hoofdgevel dient een keukenraam als aanleiding voor een
verdere verspringing naar boven, samenvallend met de hoogte
van de tuinmuur. De plint loopt door over de muur van de
berging, in de richting van het middelpunt van een rond raam.
Vanuit ditzelfde punt duikt hij weer naar beneden tot zijn
oorspronkelijke hoogte en verdwijnt om de hoek. Op deze
manier wordt niet alleen een visuele koppeling tot stand
gebracht tussen huis, tuinmuur en berging, maar worden ook
de secundaire elementen (bloembak en ramen) aan elkaar
gecomponeerd. Doordat veel tuinmuren afgebroken zijn om
de achtertuin te vergroten is deze fraaie compositie alleen nog
maar te bewonderen op de hoek van de 2c Wilakkersstraat en
de St. Leonardusstraat (waar weer de bloembak verdwenen
is). Een betreurenswaardig effekt van het verdwijnen van de
muren is dat de bergingen er verloren bij staan .
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Bijzonder fraai is de T-kruising St.
Odulphusstraat-St . Odastraat.
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De stedebouwkundige meerwaarde
van het stratenpatroon berust op de
ruimtelijke differentiatie binnen dit
patroon en de accentuering van bijzondere plekken.

Een hoekoplossing met verlengde zij gevel .

. . · ·..
. . /

Nog wel intact zijn de vergelijkbare oplossingen op de hoek
Burghplein - 1c Wilakkersstraat en de beide uiteinden van de
noordkant van de Odastraat.
De andere hoekoplossing bestaat in het verlengen van de
zijgevel naar achteren via een lage uitbouw, die de keuken en
de berging herbergt. De eerder genoemde woningen op de
hoeken van de 1c Wilakkersstraat keren het gezicht daarbij
nadrukkelijk naar de zijstraten en hebben aan de kant van de
Wilakkersstraat een gesloten karakter , in overeenstemming
met hun funktie als eindwoning van het blok.

Stedebouwkundige structuur en stedebouwkundige
detaillering

De vooruitspringende beëindiging
van de westelijke bebouwing van de
Burghstraat.

Het stratenpatroon van het Witte Dorp is op zich niet
bijzonder en grotendeels een afgeleide van de oudere
begrenzingen van de buurt (met name de Geldropseweg, de
St. Jorislaan, het latere DAF -complex en de Heezerweg).
Deze richtingen komen als vanzelf samen in het Burghplein,
het hart van de buurt. De stede bouwkundige meerwaarde
berust op de ruimtelijke differentiatie binnen dit patroon en
het benadrukken van bijzondere plekken.
Daarbij gaan stedebouw en architectuur dusdanig hand in
hand dat nergens te zeggen is of de ruimtelijke intentie geleid
heeft tot het architectonische beeld dan wel er het gevolg van
was. Hieraan ontlenen beide een ogenschijnlijke
vanzelfsprekendheid .
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Zonering en ritmiek

Waar het gevaar dreigt van monotonie zijn de straatwanden geritmeerd
in segmenten.

De ruimtelijke verhoudingen zijn per straat steeds anders
terwijl de langere straten (zoals de Petrus Dondersstraat en de
1c_2cWilakkersstraat) zijn opgedeeld in bredere en smallere
zones, zodat er overal sprake is van een weldadige afwisseling.
Door kleine onderlinge verschillen in de architectonische
uitwerking heeft iedere ruimte haar eigen signatuur ten
opzichte van de aangrenzende.
Waar het gevaar dreigt van monotonie (zoals in de Burghstraat en de Odulphusstraat) zijn de straatwanden geritmeerd
in segmenten, opvallend door hogere en naar voren
springende gevels, die tegelijk de doorgangen naar de achtertuinen markeren. Dat deze doorgangen zich in elkaars
verlengde voortzetten is vanuit de openbare ruimte nauwelijks
zichtbaar, maar wèl van wezenlijke betekenis voor het sociale
contact tussen de bewoners.

Door de beperkte lengte per segment (meestal niet meer dan
zeven panden) is de plaats van elke individuele woning met
weinig woorden aan te duiden (in termen als 'het vierde huis
in het middelste blok').
Waar de wanden langer zijn, zoals aan de hoge zijde van de
Odastraat, (twaalf woningen) wordt door paarsgewijze
spiegeling van de plattegronden het aantal entreepartijen
gehalveerd en dus telbaar = herkenbaar.
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De vooruitspringende beëindiging
van de westelijke bebouwing van de
Burghstraat is een voorbeeld van een
duidelijk asymmetrische poort.

Poorten
De overgangen tussen de verschillende zones worden
geaccentueerd door insnoeringen dan wel verwijdingen en
architectonisch ondersteund door dwarskappen, hogere gevels
etc ...
Zij krijgen daardoor het karakter van 'poorten' . In situaties
waar sprake is van een ruimtelijke symmetrie-as, zoals bij
rechtnoekige T-kruisingen, wordt dit karakter nog versterkt
door onderlinge spiegeling van de hoekwoningen. Maar er
zijn ook duidelijk asymmetrische poorten. Voorbeelden
daarvan zijn de vooruitspringende beëindiging van de
westelijke bebouwing van de Burghstraat , recht tegenover de
kop van de zuidwand van de Odastraat, en de insnoering aan
de noordkant van de doorgang 1c Wilakkersstraat-Burgh plein.
Alle doorgangen tussen het Burghplein en de aansluitende
straten zijn op de een of andere manier benadrukt als poorten ,
aan welk gegeven het plein zijn beslotenheid en intimiteit
ontleent. Met name het hoekpand 2c Wilakkersstraat St. Leonardusstraat speelt hierbij een cruciale rol. De extra
massa van deze woning markeert het oostelijke hoekpunt en
voorkomt dat de ruimte hier 'leegloopt'.
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T -Kruisingen
Op de rechthoekige T-kruisingen valt de symmetrie-as van de
zijstraat altijd voelbaar samen met die van de flankerende
hoekpanden , waardoor de aandacht wordt gevestigd op de
tussenruimte. Om die aandacht niet af te leiden naar de
bouwmassa is de onderlinge samenhang per blok bewust
verzwakt , door de eindwoningen aan weerszijden verschillend
te maken.
Op deze wijze zijn bijvoorbeeld de zijstraten van beide
Wilakkersstraten duidelijk gemarkeerd.

Tweezijdige symmetrie die vraagt om
compl etering door een vierde huis.

De hoge kopgevels van twee dwarsgeplaatste eindwoningen markeren de
T-kruising .

Een bijzonder interessante plek is de Kruising 1c Wilakkers straat-Nicasiusstraat. Hier wordt niet alleen de zijstraat
gemarkeerd door twee hoge panden met dwarsgeplaatste
kappen , bovendien wordt de meest zuidelijke hiervan
symmetrisch beantwoord aan de overkant. Dit derde huis
begeleidt een abrupte verbreding van de 1c Wilakkersstraat.
De hierdoor opgeroepen tweezijdige symmetrie vraagt als het
ware om completering door een vierde huis, wat een
bijzondere spanning oproept in de situatie . De verbrede zone
van de Wilakkersstraat wordt aan de andere kant beëindigd
door de doorgetrokken zuidwestwand van het Burghplein .
Een extra lange berging, gedekt door een kap, completeert
deze begrenzing en onttrekt de laatste twee achtertuinen aan
het oog.
Bijzonder fraai is ook de T-kruising OdulphusstraatOdastraat. Vanuit het noorden wordt deze gemarkeerd door
de hoge kopgevels van twee dwarsgeplaatste eindwoningen.
De tussenruimte is zowel breder als hoger dan het
standaardprofiel van de Odulphusstraat en vormt zodoende
een overgang naar de grotere schaal van de Odastraat. Op het
waarnemingsniveau van de voetganger wordt dit gecompenseerd door twee scherp naar voren priemende lage uitbouwen,
die de doorgang vernauwen. Een bijzonder aardig detail
vormen de raampjes boven de nokken van deze uitbouwen ,
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Op de kruising Wilakkersstraat -Petrus Dondersstraat is het accent verlegd naar de overkant die een extra
verdieping met loggia kreeg.

die qua breedte en plaatsing precies corresponderen met het
patroon van de loodslabben.
De kruising 2e Wilakkersstraat-Petrus Dondersstraat toont
een principieel andere hoekoplossing. Zowel door de schuine
aansluiting als de verbreding van het straatprofiel was het hier
onmogelijk een duidelijke relatie te leggen tussen de
flankerende eindwoningen. Daarom is het accent verlegd naar
de overkant van de Petrus Dondersstraat, waar, in het
verlengde van de Wilakkersstraat, een blokje van drie
woningen met een verdieping verhoogd is. Deze extra
verdieping heeft een riante loggia, doorgaand over de volle
breedte van het blok.
Ook de hoek St. Hubertusstraat -1c Wilakkersstraat vertoont
een dergelijke oplossing, waarschijnlijk omdat de Dudokbebouwing voorbij de kruising niet wordt voortgezet.

Afbakening en aankondiging
Al eerder werd erop gewezen dat de kwalificatie 'Tuindorp'
een ontkenning is van het feit dat het Witte Dorp (onder
andere) ruimtelijk volledig geïntegreerd is in het weefsel van
de stad. Een blik op de stadsplattegrond maakt dit
onmiddellijk duidelijk en een korte wandeling bevestigt het.
Langs de St. Jorislaan, de Petrus Dondersstraat en de
Geldropseweg 'begint' het Witte Dorp op strikt willekeurige
punten.
De overgang aan laatstgenoemde straat munt zelfs uit door
bescheidenheid. * 3

35

De rond uitgebouwde winkels als herkenningspunten in de wijk.

Het eerste witte huis past zich grotendeels aan bij zijn oudere
buurman, getuige de gelijke hoogte en dakhelling alsmede de
getimmerde goot, welke laatste twee verder nergens voorkomen in de Dudokbebouwing. Het echte herkenningspunt
ligt iets verder langs de Geldropseweg en bestaat uit niet meer
dan de lage, rond uitgebouwde winkeltjes aan weerszijden van
de kruising met de St. Jorislaan. Men vergisse zich overigens
niet in de impact van deze toevoegsels . Objectief gezien vallen
ze in het niet bij de hoofdvolumina van de hoekpanden, maar
kennelijk zijn ze zo karakteristiek dat deze plek het
referentiepunt bij uitstek is om vreemden duidelijk te maken
waar men als Witte Dorpeling "ergens" woont.

Dat de vijf "groote landhuizen" in Huub
Smulders' bespreking van de architectuur van Tuindorp De Burgh buiten beschouwing worden gelaten als zijnde
niet representatief, vindt Ed Marcélissen
jammer. Hij woont inmiddels 25 jaar in
een van deze huizen en hij kan niet anders dan tot de conclusie komen dat
deze vijf huizen destijds Dudoks eigen
speeltuintje gevormd moeten hebben.
"Terwijl Dudok in zijn ontwerp voor het
Witte Dorp Ie en 2e fase voortdurend
geconfronteerd werd met de noodzaak tot
het ontwerpen van geve/wanden, eindop/ossingen en "speelse poorten" kon hij in
een kavel langs de Ge/drapseweg, waarop
5 grotere "landhuizen" gepland waren,

écht vormgeven.
Vier van de 5 huizen zijn niet identiek,
integendeel, door de vorm van de kavel
(het beschikbare terrein naar Huize de
Burgh toe) kon Dudok zowel met de
vormgeving als de indeling spe/en. De genoemde huizen verschillen onderling sterk.
Twee huizen (/62-166) zijn identiek."

* 1 In zijn boek "Eindhoven - stadsontwikkeling 1900-1960" schrijft Piet Beekman:
"Door het inzakken van de bouwactiviteiten in de volkswoningbouw vond nauwelijks
stadsuitbreiding plaats. Projecten voor middenstandswoningen, die werden uitgevoerd
door particulieren, gingen wel door. Daarvoor kwamen bouwlocaties binnen het bestaand e
stadsgebied in aanmerking, omdat daarvoor slechts weinig infrastructurele maatregelen
nodig waren en de particuliere stichting de aanleg van woonstraten en het bouwrijp maken
in de totale financiering van het proj ect kon opnemen."

Het eerste witte huis past zich grotendeels aan bij zijn oudere buurman,
getuige de gelijke hoogte en dakhelling alsmed e de getimmerde goot.
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*2 De vijf luxere woningen aan de Geldropseweg, tegenover het Augustinianum,
kunnen niet als representatief beschouwd worden en blijven in dit kader dus buiten
beschouwing.
* 3 Het paradoxale van deze uitdrukking is opzettelijk.

Architectuur wordt wel "de moeder der kunsten" genoemd. Dit
betekent overigens niet dat de kennis en appreciatie ervan
onderdeel is van wat in Nederland wordt beschouwd als
"algemene ontwikkeling".

Door Dudok ontworpen vignet.

Portret Dudok op latere leeftijd.
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Vandaar ook dat ondergetekende op hoge H.B.S.-leeftijd
maar één architect van naam kende: Dudok. En dat was
uitsluitend te danken aan het schoolgebouw, waarvan gezegd
werd dat het in de "Dudok-stijl" gebouwd was.
Dat het gebouw in kwestie in Tilburg staat is een bijkomstigheid, want dergelijke scholen staan op veel plaatsen, en niet
alleen in Nederland. De invloed van Dudok heeft zich, vooral
in de twintiger en dertiger jaren, uitgestrekt tot ver over de
grenzen, met name tot België, Italië en vooral Engeland.

Ontwerp zuidgevel
Berlage, /907-1908.

Beurs van

Snelliusschool, Hilversum /93/ 1932.

Temidden van collega's die Nederland destijds opstootten tot
de rangen van de architectonische avant-garde (J.J.P. Oud,
Rietveld, v.d. Vlugt, Duiker) nam Dudok een geheel eigen
plaats in. Waar dezen, naast grootheden als Gropius, Mies
van der Rohe en Le Corbusier, medescheppers waren van wat
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Aan het werk van Dudok zijn serieuze, diepgaande beschouwingen
gewijd en ook Dudok zelf was er
niet afkerig van om, als hij over architectuur sprak, bloemrijk door te
draven. Des te aardiger is het dan
ook als het enigszins sacrale portret, dat men zich van hem heeft
gevormd, kan worden voorzien van
een meer alledaags trekje.
De heer Van T uyl was een van de
eerste bewoners van het Witte
Dorp. Op I mei 1938 betrok hij
een van de hoekhuizen van de
Odulphusstraat, maar voor die tijd
was hij al een paar keer gaan kijken
naar de afwerking van de huizen . Bij
die gelegenheid ontmoette hij Dudok, waarvan bekend is dat hij zich
graag met de kleinste details bemoeide.
Van T uyl: "De firma Terhaar uit de
Domme/straat was hier aan het behangen en toen kwam Dudok even
kijken. Nou, hij vloekte die mensen
stijf Op die balk hier tussen de kamers hadden ze het behang er zó
tegen aan geplakt, dat niet meer tot
uitdrukking kwam dat het een balk
was. Ik heb nog nooit ene mens zo
kwaad zien worden om niks. Het was
net of-ie carbid in z'n gat had. Het
was toch zo'n klein dri~kikkertje. Hij
was maar anderhalve meter hoog,
maar wat kon hij te keer gaan! Hij
bemoeide zich met de hele reutemeteut Voor die onderste rij stenen van
de huizen hadden ze allemaal verschil/ende soorten stenen gebruikt
Dat maakte niets uit, vond men, omdat ze toch zwart geschilderd werden.
Daar had hij ook al commentaar op.
Hij deed niet veel meer dan schelden
en vloeken."

soms de Nieuwe Zakelijkheid en ook wel de Internationale
Stijl wordt genoemd (twee feitelijk strijdige benamingen,
aangezien de Nieuw-Zakelijken zich afzetten tegen het begrip
stijl), profileerde Dudok zich als een eigenzinnige,
onmiddellijk herkenbare en kennelijk ook gemakkelijk te
imiteren vormgever. Enerzijds heeft hem dit een vaste plaats
opgeleverd in alle standaardwerken over de twintigste-eeuwse
architectuur, anderzijds hebben de meeste auteurs nogal
moeite hem te "plaatsen". Zijn "enigszins sentimentele
maniërisme" verraadt weliswaar stilistische kenmerken van
derden (Berlage, Frank Lloyd Wright , de Stijl), maar deze
zijn dusdanig geïntegreerd tot een nieuw idioom dat
inderdaad gesproken moet worden van een " uiterst
persoonlijke stijl" . Met nadruk zij overigens gesteld dat deze
"Dudok-stijl" ook voor zijn naamgever van voorbijgaande
aard is geweest.
Hierover echter later meer.

Dudok in zijn studio.

De Burghstraat in aanbouw.
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Schetsontwerp raadhuis Hilversum, 1928.

Borstbeeld van W.M. Dudok.

Willem Marinus Dudok wordt geboren op 6 juli 1884 in

Amsterdam. Zijn milieu wordt omschreven als eenvoudig.
Vermeldenswaard (en volgens Dudok zelf van grote invloed)
is het feit dat beide ouders muzikaal waren (zijn vader speelde
viool, zijn moeder piano). Na zijn middelbare schooltijd volgt
Dudok de kadettenopleiding aan de K.M.A. *1 in Breda, die
hij in 1905 afsluit. Op eigen verzoek wordt hij bij de genietroepen ingedeeld. In dit verband zij opgemerkt dat de
K.M.A.-opleiding, behalve militaire, diverse bouwkundige
vakken bevatte, aan de hand waarvan zich mogelijk Dudoks
affiniteit met de architectuur heeft geopenbaard.
Op 7 maart 1911 trouwt Dudok met Marie Arlette Smit (zijn
vruchtbaarheid blijkt onder meer uit de geboorte van een
dochter in december van hetzelfde jaar, in 1914 gevolgd door
een zoon). Na enkele eerdere pogingen om een bouwkundige
funktie in de burgermaatschappij te krijgen sluit Dudok zijn
militaire loopbaan af in 1914. Het jaar daarop wordt hij
aangesteld als Directeur Publieke Werken van de gemeente
Hilversum, in welke hoedanigheid hij in toenemende mate
adviezen en ontwerpen maakt op het gebied van stedebouw,
(volks)woningbouw en de architectuur van openbare
gebouwen.
Zijn belangrijkste projekt wordt een nieuw raadhuis waarvoor
Dudok vanaf zijn aanstelling tot en met 1927, verschillende
ontwerpen maakt. Het laatste plan wordt in de jaren 19281931 uitgevoerd en leidt ertoe dat Dudok, om zich geheel op
de bouw te kunnen concentreren, wordt benoemd tot
gemeente-architect van Hilversum. Deze funktie zal hij
bekleden tot 1954, zijn zeventigste levensjaar.
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Naast de werkzaamheden uit hoofde van zijn functie werkt
Dudok in de loop der jaren aan particuliere ontwerpopdrachten buiten Hilversum en treedt hij op als stedebouwkundig adviseur voor andere gemeenten (zoals Den Haag).

Noorderbegraafplaats
sum, 1927-1930.

te Hilver-

Zijn allengs groeiende faam blijkt uit vele eerbewijzen in
binnen- en buitenland alsmede lidmaatschappen van
prijsvraagjury's. In de oorlogsjaren liggen Dudoks activiteiten
noodgedwongen en nagenoeg stil. Hij houdt zich onder meer
onledig met een herbouwplan voor de Bijenkorf in Rotterdam
(het oude gebouw, ook van zijn hand, is bij het bombardement op de stad verwoest), een opdracht die overigens na
de oorlog zal toevallen aan Marcel Breuer.
In de na-oorlogse periode ontwerpt Dudok nog meerdere
woningbouwplannen voor Hilversum (in totaal heeft hij er 25
gerealiseerd in deze stad), naast enkele grote particuliere
opdrachten elders (ondermeer het nieuwe hoofdkantoor voor
de Hoogovens en het Havengebouw in Amsterdam).
Overigens neemt het aantal officiële huldigingen toe in dezelfde mate als de architectenpraktijk terugloopt.
Beide ontwikkelingen vallen op passende wijze samen in 1965,
als Dudok de erepenning van de gemeente Velsen ontvangt
bij de opening van het raadhuis aldaar, zijn laatste
uitgevoerde ontwerp.
Op 6 april 1974 overlijdt Dudok, 89 jaar oud (zijn vrouw is in
1965 gestorven). Hij is dan al jaren een legende, al was het
maar vanwege het feit dat velen, waaronder ondergetekende,
zich realiseren dat hij kennelijk tot op dat moment nog leefde.

*J Koninklijke Militaire Academie
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Geldropseweg 1938.

Architectonische ontwikkeling
Mensen die ervoor hebben doorgeleerd onderscheiden niet
minder dan zeven stijlfasen in Dudoks ontwikkeling, scherp
gescheiden door exacte overgangsjaartallen. Dit lijkt eerder
geïnspireerd door statistische overwegingen dan door de
werkelijkheid.
Belangrijk is de vaststelling vooraf dat Dudok op het gebied
van de architectuur feitelijk selfmade was. De bouwkundevakken op de K.M.A. waren, vanuit de intenties van de
opleiding, vooral civieltechnisch van aard. De eerste architectonische ideeën van Dudok waren vooral geïnspireerd door de
architect die rond de eeuwwisseling eenzaam boven zijn
Nederlandse soortgenoten uittorende: H.P.Berlage.
In de eerste ontwerptekeningen van Dudok (voor dienstgebouwen) is dit duidelijk herkenbaar: afwisselend gebruik
van baksteen en natuursteen, een compositorisch spel met
symmetrie en asymmetrie en een voorliefde voor torenachtige
uitbouwen boven de entrees. Soms is er zelfs sprake van
letterlijke citaten, met name van Berlages befaamde
Koopmansbeurs in Amsterdam.
Vooralsnog wordt de architectonische pretentie onvoldoende
geschraagd door vakmanschap en inzicht; de tekeningen zijn
zwak in vaktechnisch- en naïef in architectonisch opzicht.
In een volgende fase wordt de invloed van de zogenaamde
Amsterdamse School manifest: bouwmassa's geïnterpreteerd
als geboetseerde plastieken; zware, horizontaal geaccen tueerde houten kozijnen; overdadige - en overbodige decoraties in baksteen en smeedijzer. Het grote voorbeeld is
het Scheepvaarthuis van J .M. van der Mey (Amsterdam,1912 16).
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Petrus Dondersstraat -hoek
Odastraat 1938.

St.

Dat Dudok in deze stijl inmiddels al een hoge kwaliteit weet te
bereiken, bewijst onder meer zijn eerste schoolgebouw in
Hilversum: de Rembrandtschool (1919-20).
Hierna volgt een periode van kennelijke beïnvloeding door de
Stijlbeweging, met name J.J.P. Oud. De organische
bouwmassa maakt plaats voor een abstrakte compositie van
kubische blokken, die geen vlakversiering meer nodig heeft.
Raam - en deurkozijnen zijn niet langer gaten in het muurvlak
maar tasten dit als het ware aan langs de rand of worden
samengevoegd tot lange stroken ter begrenzing ervan.
De monumentaliteit en het asymmetrische spel blijven,
overigens niet altijd gerechtvaardigd door eisen van
ruimtelijkheid en de funktionaliteit van de interieurs.
Wat ook blijft is het consequente gebruik van baksteen,
hetgeen de gebouwen een soort aardgebonden zwaarte
verleent die ze duidelijk onderscheidt van de Stijl (die
opteerde voor "immateriële" gladde vlakken, liefst in wit,
grijs of primaire kleuren).
Rond 1925 resulteert Dudoks ontwikkeling in zijn "eigen"
stijl. Bij de voorgaande invloeden voegt zich die van de
Amerikaan Frank Lloyd Wright jr. (1867-1959), een man die
ook al van belang is geweest voor Berlage en de Stijlbeweging.
In Dudoks architectuur manifesteert deze invloed zich vooral
in een zekere verluchting van de bouwvolumina door
toevoeging van verzelfstandigde horizontale dakvlakken, die
schijnbaar gewichtloos boven de blokken zweven. De lange
vensterstroken zijn nog verder geïmmaterialiseerd door
toepassing van slanke stalen kozijnen en worden boven en
onder scherp gescheiden van de baksteenvlakken door dunne
betonbanden. Het monolithische karakter van de hoekblokken wordt grotendeels opgeheven door ze geheel of
gedeeltelijk van wit matglas of glazen bouwstenen te maken.
4l

Burghstraat 1938.
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zonder dat het monumentale karakter hierdoor verloren gaat.
Het resultaat is een afgewogen compositie van horizontalen en
vertikalen, dichte en open vlakken, massa en ruimte.
Het stralende hoogtepunt van deze stijl, en Dudok 's
"magnum opus", is ongetwijfeld het Hilversumse raadhuis.
Zoals gezegd heeft hij aan de plannen gewerkt van 1915 tot en
met 1927. De architectonische evolutie van Dudok is dan ook
het beste te illustreren aan de hand van de vele voorontwerpen. Het lijkt welhaast of alles wat hij verder deed in
genoemde periode er vingeroefeningen voor waren.
En hoezeer het allereerste ontwerp ook verschilt van het
definitieve, de gehele reeks maakt tevens duidelijk dat er wel
degelijk sprake is van een consistente lijn die leidde tot de
"Dudok-stijl".
Wat volgt na het raadhuis is feitelijk een epiloog. Dudok bijt
zich een tijdlang vast in het succes van zijn stijl, maar blijkt op
den duur even ontvankelijk voor sommige tijdgenoten als
andere voor hem. Onder invloed van de alom triomferende
Nieuwe Zakelijkheid worden zijn gebouwen allengs soberder
en funktioneler. Terwijl zulks bij de authentieke Zakelijken
per definitie weinig invloed heeft op de vormgeving, blijkt
voor Dudok juist het weglaten van die zaken te betekenen dat
zijn bouwstijl zo karakteristiek is geworden.
Zijn werk wordt daardoor op den duur steeds minder
persoonlijk en onderscheidt zich al voor de oorlog nauwelijks
meer van het "universeel" moderne.
Na 1945 zakt Dudok's architectuur definitief terug in een
degelijk soort anonimiteit, die zich niet meer leent voor aparte
bespreking. Deze blijft hier dan ook achterwege .
De stijl van Dudok manifesteert zich vooral in zijn openbare
gebouwen. Zijn woningbouwontwerpen zijn op het eerste
gezicht een heel ander verhaal. De oorzaak hiervan ligt niet
bij Dudok, maar in de aard van de ontwerpopgave .
<;

Het badhuis te Hilversum 192021 is illustratief voor Dudoks
beïnvloeding door Berlage.

In woningbouw, en zeker de sociale woningbouw, dient het
accent meer dan elders te liggen op de woonkwaliteit. Dit
betekent niet alleen optimale ruimtelijke en funktionele
economie, maar ook stilistische aanpassing aan een slechts
zeer geleidelijk evoluerende collectieve cultuur, een gegeven
waaraan geen enkele architect zich kan onttrekken. Dit blijkt
ook bij Dudok.
Zijn vele woningbouwplannen vertonen op het eerste gezicht
eerder het stempel van hun tijd dan dat van Dudok. Pas als
een openbaar gebouw (een badhuis; een school) deel uitmaakt
van een bepaalde buurt wordt zijn hand expliciet herkenbaar.
Toch is hiermee bepaald niet alles gezegd. De kracht van
Dudok als woningbouwer ligt namelijk op een ander vlak: dat
van de stede bouw, of liever de ruimtelijke ordening en het
stedelijke detail. Zijn Hilversumse woonbuurten geven stuk
voor stuk blijk van een ongemene zorg voor het "stedelijke
ensemble". Zowel de bouwmassa's als de complementaire
buitenruimten (straten, pleinen, tuingebieden) zijn met veel
aandacht vormgegeven en onderling gerelateerd. Niet alleen
is het totale bouwvolume harmonieus (en bewust sober),
vooral het benadrukken van bijzondere plekken is tegelijk
fraai en vanzelfsprekend.
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Sinds 1 mei 1938 wonen er mensen in het Witte Dorp.
Toen werd het eerste gedeelte van Tuindorp De Burgh,
in totaal 82 woningen, opgeleverd. Uit een brochure van
makelaarskantoor J. van der Meeren, die in juli 1939
verscheen, valt op te maken dat er op dat tijdstip nog vijftien
van deze woningen leeg stonden.
Ook een van de twee winkelpanden was nog niet verhuurd.
Bakker de Natris zat er al sinds 1 maart 1939. De andere
winkel werd pas opl april 1940 aan kledingzaak Lampe
verhuurd.
In de huuradministratie van Van der Meeren is terug te vinden
dat de winkels een huurprijs hadden van duizend gulden per
maand. De Natris had blijkbaar afgedongen, want hij
betaalde maar f 70,83 per maand.
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Aannemer Van Groote/ zel/e de huizen neer maar ging er ook zelf wonen.

In de genoemde brochure uit 1939 staat een advertentie voor
de verhuur van het toen net opgeleverde tweede gedeelte van
het Witte Dorp, in totaal 180 woningen. Hiervan hebben er
velen nog zeer lang leeggestaan. Zo werden de meeste huizen
in de St. Odulphusstraat pas in de loop van 1940 betrokken .
Van de woningen aan het Burghplein en in de 2c Wilakkers straat waren er begin 1941 nog maar een paar verhuurd. Ook
in de Petrus Dondersstraat stonden toen nog veel woningen
leeg.
Uit de huuradministratie komen nog een paar interessante
gegevens naar voren . P. van Groote), directeur van Van
Grootel's bouw-, exploitatie en handels my . en bouwer van
het Witte Dorp; vond de woningen blijkbaar zo degelijk dat
hij er zelf ook maar een huurde. Hij woonde op nummer 7 in
de Jorislaan. Vijf woningen in de St. Odastraat, nummer 13,
15, 17, 21 en 23 werden aan de Bata-fabriek in Best verhuurd .
Die huisvestte er uit hun vaderland gevluchte Tsjechen.
De Tsjechen zijn vlak voor het uitbreken van de oorlog naar
Engeland uitgeweken.
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Advertentie voor de verhuur van het
tweede plan van 180 woningen van
Tuindorp "De Burgh".
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De hoge huizen aan de noordzijde van de St. Odastraat waren
blijkbaar niet erg geliefd , want uit de administratie van Van
der Meeren blijkt dat huren steeds moesten worden bijgesteld. Oorspronkelijk was de huurprijs f 50,- per maand. Dat
bedrag is doorgestreept. Achter het nieuwe huurbedrag van
f 47,50 staat tussen haakjes geschreven: 'desnoods .f 45,- '.
Makelaar Van der Meeren noteerde in de huuradministratie,
die tot april 1941 gaat, ook de beroepen van de huurders: 45
ervan hadden een baan bij Philips.
De huurprijzen van de woningen uit het eerste plan van 82
woningen liepen uiteen van f 52,50 tot .f 47 ,50 per maand.
Al deze huizen waren voorzien van centrale verwarming en
hadden een ingebouwd brandkluisje.
De grotere huizen aan de Geldropseweg werden verhuurd
voor f 70,- tot f 80,- per maand .
De huren van de 180 woningen uit het tweede plan waren
lager, van f 47 ,50 tot .f 35,- . Voor de huizen in de Petrus
Dondersstraat met een loggia moest .f 52,50 per maand
worden betaald. De huizen met een huur van f 35,- hadden
een vaste wastafel, de andere twee.
De garages werden verhuurd voor f 5,- ( de grote) en f 3,(de gewone) per maand.

Verhuurd aan:

In

Ter vergelijking : voor een huis in de Boerhaavelaan en in de
Pasteurlaan betaalde men in die tijd een huurprijs van f 45,per maand. De huurprijs van een huis in de Edelweisstraat
was toen f 5 ,- per week. Overigens werden in de brochure uit
1939 achtentwintig woningen in de Boerhaavelaan te koop
aangeboden voor een totaalprijs van f 154.000,-, een
gemiddelde prijs van f 5500,- per woning.
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Dr. W.J.A. Visser, voormalig directeur van het Van Abbe, was een van
de eerste bewoners van het Wille
Dorp.

Huurbriefje van textielfabrikant Van
Moorsel. De huurprijs van de "groote landhuizen" was in 1938 zeventig
gulden per maand, met uitzondering
van het grotere pand aan de Geldropseweg 158 waarvoor tachtig gulden
per maand aan huur moest worden
betaald.
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Rechts op de achtergrond zijn de stei gerpalen van de Petrus Dondersstraat
nog zichtbaar ...

De heer Van Tuyl woont al meer dan vijftig jaar in het Witte
Dorp. Hij heeft in zijn portefeuille nog steeds het huurbriefje
van Van der Meeren: St. Odulphusstraat 2, huurprijs vijftig
gulden per maand, inclusief ingebouwde brandkluis op de
tweede verdieping.

"We zijn hier op 1 mei 1938 ingetrokken. Met een verhuiswagen met twee geweldige paarden er voor . Er was nog geen
bestrating en toen hebben de verhuizers ons moeder, die toen in
verwachting was, zo van de bok af het huis in getild.
Ik heb dit huis gehuurd zonder dat ik het gezien had. Op advies
van de internist moesten wij verhuizen naar een huis waar
centrale verwarming in zat, omdat mijn vrouw last had van
vernauwde bloedvaten. Dit huis was nog het enige dat over was
van de grotere huizen. Toen ik het zag, schrok ik ervan dat ik
zo'n vuurtoren had gehuurd.
De huur, vijftig gulden per maand, was hoog voor die tijd.
In de wijk woonden veel fabrikanten, leraren en ambtenaren.
Het gaf cachet als je kon zeggen dat je uit het Witte Dorp
kwam . Hier tegenover woonde dr 1.1. Visser, die directeur van
het Van Abbe museum was.
Het heette hier wel Odulphusstraat nummer 2, maar dat kwam
omdat dit huis op de kop van de Odulphusstraat staat.
De huizen in de Odulphusstraat moesten toen nog gebouwd
worden. Ze zijn eind 1938, begin '39 gebouwd, maar ze hebben
nog lang leeggestaan. Zeker tot de zomer van 1939. Overal in
de Odulphusstraat hingen plakkaten met 'Te huur' voor de
ramen . Later kwamen in de Odulphusstraat veel mensen te
wonen die bij Karel 1 werkten . De Wilde, na Visser directeur
van het Van Abbe, heeft er ook gewoond.

... het tweede gedeelte van deze straat
werd in 1939 opgeleverd.
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Toen ik hier kwam, begonnen de weilanden direkt achter mijn
tuin, de koeien graasden de bloemen uit mijn tuin. Ik heb er
toch een werk aan gehad om die beesten van mijn terrein af te
houden. De hei begon in die tijd al achter de Korianderstraat.
Het rijtje hier tegenover in de Odastraat heeft ook lang leeggestaan, omdat het zo strak gebouwd is vonden de mensen het
lelijk. "Net een fabriek", zeiden ze.
In de huizen hiernaast in de Odastraat hebben nog bijna twee
jaar Tsjechen gewoond. Die werkten bij de schoenenfabriek
Bata in Best. Maar vlak voor de oorlog stonden er hier opeens
allemaal containers. Die lui voelden de nattigheid al aankomen
en zijn toen naar Londen geëmigreerd ."

In brochures werd steeds de landelijke omgeving van het Witte Dorp benadrukt.
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Direkt na het begin van de Tweede Wereldoorlog waren in
Tuindorp De Burgh ruim veertig woningen nog onbewoond.

Aan de plakkaten is duidelijk te zien
dat het Witte Dorp met leegstand
kampte .

De leegstand werd behalve door de hoge huurprijs, gemiddeld
zo'n veertig gulden per maand, ook veroorzaakt door het
strakke, zakelijke ontwerp van de woningen. Deze nieuwe
zakelijkheid werd door veel mensen als kil en ongezellig
ervaren.
Mevrouw de Jong woont sinds 1940 in de Burghstraat nummer
41, recht tegenover het inmiddels ontmantelde DAF-gebouw.
Tuindorp "de Burgh"
In het Tuindorp "de Burgh'
oon de Geldropsche weg
gesticht
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De huurprijs van een winkelpand in
1938: duizend gulden per jaar.

"Mijn man werkte bij de DAF , als chef van de afdeling service,
en daar vonden ze het wel prettig als er iemand recht tegenover
de fabriek kwam te wonen . Dan kon hij de boel een beetje in de
gaten houden . Ik had liever op het hoekje gewoond. Niet doen,
zei mijn man, dan kijken ze vanaf de tekenkamer dwars door
de kamer heen en dwars door de slaapkamer.
Toen ik hier kwam wonen, stond dit huis al twee jaar leeg. Toen
we het huurden kregen we overal nieuw behang, de huisbaas
was allang blij dat je huurde. Pas na de oorlog kwam er een run
op deze huizen, maar daarvóór wilde niemand er in. In
Brabant zijn de mensen gewend aan uitgebouwde keukens en
deze keukens zijn ontiegelijk klein. Als ik nog jong was, dan
maakte ik hier meteen een open keuken van. En dan die inkijk
die je hier had, je keek zo bij elkaar in de kamer. Inkijk, dat
willen Brabanders niet."
Mevrouw Ziegelaar-De Vries werkte als secretaresse bij
makelaarskantoor Van der Meeren, dat toen de meeste
huizen in het Witte Dorp in beheer had . Toen ze in 1950 bij
Van der Meeren wegging zaten alle huizen vol:

"Er was toen al veel vraag naar. Er kwamen wel mensen bij ons
met de vraag dat als er een huis leegkwam of ze dan bovenop de
lijst konden komen. Maar eind jaren dertig was er nog een grote

De familie Van Tuyl kwam op I mei
1938 in de Odulphusstraat 2 te wonen. Links is nog een huur -plakkaat
te zien . De Odulphusstraat bleef
maandenlang na de bouw in /939
praktisch onbewoond.

"'

Testimonials van tevreden bewoners
om nieuwe huurders te lokken.
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leegstand . In de oorlog stonden er heel veel huizen leeg. Het
halve Burghplein zat vol met Duitsers en niemand wilde naast
de bezetter wonen . Ik heb heel wat vrije zaterdagen opgeofferd.
Dan moest ik weer klaar zitten met een bos sleutels om te
wachten op mensen die misschien een huis wilden huren .
Mensen die erin wilden konden veel extra dingen krijgen. Dan
werd er bij voorbeeld een doorgeefluik gemaakt van de keuken
naar de kamer . En ze kregen een ander behang dan het
bouwbehang dat er op zat . Sommige mensen wilden ook liever
glas-in-lood ramen of een dakraam , maar dat gebeurde niet.
Als ze dat vroegen werd er op kantoor altijd gezegd dat Dudok
dat niet goed vond. Van Dudok moest het een geheel blijven,
met zo 'n dakraam ging de lijn er uit. "

Dat het makelaarskantoor er in de beginjaren van het Witte
Dorp veel voor over had om nieuwe huurders aan te trekken ,
kan ook mevrouw Ophoff uit de le Wilakkersstraat bevestigen . Toen zij een nieuwe huurder aanbracht, kreeg zij in ruil
voor deze dienst op de tweede verdieping een vaste wastafel.
De verschillen in huurprijzen in het Witte Dorp werd en niet
alleen door de grootte van de huizen bepaald. Volgens
mevrouw Ziegelaar, de voormalige secretaresse van Van der
Meeren, betaalden de huurders van de huizen recht tegenover
het DAF-complex een rijksda alder minder huur, vanwege de
overlast van de spuitinrichting . De hoekhuizen in de Sint
Nicasiusstraat waren vanwege hun onpraktische indeling een
rijksdaalder goedkoper dan de huizen in de le Wilakkersstraat.

Om de grote leegstand te bestrijden
bracht makelaarskantoor Van der Meeren vlak voor de oorlog nog een brochure uit waarin opgetogen brieven van
bewoners van het Witte Dorp het
voornaamste marketingwapen vormden.
De heer Schmeink, wonende in de Ie
Wilakkersstraat 1, schreef: "Wij deelen
u mede, dat de bewoning van het Tuindorp (rustig, frisch en vriendelijk) ons
uitstekend bevalt, en ons huis (in zijn
prijsklasse een ideale woning) naar genoegen is. Van uw service hebben wij
nog geen gebruik behoeven te maken".
De formulering van de in de brochure
opgenomen brieven, de briefschrijvers
roemen steevast de geboden service,
verraadt de regie van de heer Mekking
die toen bij Van der Meeren werkte en
zelf in de wijk woonde .
Wie na het lezen hiervan nog zou durven twijfelen aan de aantrekkelijkheid
van de te huur aangeboden woningen
moet na lezing van de volgende getuigenis in de brochure toch alle reserves
hebben laten varen: "De heer Th.P.A.M .
Ruys, St. Odastraat 17, gaf ons zijn handteekening en zeide: Schrijf er boven wat
u wilt, want ik vind het altijd nog mooier
dan u 't zult schrijven".
De brochure besloot met een goede
raad van de makelaar: "Voeg u bij de
bewoners van het Tuindorp, en gij hebt
een gezond en gelukkig leven" .
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Tuindorp De Burgh krijgt in
1939 de vorm die het nu nog heeft .
In dat jaar wordt het tweede gedeelte, het uitbreidingsplan, van het
Witte Dorp opgeleverd.
De wereld staat op dat moment aan
de vooravond van de Holocaust.
In Spanje woedt een burgeroorlog
die op I april 1939 zal eindigen met
de erkenning van Generaal Franco's
regime door de meeste West-Europese landen.

In kranten verschijnen berichten
waarin adviezen worden gegeven
over voorraadvorming van bepaalde
artikelen : "peulvruchten, te verpakken in kleine slopjes, koel en luchtig
te bewaren, duurzaamheid ongeveer zes maanden; gort, te verpakken in zak, koel en luchtig te bewaren, duurzaamheid onbeperkt".
In de nacht van 14 op 15 maart
rukken Hitlers troepen TsjechoSlowakije binnen. De regeringspersdienst meldt op 7 april dat de
regering als voorzorgsmaatregel de
militaire verloven heeft ingetrokken, de groot-verlofgangers zijn ingedeeld bij de kust- en grensbeveiliging.
Op 8 april trekken Italiaanse troepen de Albanese grens over. Het
Staalpakt, het bondgenootschap
tussen Duitsland en Italië, wordt op
23 mei door Hitler en Mussolini
getekend .

Op 13 januari wordt tussen de nationalistische autoriteiten van Danzig en de joodse organisatie van
deze stad overeengekomen dat alle
te Danzig wonende joden het gebied van de vrije stad vèèr I oktober van dat jaar moeten verlaten .
Twee dagen later wordt tijdens een
bijeenkomst op het Italiaanse ministerie van cultuur besloten dat muziekuitgevers alle werken van joodse componisten van het Italiaanse
repertoire moeten schrappen .

Prinses Beatrix wordt op 31 januari 1939 1 jaar. In augustus zal
prinses Irene worden geboren. Op
28 februari wint het Nederlands elftal in het Feyenoordstadion met 3-2
van Hongarije.
Op I maart zijn 50 miljoen gasmaskers gereed voor de burgerbevolking in Engeland. Voor babies en
kinderen zijn speciale apparaten
ontwikkeld .
De Britse regering houdt 127 miljoen zandzakken ter beschikking.
Tijdens een conferentie in maart
1939 deelt de voorzitter van de
"Nationale Veiligheid" prof. dr. J.
E. de Quay mee dat hamsteren in
rustiger tijden als een "vaderlandslievend werk" moet worden gezien. Juist om het hamsteren op kritieke momenten tegen te gaan, om
daardoor prijsverhoging te voorkomen, maar vooral om de totale
voorraad van goederen te verhogen, wordt het hamsteren aanbevolen.
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Hitlerwillsend
•
nowarn1ng
so alwayscarry
yourgas maslc

Albert Einstein stuurt op 2 augustus een brief aan president
Roosevelt waarin hij er op aandringt een fonds in te stellen voor
het ontwikkelen van de atoombom.
Het zomernummer van Het Leven meldt dat "bloot boven" voor
mannen niet mag. Een badgast op
het strand van Heemskerk kreegt
een boete omdat hij "boven"
slechts bretels draagt .
In de zomer overlijdt cabaretier
Louis Davids.
De NSB lijdt een grote verkiezingsnederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Op I september trekken Duitse
troepen Polen binnen. De Blitzkrieg is begonnen. Een waarnemer
schrijft: "Het gehele slagveld werd
een vormeloze doordringing, zoals
van een plaag van ongedierte in een
tuin".
Twee dagen later verklaren Engeland en Frankrijk de oorlog aan
Hitler.

5 de oorlogsjaren
U'l

"'"
"'
De vroegste herinneringen van de bewoners van het eerste uur
aan het Witte Dorp vallen veelal samen met oorlogsherinneringen. Herinneringen aan zingende Duitse soldaten die
door de straat marcheerden naar een van de gaarkeukens in de
wijk. De Duitse adelaars, die de Grüne Polizei in een soort
mozaïek van rode en witte steentjes in de voortuinen hadden
aangelegd. En na de bevrijding de ingekwartierde Engelsen,
Amerikanen en Canadezen die bij de tankrepairshop op het
DAF-terrein werkten. De files tanks die vanaf de Burghstraat
tot aan de Jorislaan stonden geparkeerd. De soldaten die
chocola en biscuitjes aan de kinderen uitdeelden, de emmertjes
vlamkolen op de stoep, de bevrijdingsfeesten op het feestelijk
verlichte Burghplein.
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Mei 1940: Duitse parachutisten landen in het westen van Nederland
(links) en Duitse infanteristen steken
de Hollandse waterlinie over (rechts).

Affiche bedoeld om jodenhaat aan te
wakkeren.

De joodse familie Vogel, Odastraat
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In het eerste oorlogsjaar stonden, met name in de Petrus
Dondersstraat, 2e Wilakkersstraat, St. Odastraat en op het
Burghplein, nog zo'n veertig van de in totaal 262 woningen
leeg. De meeste leegstaande huizen werden door de bezetter
gevorderd om er manschappen van de Grüne Polizei te
huisvesten. Op het garagepleintje was een gaarkeuken
gevestigd en ook in het toen nog leegstaande huis in de Petrus
Dondersstraat, nummer 42, moet een gaarkeuken zijn
geweest.
Op nummer 35 van deze straat zat de Medische Dienst.
In de St. Odulphusstraat, op nummer 6, woonde de uit
Rusland gevluchte familie Godkewitsch . Nadat deze joodse
familie was ondergedoken, vorderde de Grüne Polizei het huis
om er eveneens een gaarkeuken te vestigen. Lies van Tuyl, die
in 1938 met haar ouders in een van de hoekhuizen in de
Odulphusstraat kwam wonen:

met:

De Duitsers gingen hun eten in de verschillende gaarkeukens
halen, maar soms ook werden veldkeukentjes ingericht in de
gangetjes achter de huizen. Dan werd de bel geluid, ten teken
dat het eten klaar was.
Lies van Tuyl was er als klein meisje ook getuige van hoe een
joods echtpaar door de Duitsers werd gedeporteerd.
"Dat was de familie Vogel die hier tegenover in de Odastraat
woonde . Het was 's morgens heel vroeg. Ik was wakker
geworden en toen ik naar buiten keek, zag ik overal Duitsers
die op het huis afliepen. Mijn moeder heeft me toen bij het raam
weggetrokken . Het moet in 1943 zijn gebeurd. De familie Vogel
had nog een dochterje, Ellen, maar dat lag in het ziekenhuis en
die hebben ze toen op tijd onder kunnen laten duiken. Daarna
is er een Duitse soldaat in het huis getrokken."

Het Wille Dorp kwam gereed op het
moment dat de wereld aan de voor avond van de Holocaust stond.

Affiche om vrijwilligers voor de Waf fen SS te recruteren.

Mevrouw Ophoff, die sinds 1939 in dele Wilakkersstraat
nummer 14 woont, kan zich nog opwinden over de Duitse
soldaten die op betaaldag iedere week ongevraagd plaats
namen op het houten tuinameublement in haar voortuin.
Mevrouw Ophoff: "Hondsbrutaal waren ze. In het eerste jaar
van de oorlog stopten er bussen met Duitse muziekbands hier in
de straat. Die Duitsers belden huis aan huis aan. Doe ik open,
staat er zo'n Duitser voor de deur die snauwt "Wir müssen uns
razieren". Ja, wat moet je dan doen? Dus stond zo'n Duitser
zich even later in jouw badkamer te scheren.''
De echtgenoot van mevrouw Ophoff en een vriend
schilderden op een zaterdagavond met oranje menie een groot
VOLKEN
VAN
GEU;JKEN
BLOEDEhakenkruis op de voordeur van een NSB'er die in dele
Wilakkersstraat woonde. Dit tot grote hilariteit van de
STRl;JDEN
GEMEENSCHAPPEIJ3K
mensen die de volgende morgen vroeg naar de kerk gingen.
TEGEN
DENZElfDENVl3MD
De NSB'er, die bij de brandweer werkte, schakelde de
brandweer in om de menie van de voordeur af te halen . Toen
dit niet lukte, heeft men er maar de hele voordeur uit gehaald
en deze vervangen door een andere.
Nadat de Duitsers in het voorjaar van 1941 waren vertrokken
werden de huizen grondig opgeknapt. Daarna kwamen er snel
nieuwe bewoners en raakte het Witte Dorp volledig bewoond.
De meeste sporen die de Duitsers achterlieten zijn inmiddels
uitgewist, maar in een huis in de Petrus Dondersstraat zitten
onder het behang nog tekeningen die een Duitse tekenaar
daar op de muur ooit aanbracht: een portret van Hitler en een
schets van twee soldaten.
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Persoonsbewijs, gevonden
spiegel in 2e Wilakkersstraat.

achter

Bij een verbouwing van een huis in de 2e Wilakkersstraat
werden een paar jaar geleden een identiteitsbewijs en een
exemplaar van Het Parool van 5 maart 1943 achter een spiegel
in de badkamer aangetroffen. Het identiteitsbewijs staat op
naam van Leonard Paul Couturier, geboren 11 augustus 1917
te 's Gravenhage. Bij de gevonden spullen zat ook een
gekopieerde brief, gedateerd mei 1943 en gericht aan de
oudstrijders, waarin hen wordt ontraden zich vrijwillig aan te
melden bij de Duitse autoriteiten:
Affiche Duitsch/and
fronten.
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wint op alle

"Ziet gij, zoodra het oogenblik van ophalen is begonnen, kans
"onder te duiken", dan moet Gij dat doen. (. .. ) Het is de dure
plicht van alle Nederlanders gastvrij te zijn jegens de oudstrijders, die zich door vluchten (onderduiken) aan de greep
van onze doodsvijanden onttrekken. Nederlandsche mannen en
vrouwen, weest gastvrij en gul jegens allen, die thans genoopt
worden huis en haard te verlaten. (...)Nederland zal herrijzen.
Laat dat ook uw werk zijn!!"

Affiche NSB : "Laat uw jongen niet
opgroeien voor het stempellokaal".

Halverwege de oorlog kreeg een aantal bewoners in het Witte
Dorp te horen dat hun huis gevorderd zou worden om er een
NSB-gezin te huisvesten. Ze moesten vóór een bepaalde tijd
hun huis verlaten hebben en al hun huisraad achterlaten. De
heer en mevrouw Voogd, die vlak voor de oorlog in de Petrus
Dondersstraat kwamen wonen, herinneren zich hoe buurtbewoners in een optocht door de gangetjes gingen om de
huisraad en andere bezittingen van de mensen die hun huis uit
moesten in veiligheid te brengen . Bedden, bankstellen, de
keldervoorraad, alles werd op zolders van andere bewoners
opgeslagen. In de huizen waar de NSB'ers zouden komen, liet
men alleen het hoognodige staan, net genoeg om aan de
omschrijving "gemeubileerd" te beantwoorden. September
1944, toen de NSB'ers waren gevlucht, konden de oorspronkelijke bewoners weer in hun huizen terugkeren en hun
spulletjes her en der ophalen.
Het huis van de familie Voogd heeft gedurende de oorlog
gefungeerd als tijdelijk onderduikadres voor vluchtelingen dit:
op doorreis waren. In geval van nood konden ze via een
opening achter de centrale verwarming aan de schuine kant op
de tweede verdieping zo naar het huis van de buren toe.

Stroken plakband op de ramen bij de
familie Van Tuyl als voorzorgsmaat regel tegen de bombardementen.

Het huis van de familie Voogd heeft
gedurende de oorlog gefungeerd als
tijdelijk onderduikadres voor vluchtelingen die op doorreis waren.

Affiche over verduistering.
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De materiële schade tijdens het bombardement van 19 september 1944
bleef in het Witte Dorp beperkt tot
een schuurtje. Iets verderop, zoals
hier bij de kruising Geldropseweg,
hoek Voorterweg was de schade aanzienlijk.

De Eindhovense middenstand maakte van de nood een deugd.

Duitse bommenwerpers boven het
Witte Dorp een dag na de bevrijdin g.

De dag na de bevrijding, op 19 september 1944, hebben
Duitse vliegtuigen Eindhoven gebombardeerd. Ook in het
Witte Dorp zijn verschillende bommen gevallen. Een paar op
het kerkhof in de Burghstraat, op de St. Jorislaan , en een in
de tuin van het huis van de familie Taconis in de St. Odast ra at ,
waarbij de schade wonderlijk genoeg beperkt bleef tot een
totaal vernield schuurtje . Bij het bombardement kwam de
dertienjarige zoon van de familie Van de Barg uit de
Burghstraat om. Mevrouw De Jong, die een paar huizen
verder woont:
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Ravage na het bombardement St. Jorisstraat (nu Pastoor Dijkmansstraat)
hoek Voorterweg. In de nieuwbouw
na de oorlog kwam een filiaal van De
Gruyter, later café Carave/l e.
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Caspar de Haan sr. beschikte in de
oorlog over bonnen voor venster- en
spiegelglas.

Deze machtiging
dient,
nadat
daru-op door een bij het R.B.B.
als Importeur ingeschreven ondernemlllg Is afgeleverd door deze,
en zoo dit niet het geval Is na
afloop van den geldigheidsduur,
door den houder onmiddellijk te
worden opgèzondc:1 aan het Rijksbureau
voor
Bouwmaterialen,
Keizersgracht
15, Amsterdam-0.

~

1944

Deze machtiging
dient,
nadat
daru-op door een bij het R.B.B.
aln Importeur Ingeschreven onderneming 1s afgeleverd door deze,
en zoo dit niet het geval Is na
afloop van den geldigheidsduur,
door den houder onmiddellijk te
worden opgezonden aan het RiJksbureau
voor
Bouwmaterialen.
Ke1zersgracht
15, Amsterdam-0.

Canadese tanks op /8 september /944
in de Eindhovense binnenstad.

een bom naar beneden kwam, hoorde je zo'n fluitend geluid en
die jongen heeft waarschijnlijk willen zien wat dat was. Op het
moment dat hij door het zijraampje naar buiten keek, ontplofte
de bom. Hij kreeg een scherf tegen zijn voorhoofd. Ze hebben
hem nog naar het ziekenhuis gebracht dat nu verpleegtehuis De
Dommel heet, maar ze hebben hem niet kunnen redden. Als die
mensen in de wc waren gaan staan, dan was er niets gebeurd.
Van elf, twaalf huizen hier in de straat waren alle ramen er uit.
We hebben toen de schuifdeuren er uitgehaald en voor de
ramen gezet met nog een paar ijzeren platen die mijn man bij de
DAF heeft gehaald."
Mevrouw Ophoff uit de le Wilakkersstraat herinnert zich nog
levendig de verwarring die tijdens het bombardement van
19 september ontstond: "De dag ervoor waren we bevrijd en
toen we die oranje lichtkogels zagen, dachten we aanvankelijk
ook dat het vuurwerk was."
Via het gangetje achter de le Wilakkersstraat was via een
speciaal gemaakte toegangsdeur een provisorische
schuilkelder op het DAF-terrein te bereiken.
Mevrouw Ophoff: "De DAF had op het binnenterrein
rioleringsbuizen neergezet, met daarin banken. Om de buizen
te camoufleren waren ze aan de buitenkant bekleed met
grasmatten. Als er luchtalarm was, gingen we daar altijd naar
toe. En nooit zonder onze geldkist, want daar zaten de bonnen
in."
Na het bombardement van 19 september is er op het toen nog
onbebouwde terrein, nu St. Nicasiusstraat, een schuilkelder
gebouwd, op dezelfde plaats waar Duitse soldaten eerder
loopgraven hadden gemaakt.

Het tweede leger.

"'

Soldaten van de Britse Airborne divisie met hun "buit".

Vlaggen en lampions ter ere van de
bevrijding van Eindhoven.

Kijken naar de bevrijders die kam peerden bij de Joriskerk.
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De eerste geallieerde die de heer Van Tuyl op 18 september
zag, was een van de Amerikaanse paratroopers die de dag
daarvoor tijdens de luchtlandingsoperatie Market-Garden
boven Best waren gedropt.
"Ik was naar De Burgh gegaan omdat ik gehoord had dat de
Duitsers richting Geldrop wegtrokken. Opeens rijst er uit de
grond een vent voor me op. 'Where are the Germans?' vroeg
hij. Ze hadden overalls aan met niks dan zakken.
En ze deelden maar chocola uit als ze kinderen zagen".
De bevrijders, de Amerikaanse paratroopers en eenheden van
het Britse Tweede Leger, sloegen hun tenten onder andere op
aan de St. Jorislaan, waar de witte huizen toen nog de
begrenzing vormden. De dag na de aftocht van de Duitsers
over de Geldropseweg, gingen veel kinderen uit het Witte
Dorp kijken naar de soldaten die tijdelijk in de tuin bij de
Joriskerk bivakkeerden .
Óp het DAF-terrein werd een tankherstelplaats ingericht.
Vic van Lijf, die in de Burghstraat woonde, weet nog goed
hoe files tanks van de Burghstraat tot de Jorislaan op de
stoepen geparkeerd stonden. Ook op de weilanden achter het
Witte Dorp, de huidige verlengde Petrus Dondersstraat en
Leonardusstraat) en rond het vennetje, schuin achter de 2e
Wilakkersstraat, stonden tanks . De kinderen maakten
hoepels van de in ruime mate voorradige schakels van
tankrupsen die ze met een stok voortduwden . En er was niets
mooier dan het knopje van de geschutskoepel te mogen
bedienen.
De soldaten bakten eieren op de verhitte motorkap van de
tanks, terwijl kinderen likkebaardend toekeken. Lies van
Tuyl kan zich nog herinneren dat er in de Burghstraat een
soldaat op wacht stond bij een tank.
"Hij was nog erg jong, een jaar of negentien, en zocht
misschien daarom kontakt met de kinderen aan wie hij chocola
en biscuitjes uitdeelde. Hij heette Harry Wood, zoiets vergeet je
niet."

Voor de Joriskerk maakt een soldaat
zijn geweer schoon.

Motorordonnans in het Witte Dorp.

De maag van veel kinderen raakte van streek na het eten van
chocola, iets dat de meesten in hun leven nog nooit gegeten
hadden.
In de meeste huizen in het Witte Dorp werden Engelse,
Amerikaanse en Canadese soldaten ingekwartierd . De
echtgenoot van mevrouw Ophoff werd ingeschakeld als
kontaktpersoon omdat hij Engels en Frans (Franssprekende
Canadezen) sprak.
Mevrouw Ophoff: "De Amerikaanse en Canadese soldaten
hadden het moeilijker dan de Engelsen, want die mochten
regelmatig op verlof naar Engeland . 1k heb het meegemaakt dat
een van de Amerikanen 's avonds thuiskwam en me huilend om
de hals viel, zo diep konden ze in de put zitten. Later zijn de
soldaten weer verder getrokken, naar Duitsland. Maar ze
hadden het in het Witte Dorp blijkbaar goed naar hun zin , want
als ze 48 uur verlof kregen, kwamen ze hier terug om even een
bad te nemen. "
Ook bij Van Tuyl zijn verschillende militairen ingekwartierd
geweest.
De heer Van Tuyl: "Eerst een Engelse sergeant, Dean, maar
dat was maar een week. Daarna hebben hier een paar maanden
een Schot en een Canadees, McLeod en Cottingham, gezeten.
Tot de unit verder trok, achter het leger aan. Ze hebben nog een
tijdje in Aarle-Rixtel gelegen en zijn uiteindelijk in Duitsland
terecht gekomen . Die Canadees, Cottingham, had nog met de
beren gevochten , daar kon je de littekens nog van zien. Van de
Engelsen kregen we eten en brandstof. Iedereen moest een
emmer op het stoepje zetten. Dan kwam er een wagen van de
Engelsen voorbij en werden die emmers vol met vlamkolen
geschept."

Deze drie geallieerden waren ingekwartierd bij de familie Ophoff.
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Wens die de Brilse so ldaat David ter
gelegenheid van de verjaardag van
zijn gastvrouw Lekende.
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Bij de familie Voogd werden drie Engelse soldaten ingekwartierd . Tegen Sinterklaas ontstond er een brandje toen de
matras van een van hen kontakt maakte met een accu, die
onder het bed was gezet om als voedingsbron voor extra
lampen te dienen. Nadat de drie naar de tankherstelp laats op
het Burghplein waren vertrokken, haalde mevrouw Voogd
wat kapok uit de smeulende matras en draaide er sigaretten
van .
Op sinterklaasavond kregen de dri e een sinterklaasrijm met
toespelingen op het ongelukje met de matras. Bij het gedicht
hoorde een pakje sigaretten. Daarin zaten sigaretten met
echte tabak én sigarett en met kapok . Zo stonden op die
sinterklaasavond in de winter van 1944 drie Engelse soldaten
in de Eindhovense Petrus Dondersst ra at een sinterklaasrijm
te declameren, terwijl ze af en toe een trekje namen van hun
kapoksigaretten.

'fH1,rd11Q43,

Uitnodiging voor een officers dance
in hel "Churchill Thea/er" van de
Geldropse Twekafabriek .

In het foto-album van de familie Johansen , die in de Jorislaan
woond e , zitten kiekj es van de ingekwartierde Britse
militairen, poserend in een makkelijke stoel in de huiskamer
of achter de piano . "David en Jerry , at home St. Jorislaan
14", staat er bij de foto's geschreven. In het album zit ook een
getekende wenskaart die David ter gelegenheid van de
verjaardag van zijn gastvrouw tekende. Daarop het vignet van
de tank workshop, een tank en een tekening van het huis dat
hem onderdak bood. Daarbij een gedicht: "It is your birthday
today , and many happy returns we wish, to you good health be
paid , to you a life of bliss!" Ook bewaard gebleven is een
uitnodiging voor een "officers dance" die op 4 maart 1945 in
het Churchill theater bij de Tweka-fabriek in Geldrop werd
gehouden. "Dress' informal" staat er bij.
Een van de ingekwartierde Engelsen is tot zijn dood, een paar
jaar geleden, in het Witte Dorp blijven wonen. Frank Irw in
Akroyd trok in september 1944 met de stoottroepen van het
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Feestvierende kinderen tijdens bevrij dingsdag 5 m ei 1945. Hel bord verwijst naar de tankherslelplaats op hel
DAF-compl ex.

Britse soldaten ingekwa rtierd op de
S1. Joris /aan, nummer 14.
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De bevrijders van Eindhoven worden
bedankt.

Leve de Koningin;
Leve Nederland.
l'UtDIJK,

Burér.mt: «:sl«:r.

Britse leger, via Valkenswaard, Eindhoven binnen. Daar
werd hij ingekwartierd bij de familie Van Boekel op de hoek
van de Petrus Dondersstraat. Hij leerde Toos van den Oever
kennen die huishoudster was bij Van Veldhoven in de St.
Odastraat. Na de oorlog gingen ze een jaar naar Yorkshire in
Engeland waar ze in 1946 trouwden om vervolgens weer naar
Nederland terug te keren. Ze trokken in bij de familie Van
Veldhoven en later bij de familie Mekking in de Petrus
Dondersstraat. Na de dood van Mekking bleven ze in het huis
wonen.
Mevrouw Akroyd-van den Oever is vorig jaar naar de
Wilgenhof verhuisd.
Frank Akroyd, die tijdens de oorlog in de tankherstelplaats op
het DAF-terrein werkte , zocht nadat hij uit Engeland was
teruggekeerd eeu. baan als automonteur. Hij werd uiteindelijk
aangenomen door de Citygarage. Mevrouw Akroyd heeft nog
het briefje, gedateerd 6 juli 1947, waarop Van Veldhoven de
volgende aanbeveling had geschreven :
"Houder dezes , Frank Akroyd, is mij bekend als een eerlijk,
werklustig mens. Hij is reeds 20 jaren in het autovak werkzaam
en zoekt nu hier werk voor het onderhoud van zijn gezin . Hij is
een Engelsman en was na de oorlog in Eindhoven
gedetacheerd'' .
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Jenny van Lijf (achlersle rij, derde
van rechls) en de rest van de "club"
zillend op een mi/iLair voertuig.
Rech1.1·op de achlergrond is nog een
/ank zich/baar.

Toen Eindhoven in september 1944 werd bevrijd, was Jenny
van Lijf 15 jaar. Ze woonde in de Burghstraat en trok op met
een groepje jongeren dat zich "De Club" noemde. Ze hadden
veel vrije tijd want de soldaten hadden veel scholen gevorderd.
De club hoefde alleen 's morgens naar school en kreeg dan les
onder het Sportfondsenbad. Jenny van Lijf, die tegenwoordig
in Frankrijk woont, schreef een paar herinneringen op aan die
avontuurlijke maanden tijdens het laatste oorlogsjaar.

"We stalen van alles van de soldaten die in de DAF reparatiefabriek werkten, koptelefoons, kilometers draad. We hadden
van straat naar straat, van dak naar dak leidingen en een heel
telefoonnet waar je dan 's avonds, als onze ouders dachten dat
we sliepen, hele verhalen hielden. Op het terrein waar de
vrachtwagens van de geallieerden stonden speelden Evan
Keizerwaard en ik verpleegster, met banden om onze arm met
een rood kruis erop.
Met Thieu de Baar, Evan Keizerwaard, Albert Spoorenberg,
Nettie de Baar en Sjef Lavrijsen hebben we een keer de kelder
van Vroegindeweij, een NSB'er uit de Burghstraat, leeggegeten.
Deze familie was na 18 september gevlucht en er stonden
tientallen weckflessen met allerlei heerlijkheden! We schepten
de perziken e.d. met onze handen uit de potten - slubber,
slubber, zalig! Iemand vond echte kunstschaatsen en schoenen
en nam ze mee naar huis . Verder was er niets dat ons
interesseerde, alleen het eten. Papa was razend toen hij het
hoorde. Ik vertelde het nota bene heel trots thuis!
Wat zou het toch enig zijn om die club weer eens bij elkaar te
krijgen . We hadden het echt leuk, heel onschuldig eigenlijk:
honkbal op het Burghplein, bustrapje in de Odastraat op de
hoek bij pa van Tuyl en dansavondjes op Glen Miller-muziek
in een lege achterkamer bij Lea en Vera Donders die boven de
Etos op de Geldropseweg woonden en eigenlijk niet bij de club
hoorden, want ze waren geen Tuindorp."
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6 geschiedenis
vande omgeving

Luchtfoto van het Wille Dorp , genomen in de beginjaren vijftig, uit het
archief van aannemer Van Groote/.
Kasteel De Burgh vormt een goed
oriëntatiepunt. De St . Leonardus straat is al gebouwd , maar de St .
Adrianusstraat, St. Nicasiuss/raa/ en
de St. Hubertusstraa/ moeten nog
worden aangelegd.

~

Op deze luchtfoto uit de beginjaren vijftig is al wel de St.
Leonardusstraat te zien, maar ontbreken nog de St.
Adrianusstraat, St. Nicasiusstraat en de St. Hubertusstraat.
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Geldropseweg richting Witte Dorp in
1961: rechts de St. Jorisstraat (nu
Pastoor Dijkmansstraat). Het huizenrijtje rechts werd later afgebroken.

De St. Leonardusstraat werd in 1949 aangelegd en dat
betekende het einde van het vennetje, schuin achter de 2e
W'îlakkersstraat, waarop de bewoners van Tuindorp De Burgh
's winters schaatsten en waar de kinderen 's zomers
salamanders vingen.
Lange tijd hebben de huizen van de leen 2e Wilakkersstraat
de grens met het akkerland gevormd. Je kon toen nog door
het boerenland naar Zes Gehuchten wandelen.
De nieuwbouw verstoorde die idylle. Het vennetje werd
gedempt en daarmee kwam een einde aan de schaatspret en
het zomerse gekwaak van kikkers, al houdt een nog altijd
werkzaam "welletje" op deze plek de herinnering aan die tijd
levend (en de kelders in de huizen aan de 2e Wilakkersstraat
vochtig).
Huize De Burgh, ontworpen door de Amsterdamse architect
J. Th . Cuypers, werd in opdracht van de familie Smits Van

Oyen als landgoed gebouwd en in 1912 in gebruik genomen.
De huidige bewoners zijn de zusters van Barmhartigheid .
Het landgoed, dat op de gemeentelijke monumentenlijst
staat, is eigendom van de Stichting St. Joseph.

Landgoed De Burgh werd in op dracht van de familie Smits van Oyen
door archit ect Cuypers gebouwd. De
eerste steen werd in augustus 1912 gelegd.
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Herman de Groot schreef in 1982, een
paar maanden voor zijn dood, zijn herinneringen op aan de wijk Stratum rond
de eeuwwisseling. Toen de twintigste
eeuw begon, was Herman de Groot,
geboren 17 juli 1889 te Stratum, 1 1 jaar
oud . Hij woonde in die tijd aan de Geldropseweg .
We citeren hier het fragment uit het
boekje "Herinneringen
aan Stratum
rond de eeuwwisseling" dat gaat over
het gebied De Burgh.
"De grond waarop ons nieuwe huis gebouwd was, behoorde indertijd ook tot
het grondgebied van De Burgh. Ook het
kleine kasteeltje en alle grond en landerijen en bossen rechts, links en recht
voor ons uit : alles behoorde aan De
Burgh.
De Burgh was het eerste stenen huis dat
in Stratum gebouwd werd. Men was in
die tijd van mening dat dit huis uit steen
was opgegrokken, omdat men zich daarin beter kon verdedigen tegen de herhaalde invallen van de Spanjaarden. Deze
Spaojaarden wilden Eindhoven belegeren en hadden het dan speciaal gemunt
op huize Ravensdonk, dat men wilde
bezetten.

Ik voor mij vond De Burgh niet zo'n erg
mooi kasteel. Het was toen een groot
vierkant blok steen, waarschijnlijk zo
massief en zonder verdere versieringen
gebouwd om de Spanjaarden de inneming van de stad te bemoeilijken. rondom het kasteel was een diepe gracht
gegraven. De hoofdingang was met het
front gericht naar de grote Geldropseweg. In het midden was een inrit aangelegd met mooie, naar buiten gebogen
hekken. Aan weerskanten van het kasteel stond een grote boerderij en men
kon De Burch helemaal vrij zien liggen,
omdat het kasteel geheel los van die
boerderijen stond.
In mijn tijd werd het kasteel door de
familie Van Rekum bewoond en de families Tunnis en Den Ouden woonden in
de genoemde boerderijen. ( ...) Ons gezin woonde niet langer dan vijf minuten
lopen van De Burgh vandaan en in mijn
geest zie ik de prachtige grote laan met
eikebomen omzoomd, die links van het
kasteel liep. Zoals reeds gezegd, liep er
een gracht rondom het kasteel, welke
uitmondde in een grote zwanenvijver
aan de achterkant. In de winter was het
op die vijver altijd even druk. Dan
mocht er naar hartelust geschaatst worden, alsook op de gracht rondom het
kasteel.

Op de plek waar nu het Augustinianum staat, stonden
beginjaren vijftig nog de boerderijen van Bakermans en
Franken . En in de schaduw van de Fatimakerk stonden
nog eens twee boerderijen. Het dichtst bij de kerk lag het
bedrijf van Van Rooy, nu verbouwd tot jeugdhuis Het
Vossenhool.
Tussen de jongens- en meisjesschool, ongeveer op de plaats
waar nu de gymzaal staat, lag de boerderij van Verschuyten.

Fotomontage van huize De Burgh,
geflankeerd door de boerderijen van
Bakermans
(links) en Franken
(rechts). Het landhuis stond ongeveer
ter hoogte van de huidige Van Wassenhovestraat. Huize De Burgh
brandde begin deze eeuw af. Het naar
deze villa vernoemde landgoed De
Burgh verrees in 1912 pal tegenover
de plaats waar de villa stond . De
enigszins in het andere groen schuil gaande populieren/aan aan de noordzijde van de Geldropseweg, ooit de
oprijlaan naar huize De Burgh, herinnert nog aan deze tijd. De boerderijen werden in de jaren vijftig afgebroken.

Deze boerderij was eigendom van de parochie Onbevlekt
Hart van Maria, die al in 1951 de huur en de pacht aan de
familie Verschuyten opzegde. In de herfst van 1960 besliste de
rechter tijdens een kort geding dat familie Verschuyten de
boerderij moest verlaten op straffe van een dwangsom van
250 gulden per dag. Zo verdween de laatste herinnering aan
het boerenleven in deze wijk.

De bouw van het Augustinianum en
de kapel in de jaren vijftig. Rechts de
toen nog tweebaans Geldropseweg.
Rechtsonder de oude oprijlaan die
ooit naar het oude landhuis De Burgh
voerde. Bovenaan vertakt de Geldropseweg zich naar links in de inmiddels niet meer bestaande Poeijers
Dwarsstraat.

Q

De plechtige opening van de mei5jesschoo/ in /955. Door het raam van de
hal is de boerderij van Verschuyten
nog net zichtbaar.

In de omgeving van de kerk is ook de jongensschool, de
Fatimaschool, nog net zichtbaar. De St. Gertrudisschool, de
meisjesschool, werd pas in 1955 gebouwd . De architect was ir.
J.C . van Buijtenen uit de 2e Wilakkersstraat. Vóór 1955
kregen de meisjes les in de Gasthuisstraat , in de Heezerweg
en in de Seringenstraat.
In 1960 werd de meisjesschool al te klein en moest voor twee
klassen elders onderdak gevonden worden. De zusters hebben
nog bij de leiding van De DAF geïnformeerd of er wellicht in
het DAF-gebouw aan de Burghstraat ruimte voor hen was .
Uiteindelijk zijn de leerlingen tijdelijk ondergebracht in een
school in de wijk Tivoli.

Luchtfoto van het Witte Dorp, geno men in de beginjaren vijftig, uit het
archief van aannemer Van Groote/.
Rechts bovenaan is de Fatimakerk
zichtbaar met in de naaste omgeving
de boerderijen van Verschuyten en
Van Rooy en de jongensschool. De
meisjesschool, de huidige Wilakkersschoo/ werd pas halverwege de jaren
vijftig gebouwd. De boerd erij van
Van Rooy werd later verbouwd tot
het huidige jeugdhuis Het Vossen hool. De boerderij van Verschuyten
werd in /960 afgebroken.
In de stedebouwkundige studies en
ontwerpen van de wijk Tuindorp was
de Fatimakerk aanvankelijk
veel
meer naar het oosten geprojekteerd,
namelijk aan de huidige Petrus Dondersstraat.
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Ook aan de achterkant van het kasteel
stonden veel eike- en loofbossen, die
doorliepen tot aan de grens met Geldrop. Daar in de buurt had mijn vader
indertijd een behoorlijk stuk grond gepacht van boer Van Ham en we hadden
daar mooi wintergoed staan. (...)
Ik vergat nog te zeggen dat het hazelnootstraatje liep naast de ingang van De
Burgh en wel aan de rechterkant. Het
was maar een pad waar bij voorbeeld de
boeren door konden met paard en kar.
Dit straatje lag ongeveer aan de draai
van de Geldropseweg en na enkele meters (misschien een stuk of tien) kwam
dáár de weg van het Vossenhool op uit."

De kleuterschool werd in 1963 gebouwd. In 1969 werden de
jongens- en meisjesschool samengevoegd . Sinds januari van
dit jaar zitten ook de kleuters in de oude meisjesschool, nu
De Wilakkers genaamd .
Overigens heeft een aantal kinderen uit de eerste klas vlak na
de oorlog nog een kwartaal les gekregen in een van de huizen
in de St. Odastraat.
Dat geïmproviseerde leslokaal bevond zich op nummer 18, in
het huis van de familie Hofhuizen . De kinderen kregen er les
van Broeken, later hoofd van de Fatimaschool, en Lieshout
die in het huis ernaast, op nummer 16, woonde.

Opening St. Certrudisschool,
1955.
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71

. plan vo or TuinStedebouwkundrg
Dudok . Het hu_idorp De Burgh valn vormt een klem
S
etnin die ou d e p/andige t. Servaaspwat
overb/ijfsel __
van" had moeten worden.
"v11ver
nen een

. Q.t.::.~"''

EIM>~OVE.N TUIN0OO.D". DE f!>U

9

-~

.

-

~\

~
,, ...,"1
,-,.. ~

..

.

~",.

"'

72

De Fatimakerk is na de oorlog (1947) gebouwd in de toenmalige
wijk "Tuindorp".

De luchtfoto uit die tijd geeft aan dat de kerk er al stond
midden in het weiland, terwijl de woningen eromheen nog
gebouwd moesten worden. De kerk is een ontwerp van de
architect ir C.J. van Buijtenen, die overigens in die periode in
het Witte Dorp woonde, namelijk in het hoekhuis van de
Petrus Dondersstraat en de 2e Wilakkersstraat.
Over de plaats van de kerk is destijds nogal wat te doen
geweest. In de stedebouwkundige studies en ontwerpen van
de wijk Tuindorp blijkt de kerk aanvankelijk veel meer naar
het oosten te zijn geprojekteerd, namelijk aan de huidige
Petrus Dondersstraat. Het terugspringen van de rooilijn aan
de oostzijde van deze straat herinnert nog aan deze plaats.
In de definitieve plannen komt de kerk meer in het centrum
van de wijk te liggen, temidden van de woningen die tot de
parochie behoren. Het huidige St. Servaesplein vormt een
klein overblijfsel van wat in die oude plannen een "vijver"
had moeten worden.

Architect Van Buijtenen: "Het was december 1939 toen ik in
dienst kwam van de gemeente Eindhoven, en een van mijn
eerste taken was de definitieve plaats te bepalen van de kerk in
Tuindorp. Er was geen plan voor de stad als totaal. Hoewel de
provincie daarop aandrong was de toenmalige waarnemend
directeur van gemeentewerken, de heer N. van Velzen, tezamen
met de toenmalige wethouder, van mening dat een plan in
hoofdzaak, zoals een dergelijk plan toen werd genoemd, alleen
maar een handenbinder was. Er werden dan ook geen
bestemmingsplannen gemaakt in die tijd. Dientengevolge was
de uitbreiding van de stad in deze periode niet zo vast
beschreven als dat nu het geval is. De gronden, die in eigendom
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Landhuisje vlakbij de Campinafa briek begin jaren zestig.

waren van Philips, bepaalden waar de stad kon worden
uitgebreid".
De ontwikkeling van Tivoli is daar een voorbeeld van.
Het ontwerp voor de kerk is aan het einde van de oorlog
gemaakt. Van Buijtenen had toen inmiddels een eigen
architectenbureau. De materialen waren in die tijd schaars.
Beton is pas later weer gebruikt als bouwmateriaal. "Het
oorspronkelijke ontwerp van de kerk was ook veel moderner
met veel glas," vertelt Jan van de Rijdt die sinds de jaren
vijftig tot 1988 pastor van de Tuindorpparochie was. Het
ontwerp werd echter te modern gevonden en afgekeurd. "Het
huidige gebouw is een meer klassiek gebouw: een samengaan
van verschillende stijlen. Een vleugje gotiek met een romaanse
basis, wat tot uiting komt in de gebogen vormen: rond, maar
met een spitse punt. Maar desondanks toch een praktisch en
mooi gebouw," vindt Van de Rijdt.
"Bouwpastoor" was destijds De Gruyter, een zoon van de
bekende kruideniersfamilie. Zonen van fabrikanten werden in
die tijd priester en "moesten" bouwen. "Pa" de Gruyter en
adjunct-directeur gemeentewerken Van Velzen regelden echter
alles, tot de plaats van de kerk toe," aldus Van Buijtenen.
Hoewel De Gruyter sr. de kerk aan de Heezerweg wilde
hebben, is deze tenslotte halverwege de oorspronkelijke
plaats en de Heezerweg terecht gekomen.
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De Geldropseweg tegenover het Witte
Dorp in 1961. Café De Voetbal (uiterst rechts) is al afgebroken. Links is
nog wel de markies van het winkeltje
zichtbaar van Marietje.

Opgroeien in het Witte Dorp in de jaren veertig, vijftig. De
wijk vormde toen nog de grens van Eindhoven. Straten als de
Adrianusstraat en de Nicasiusstraat moesten nog worden
gebouwd.

In de speeltuin naast de pastorie van de Fatimakerk mocht je
voor een dubbeltje spelen. Op het Burghplein kon je rolschaatsen met ijzeren Hudora's. Dwars over de straten heen
liepen de draden van het telefoonsysteem, die de oudere
kinderen in de buurt hadden gemaakt om 's avonds nog met
elkaar te kunnen communiceren.
We gingen schaatsen op de vijver bij kasteel De Burgh, waar
de gekken met een tas op hun buik kaartjes voor een stuiver
stonden te verkopen. De nonnen schaatsten daar ook met hun
bruine schaatsen, dat moet een surrealistisch schouwspel
geweest zijn. En natuurlijk snoep kopen bij bakker De Natris,
op de hoek van de Jorislaan.
Daar zat een luikje in de muur waar ze zelfgemaakte water- _
ijsjes en schepijs verkochten. Aan de muur hingen snoep automaten met onder voor een dubbeltje en boven voor een
kwartje. Heerlijkheden als Autodrop, Kwattareepjes,
caramel en" Adem In". Snoep kon je ook kopen bij
"Marietje", schuin tegenover De Natris op de Geldropseweg .
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Joke Vroom groeide in die tijd op. Ze woont nu in
Zoetermeer, maar bij het noemen van de naam Het Witte
Dorp komen allerlei herinneringen aan haar jeugd boven.
"Ik woonde toentertijd bijna aan het einde van de Petrus
Dondersstraat, in het huis waar op het platje boven de voordeur
een aardewerk kop van Rembrandt stond, als baken. De huizen
leken zo op elkaar dat je bij de buren binnen liep in plaats van
in je eigen domein.
Het beeld was als een witte lijn met een straatlang rood pannendak, daarin een steeds herhalende groene deur met een rond
raam en dan kleine zwarte streepjes van de granieten brievenbus naast die groene deur.

.. .als deze bomen gesnoeid werden
kreeg de buurt de vermiste glimmen de spullen terug die de kraaien in hun
nesten verzameld hadden.

De Burgh, een modern kasteel met een ui-vormige toren was
het middelpunt van het Witte Dorp. Het lag langs de
Geldropseweg en je kwam binnen via een imposante oprijlaan
met enorme bomen vol kraaiennesten. Als deze bomen
gesnoeid werden kreeg de buurt de vermiste glimmende spullen,
waar - onder zilveren theelepeltjes, terug, die de kraaien in hun
nesten verzameld hadden. Direct aan de rechterhand lag de
moestuin en voor de ingang ervan een kleine speeltuin. De laan
liep verder langs het bordes van het kasteel en om de slotvijver
heen.
De kerk heeft vele malen door die laan processies gehouden.
Wij wilden dolgraag daarin meelopen met onze oude
communiejurken en witgeverf de gympies aan. De mongolen uit
De Burgh mochten ook meelopen als engelen verkleed in lange
pastelkleurige jurken met vleugels en een aureool van
gouddraad op het hoofd. Na het evenement verdwenen zij en
wij, met de processiekleding nog aan, de speeltuin in.
Het hoorde allemaal zo vanzelfsprekend bij elkaar.
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Op de slotvijver schaatsten wij in de winter. Langs de
Geldropseweg tussen de bomen lag een kleine tennisbaan waar
zo nu en dan getennist mocht worden. Om de moestuin heen
was, aan de kant van woningen van het Witte Dorp, een muur
met glasscherven er boven op. Wij klommen op deze muur en
sloegen met stenen de glasscherven eraf om zo van de muur in
de moestuin te kunnen springen . Dez e sprong ging via een
composthoop . Het was puur avontuur. Een tuinman hield de
wacht en wij pikten kruisbessen om te tonen dat we in de tuin
durfden te springen . De tuinman stond altijd achter de muur te
luisteren of hij iemand hoorde lopen en dan gooide hij met zijn
riek een schep compost over de muur heen. Mijn vader heeft op
een keer bijna zo'n schep mest in zijn boord gekregen .
Een tweetal huizen na het onze was het einde van de straat.
Verder alleen weilanden en wildernis. Bij de boomgaard van
De Burgh, die als omheining een moerbeiboomhaag had,
haalden wij meikevers en speelden wij in de onderaardse hutten
van het "Moerasje" . Toen de Petrus Dondersstraat verlengd
werd, verstevigden wij deze hutten met bouwmaterialen uit de
bouw . In de bouwput, die vol water stond, dreven wij met een
zelfgemaakt vlot rond, en met een uitgeholde boom, als een
soort kano. Deze boom sloeg vele malen om omdat hij te rond
was.

. toen de Petrus Dondersstraat verlengd werd, verstevigden wij de hut ten met bouwmaterialen uit de bouw.
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Aan alle inwoners van het Oude Witte-Tuindorp
Oproep buur/ver eniging voor het kinderbloemencorso in 1954. Een bijzondere reden was de 80-jarige verjaardag van de heer Mekking, oud voorziller van de buur/vereniging.

11 September

cle vla99en

uit

Nu Eindhoven
zich opmaakt
voor de viering van de 10-jarige bevrijding zullen veler
gedachten
teruggaan
naar de Septemberdagen
van 1944.
Spontaan werd in die gedenkwaardige
dagen besloten tot oprichting van een buurtvereniging die de naam kreeg van "Tuindorp de Burgh''.
Enkele oud-Tuindorpers
hebben nu het plan opgevat de 10-jarige bevrijding te vieren
door voor slechts één dag de oude buurtvereniging
leven in te blazen. Een bijzondere
reden voor dit plan was de verjaardag van de oud-voorzitter
van "Tuindorp
de Burgh",
hoopt te vieren.
de Heer J. W. Mekking, die op 9 September a.s. zijn 80ste verjaardag
Om nu meteen met de deur in huis te vallen, ondergetekenden
wilden, en als viering van
het 10-jarig bevrijdingsfeest,
en als hulde aan de 80-jarige, een kinderbloemencorso
van
versierde fietsen, steps, kruiwagens enz. organiseren
op Zaterdag
11 September.
Het
nieuwe Labre-huis orgel zal het geheel feestelijk opluisteren.
Daartoe in staat gesteld door enkele milde gevers, kan de deelname aan dit bloemencorso
geheel kosteloos zijn. U behoeft enkel het aangehechte formulier ingevuld te bezorgen. Wij
verzoeken U echter, ook al heeft U geen kinderen die aan ons bloemencorso deel kunnen
nemen, toch de vlag uit te willen steken.
Versierde sleppen en jïe1sen lijdens
hel kinderbloemencorso.

En nu enkele technische
Opstelling
3.30 uur.

gegevens:

der stoet in de St. Odastraat.

Er zullen prijzen

gegeven worden

Samenkomst

om 3 uur. Vertrek

stoet

om

voor de:

.longste deelnemer (ster). Origineelste deelnemer (ster). Aardigste
Wij hopen van harte dat velen van de gelegenheid
zullen nemen aan het Tuindorp
bloemen corso.
Mevrouw

De Heer
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der

gebruik

groep. Mooiste versiering.
zullen maken en actief deel

T. Daanje-van Dokkum
A. v. d. Valk-Badenberg.
M. van W averen-Geesink
F. G. A. Buissink
Jac. Rebers
F. J. Zoetmulder.

7 de buurtvereniging
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Op 5 mei 1945 was heel Nederland bevrijd. Op het Burghplein
werd een kinderfeest gehouden met hardloopwedstrijden, met
een aardappel op een lepel lopen en zaklopen.
Het eerste jaarfeest van de bevrijding van Eindhoven, op
18 september 1944, werd in september 1945 heel wat
uitbundiger gevierd.

De organisatie was in handen van de direct na de bevrijding
opgerichte buurtvereniging "Tuindorp de Burgh ".
Op het Burgh plein was op olievaten een podium gebouwd
waarop een zangkoor van kinderen uit de buurt liedjes zong.
Voor de kinderen waren er wedstrijden waarbij medailles te
verdienen waren. Je had de ronde van het Tuindorp, een
hardloopwedstrijd voor drie leeftijdsgroepen.De start was op
het Burghplein, dan door de 2e Wilakkersstraat , Petrus
Dondersstraat, St. Odastraat , Burghstraat en weer terug naar
het plein. En natuurlijk de kinderoptocht met versierde
steppen en fietsen.

Eindhoven 1 jaar bevrijd: zangkoortje op het Burghplein
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De feestelijk verlichte Willemstraat.

's Avonds was heel Eindhoven feestelijk verlicht. Het stadhuis, de noodwinkels in de binnenstad, de Willemstraat waar
brandend vuurwerk het woord "victorie" vormde, de
Keizersgracht, het station en ook het Burghplein. Op het hele
Burghplein waren snoeren lichtjes aangebracht en ook de
contouren van het DAF-gebouw waren feestelijk verlicht.
Bijna iedereen in het Witte Dorp had om zijn buitenlamp een
oranje kapje gedaan. In de spuithokken van de DAF werd
gedanst. Op het Burghplein moet ook een klimpaal hebben
gestaan, een van de attracties van de bevrijdingsfeesten.
Vlak na de oorlog werden er door de buurtvereniging reisjes
voor kinderen georganiseerd. Het Witte Dorp was een
kinderrijke buurt waar gezinnen met tien kinderen geen
uitzondering waren. Een van de reisjes ging naar een speeltuin
in Bakel. Op het terrein naast de DAF aan de Burghstraat

Een feestelijk verlicht Burghplein
t.g.v. de eenjarige bevrijding van
Eindhoven.
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In de jaren vijftig slapte er nog een
stadsbus op het Burghplein.

kwam een speeltuin en in het gebouw van de DAF werd voor
de kinderen in de buurt een sinterklaasfeest gehouden.
De heer Voogd uit de Petrus Dondersstraat was Sinterklaas,
de buurvrouw was zwartepiet.
Buurtvereniging "Tuindorp de Burgh" organiseerde het
bevrijdingsfeest daarna nog een aantal jaren tot de animo er
een beetje af was. Een aantal aktiviteiten, zoals het tijdingbord (waarop mededelingen van de buurtvereniging en
advertenties van bewoners werden geprikt), de leesportefeuille en damestennisclub De Burgh overleefden de
vereniging.
In 1954 werd het feest, het was toen tien jaar geleden dat
Eindhoven werd bevrijd, nieuw leven ingeblazen. Alle
inwoners van het Witte Dorp kregen een oproep in de bus om
op 11 september mee te doen aan een kinderbloemencorso
van versierde fietsen, steps, kruiwagens. Een bijzondere
reden voor dit plan, dat door enkele oud-Tuindorpers
was opgevat, was de 80-jarige verjaardag van de heer J.
W. Mekking, de oud-voorzitter van de buurtvereniging.
Kinderfeest op het Burghplein, 5 mei
/945.
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Ruim twintig jaar later pakte een nieuwe buurtvereniging in
het Witte Dorp de draad weer op. In september 1986 werd
met groot succes het eerste buurtfeest georganiseerd. Vijftig
jaar na de bouw, gonst het in het Witte Dorp weer van de
aktiviteiten: een groot feest op het Burghplein, een
onderhoudsfonds, een eigen Vin Du Dok, geraniums op de
erkers en dit jubileumboek.

8 feestenop het Burghplein

Duizenden jongeren hebben hier
gedanst, van de straat tot op de
rolschaatsenbaan ...
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... onder aanvoering van een keu rig gestropte en bebrilde jongeman.

Tieners gillen om Dillen, kopte het Eindhovens Dagblad begin
jaren zestig boven een artikel over de Burghpleinfeesten die
toen al een fenomeen waren geworden. Met zijn bakken vol
singletjes kreeg disc jockey Peter Dillen duizenden
Eindhovense jongeren aan het dansen. Geen zwijmelmuziek,
maar swingen op Roy Orbison en The Shadows. En het meisje
dat tot Miss Burghplein werd gekozen kreeg een fiets.

Het bezoek van de Beatles aan Nederland, op 6 juni 1964,
veroorzaakte een breuklijn in de jongerencultuur. Vanaf het
moment dat jongeren het grachtenwater in sprongen om de
rondvaartboot Jan van Galen met de Beatles aan boord te
enteren, werd een tijdperk afgesloten.

R

Een tijdperk waarin het begrip nozem weliswaar was
doorgedrongen, maar de twist en de jive voor de meesten nog
de extreemste uitspattingen vormden. Meisjes droegen
petticoats met opblaasbare rand, of een surrogaat met in de
zoom een stukje antennesnoer om het gewenste hoepeleffect
te bereiken. De petticoat werd weer verdrongen door de
ballonrok en jurken in een BB-ruitje. Het was de tijd van het
sufgetoepeerde kapsel, de suikerspin, al kozen sommigen
liever voor de Grace Kelly-rol.

Als er al te innig werd gedanst,
klonk uit de luidsprekers een ernstige vermaning.

In die tijd kwamen duizenden jongeren twee maal per jaar
naar het Burghplein om onder aanvoering van een keurig
gestropte en bebrilde jongeman op de muziek van 45-toeren
monoplaatjes te dansen. Die jongeman was Peter Dillen.
Deze disc jockey avant la lettre hield, gezeten achter zijn op
een aanhangwagen geïnstalleerde monoversterker, de
dansende jongelui welwillend doch nauwlettend in de gaten.
En als een jongen en een meisje elkaar, ondanks het stevig er
in gehouden tempo, wat al te dicht nabij kwamen, klonk uit de
luidsprekers op het Burghplein een ernstige vermaning.
Hetgeen niet kon verhinderen dat vele jongens en meisjes na
afloop van het feest de gangetjes rond het Burghplein op
zochten.

De jongeren kwamen op de muziek af Elvis, de Blue Diamonds, Fats Domino, Cliff Richard.
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Maar een net feest was het, met al die keurig in het pak
gestoken jongens. Een slobbertrui was al bijna een affront.
Burgemeester Witte kon er dan ook met een gerust hart in
gezelschap van zijn echtgenote verschijnen . Stipt om half
twaalf gingen de singletjes weer in de houten bakken en zocht
de jeugd tot in de Jorislaan naar hun geparkeerde fietsen en
brommers. En als er meisjes wankelend naar huis liepen lag
dat niet aan de drank maar aan hun zeer hoge hakken,
schoeisel waarvoor de toen nog met kinderkopjes geplaveide
straten niet geheel waren berekend. Uiteraard was dan allang
bekend welk meisje zich voor een jaar Miss Burghplein mocht
noemen .
Zo ging het al sinds het eind van de jaren vijftig tot de Beatles
in 1964 naar Nederland kwamen. In augustus van datzelfde
jaar klommen Stones-fans al in de gordijnen van het eerbiedwaardige Scheveningse Kurhaus en daarna is het nooit
meer goed gekomen met de jeugd in Nederland. Ook niet met
de feesten op het Burghplein.
Swingen op Roy Orbison en The
Shadows.
Miss Burghplein 1963 omringd
door juryleden .
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Marga van Heerwaarden was zeventien toen ze gekozen
werd tot Miss Burghplein. Dat was op Koninginnedag in
1963. Ze kwam niet uit het Witte Dorp, maar uit de
Vivaldistraat. Nu, ruim 25 jaar later, woont ze in
Veghel.

Miss Burghplein 1963: "Ik heb
nooJt een fiets gehad . Wel een
truttig truitje en een doos pepermuntjes''.

De DAF zorgde voor de aanhangwagen waarop het podium
kwam.

"En degene die tot Miss Burghplein gekozen werd, zou
een fiets gekregen hebben? Ik heb nooit een fiets gehad!
Wel een truttig truitje en een doos pepermuntjes.
Voor die miss-verkiezing kon je op het feest inschrijven .
Dan kreeg je ter plekke een nummer en moest je over dat
podium lopen. Een paar nummers werden teruggeroepen
en daar was ik ook bij. Je werd beoordeeld door een jury.
Daar zat Peter Dillen in, en ook een fotograaf.
Weet je dat ik nooit meer aan dat feest gedacht zou
hebben, als ik er nu niet over was opgebeld. Ja, wel aan
de miss-verkiezing. Ik vond het natuurlijk leuk dat ik
84

De kandidaten voor de titel van
miss Burghplein 1963.

gekozen werd, al heb ik er nooit iets aan gehad. Dat
truitje heb ik toen aan mijn zus gegeven . Ik heb nog wel
die sjerp, waar Miss Burghplein 1963 op staat.
Ik droeg toen al geen petticoat meer, daar was ik net te
oud voor geworden. Die petticoats werden altijd op
zaterdag gewassen en daarna gingen ze helemaal in het
stijfsel. Dat deed zeer aan je benen , dat stijfsel . Na de
petticoats kreeg je dat strakke getailleerde. Die hele
strakke broeken met ritsen opzij. Daarmee ging in je bad
zitten om ze goed strak te krijgen.
Ja hahaha, ik heb nog zo'n blonde suikerspin op die foto,

vreselijk hè. Verschrikkelijk! Ik was toen kapster. Die
suikerspin van mij was dus wel in orde, maar bij veel anderen
niet. Dat kon je duidelijk zien, dan zag de achterkant er niet uit.
Het haar werd in die tijd altijd bol getoepeerd. Eigenlijk
hetzelfde als nu, alleen is het nu wat wilder . Toen was het
allemaal veel netter, heel keurig. Het feest ook. Als je er
over nadenkt, gebeurde er eigenlijk niets. Een beetje
dansen, met elkaar praten. Meer was er niet, maar je had
lol zat . "

Burgemeester Wille kwam ieder
jaar naar het Burghplein.
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Feestel!Jklicht 1n de Lichtstad

,,De Superman"
LAAT EINDHOVEN

NAAR ZIJN PIJPEN DANSEN
Openluchtba l op het Burghplein :
aanvang 20.00 uur.

Kop in het ED : Dillen als Supe rman.

Toen Peter Dillen vorig jaar in Eindhoven moest zijn, ging hij
even terug naar de plek waar hij ruim vijfentwintig jaar
geleden duizenden jongeren in de openlucht liet dansen. "Ik
moest bij iemand op bezoek en toen reed ik hier langs het plein
en dat deed me toch wel iets. Duizenden jongeren hebben hier
gedanst, van de straat tot op de ra/schaatsenbaan. Toen dansten
de mensen nog veel dichter op elkaar . Er gingen er toen nog
heel veel op een vierkante meter . Ze bleven maar dansen.
De jeugd was niet kapot te krijgen. Heel veel Eindhovenaren
kunnen het zich nog heel goed herinneren. Of ik nou in Den
Haag of Utrecht kom, overal ontmoet ik mensen die op het
Burghplein gedanst hebben". Krijgen we nog een keer een
reünie? vragen ze dan . Er zijn ook heel wat liefdes en
huwelijken uit voortgekomen."

De openingsplaat was iedër jaar
"36-24-36", een nummer van The
Shadows.

86

"Tieners gillen om Dillen " , luidde een kop in het Eindhovens
Dagblad van 1961. En " De Superman Iaat Eindhoven naar
zijn pijpen dansen" . De Burghpleinfeesten, waarmee P.A.M .
Dillen halverwege de jaren vijftig op bescheiden schaal en met
een eenvoudige installatie begon , waren toen al uitgegroeid
tot een Eindhovens fenomeen. Feestprogramma 's in kranten
en VVV-folders ter gelegenheid van Koninginnedag of
bevrijdingsdag vermeldden naast het vuurwerk en de
kunstmarkt ook het openluchtbal op het Burghplein: aanvang
20.00 uur. Peter Koelewijn, de eerste rocker die Nederland
kende, trad er ook op met zijn band de Rackets.
De belangstelling voor de Burghpleinfeesten , die tweemaal
per jaar, op Koninginnedag en op 18 september werden
gehouden, werd steeds groter. In 1962 werd er ter gelegenheid
van de herdenking van de bevrijding zelfs tweemaal een bal op
het plein gehouden, op dinsdag 18 en op zaterdag 22
september. Die zaterdag was er 's middags eerst nog een
kinderfeest op het Burghplein. Organisatie : P .A .M . Dillen . In
1963 verhuisde het openluchtbal voor een keer naar de Markt
in de binnenstad . Het jaar daarop kwam Dillen echter weer

Waarheen?
Voor kunst en amusement
zie pagina 2.

Oranje-festiviteiten
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MILITAIRE PARADE: 11.15 uur.
DEFILE: Stadhuis 9.45 uur.
KUNSTMARKT: Markt 11.30 uur .
MUZIEKMIDDAG: Voor de jeugd
Katholiek Leven.
ORGELCONCERT:
Hub Houet
met Eindh. Kamerkoor. St. Ca
tarinakerk,
9 uur.
VUURWERK : Fred . v. Eedenpiein
9 uur.
CONCERTEN: Acht, 8 uur; Fred .
v. Eedenplein 9 uur; Station!!
plein, 9.30 uur . Muziekcorpsen .
ORANJEBAL: Jubileumhal . 8 uur
OPENLUCHTBAL:
Burghplein
8 uur.
GESTELSE JEUGD: Festiviteiten
door V.O.K . en Partrimonium.
Gehele dag.
9-1 uur.
ZIEKENBEZOEK:
VOETBAL: E .V.V.-Heracles.
Aalsterweg 2 uur.
RUGBY: Eindhoven-Bracht
. De
IJsbeer, Geldropseweg . 2.30 uur.

terug naar het Burghplein. Halverwege de jaren zestig hield
hij er mee op.
Peter Dillen woont al tien jaar niet meer in Eindhoven, waar
hij ooit een geluidstechnisch bureau runde . Tegenwoordig is
hij woordvoerder van de Apeldoornse politie en met
geluidstechniek heeft hij niets meer te maken. Toch was het
die bezetenheid van spèakers, microfoons en versterkers die
tot de feesten op het Burghplein hebben geleid. Al tijdens zijn
middelbare schooltijd verdiende Dillen in de avonduren en
tijdens de weekeinden een bovenmodaal studenteninkomen
door installaties te verhuren. Op zijn 21ste jaar had hij een
eigen zaak en reden er al snel twaalf geluidswagens met de
naam Peter Dillen rond . Hij verzorgde het geluid bij
modeshows, wielerrondes, roeiwedstrijden , concours
hippique, voetbalwedstrijden en veilingen ("ik heb alles
gedaan behalve een bevalling " ) en werd radiocorrespondent
voor de NOS, KRO en NCRV in welke rol hij ooit ietwat
verhit de brand in een van de Philips-laboratoria versloeg en
en passant tientallen niet bestaande dodelijke slachtoffers
opvoerde.
Gevoel voor publiciteit kon hem niet ontzegd worden. Als
door overvloedige regens het 18 september-plein onder water
liep, spoedde hij zich bliksemsnel in zijn tot amphicar
omgebouwde NSU naar de plek des onheils om de volgende
dag tot zijn genoegen te constateren, dat de firmanaam Dillen
de voorpagina van de krant weer had gehaald. Dillen
beschikte als eerste in Eindhoven over een mobilofoon en
voorzag de Eindhovense binnenstad van achtergrondgeluid .

Op zijn 2Jste had Dillen een geluidstechnisch bureau .

Ook het geluid op het Burgh plein werd ieder jaar voller.
Tot klachten heeft dit volgens Dillen echter nooit geleid .
"Daarvoor was het te netjes. Er kwam hier een keurig publiek.
De vetkuiven en de bromnozems gingen naar Woensel en
Strijp. We hebben nooit een wanklank gehad. Ook nooit
ll7

Miss Burghplein /965 , ]amine
Wouters met nummer 12.

rotzooi na afloop van het feest. Het ging er ongedwongen aan
toe. Er dansten zelfs ouders mee, dat werd allemaal
geaccepteerd. Met de bevrijdingsfeesten was het bijna altijd
mooi weer. Ze hebben wel eens gedanst toen het dertig graden
was. Maar of er nu zon was of zeikende regen, het ging gewoon
door. We hebben ook altijd heel veel medewerking van iedereen
gehad . Van de gemeente kregen we de snoeren met gekleurde
lampjes . De DAF zorgde voor de aanhangwagen waarop het
podium kwam . Die trailer stond op de kop van het Burghplein
met de achterkant naar de Leonardusstraat. De stroom voor de
lampjes tapten we af van de lantaarnpalen . De snoeren van de
geluidsinstallatie liepen naar het huis van Rooimans op het
Burghplein. Rijwielhandel Jan de Kuster stelde een fiets
beschikbaar voor de miss Burghplein. En de buurt werkte ook
altijd mee. Duizenden jongeren moeten hier bij mensen hebben
geplast . "

De jongeren kwamen op de muziek af. Elvis, de Blue
Diamonds, Fats Domino (Blueberry Hili) , Cliff Richard.
Meer was er tijdens de eerste feesten op het Burghplein ook
niet te krijgen. In latere jaren was er limonade, voor een
kwartje , en een krantebericht uit 1963 maakt melding van
7000 reepjes kauwgum en 7000 zakjes pepermunt die gratis
door een firma beschikbaar werden gesteld . De muziek die
Dillen draaide , de installatie bestond uit twee bandrecorders
en twee pickups, bood nauwelijks gelegenheid tot " zwemmen".

Blijft over het raadsel van de geheimzinnige kreet
"hupsakéé ", die al die jaren vele malen over het Burgh plein
geschald moet hebben . Hupsakéé, wat moeten we daar achter
zoeken? Dillen : "Niets, ik weet niet waarom die kreet er opeens
was. Het hoorde er gewoon bij. Hupsakéé!"
88

9 geschiedenis
van D.A.F.
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Op 1 april 1928 had Hub van Doorne de 'Commanditaire
Vennootschap Hub . van Doorne's Machinefabriek' gevestigd
in een 16 vierkante meter kleine werkplaats aan de
Tongelresestraat, vlak langs het inmiddels 'stilgelegde'
Eindhovens Kanaal. Deze smidse werd later als historisch
monument op het DAF-terrein aan de Geldropseweg
nagebouwd.
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Samen met zijn jongere broer Wim als commerciële vennoot,
legde 'Heer Hub' zich aanvankelijk toe op de fabricage van
magazijn-rekken, schakelkasten, fietsframes , tafels,
kapconstructies,stalen ramen en trappen.
Door flinke orders van stadgenoot N .V . Philips en de
gemeente Eindhoven groeide het bedrijf uit zijn voegen zodat
er uitgekeken werd naar een fabriekspand.
Op 12 april 1929 kregen de gebroeders Van Doorne een
hinderwetvergunning om een bedrijf te vestigen aan de
Schalmstraat. De achterzijde van dit terrein lag aan de

Het DAF -complex
lucht, 1948.

vanuit

de
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Burghstraat, die toen blijkbaar minder belangrijk was.
Buurman van Van Doorne werd de Electrische
Timmerfabriek ROVALI van J. Rooyakkers. In het
Streekarchief bevindt zich een kaart uit 1932 waarop de
machinefabriek van Van Doorne en de timmerfabriek zijn
afgebeeld temidden van een wijds landbouwgebied.

D.A.F. stond ooit voor Van
Doorne's Aanhangwagen Fabriek.

De gebroeders Van Doorne schakelden over op de
lucratievere produktie van opleggers en aanhangwagens
waarvan men destijds al schreef "Die, welke van Doorne
produceerde, waren van het begin af goed doordacht, veiliger,
gemakkelijker te bedienen en zeer solied gebouwd."
In 1932 achtten de twee directeuren de tijd rijp voor een
naamsverandering: 'Van Doorne's Aanhangwagenfabriek
N.V.', afgekort 'D.A.F.'.
Inmiddels verdienden er zo'n 100 medewerkers hun brood. Al
vrij snel begon D.A.F. naam te maken. Op de Amsterdamse
RAI van 1934 toonde de Brabantse firma de vernuftige
'vedergewichtoplegger'. Bij de constructie waren allerlei
vindingen van Hub van Doorne zelf toegepast, zoals een
volautomatische koppeling, een centrale, hydraulisch
bediende voorsteun, vacuümremmen en een schommelas. In
datzelfde jaar presenteerde DAF de door Hub van Doorne en
luitenant P.J . van der Trappen ontworpen Trado-ombouwset
waarmee in slechts vijf uur tijd een gewone vierwielige
vrachtauto kon worden omgebouwd tot een zeswielig
terreinvoertuig met vier aangedreven wielen.Het Ministerie
van Defensie plaatste diverse orders.

In de Burghstraat werden ook
pantservoertuigen gemaakt.
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DAF-verhuiswagen
Burghplein.
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het

Een opsomming van de DAF-produkten die tot de jaren
vijftig in het hart van het Witte Dorp werden gemaakt: DAFlosser, de voorloper van de huidige container en de
busoplegger (1936); pantserwagen en amfibievoertuig met
vierwielbesturing (1939); ijszaagmobiel (1940) ;
eenpersoonsauto (1942) ; prototypes van vijf- en tientons
vrachtauto's (1943, 1944); tankoplegger (1945); tankwagen
(1946); landbouwwagen (1947); trolley-bus en DAFVerheulbus met uitschuifbare motor (1947); sneltanker en
drietons en vijftons vrachtauto's (1949). Aan de Burghstraat
zijn dus de eerste DAF-vrachtauto's en DAF-trucks van de
band gerold, te weten: de A30 en de ASO.
In 1950 werd aan de Geldropseweg een nieuwe automobielfabriek geb9uwd. Bij DAF II, zoals het moderne complex al
snel werd genoemd, werden de motoren en de benodigde
componenten tot een compleet vrachtwagenchassis
geassembleerd.
Van Doorne's Automobielfabriek N.V. - de nieuwe
bedrijfsnaam - specialiseerde zich in deze na-oorlogse jaren
tot een fabrikant van hoofdzakelijk bedrijfsvoertuigen. In
1955 leverde de afdeling Verkoop het 10.000ste chassis af. In
1958 introduceerde de truckfabrikant geheel onverwacht de
DAF 600-personenauto met volautomatische transmissie.
Het verhaal van de variomatic met het pientere pookje liep in
1974 ten einde toen de personenautodivisie aan Volvo werd
verkocht. DAF koos definitief voor het zware werk. DAF I
bleef trouw aan de aanhangwagens en opleggers. Ook na de
komst van een nieuwe aanhangwagenfabriek in 1961 (DAF
III).

Het laatste jaar werd aan de
Burghstraat nog het onderstel
voor de nieuwe stadsbus geassembleerd.
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In december 1988 kwam er een
einde aan de DAF-geschiedenis
van het Burghplein.

Op 1 juli 1979 besloot DAF met de produktie van
aanhangwagens en opleggers te stoppen. Het grote DAF 111
werd omgedoopt in DAF Special Products en legde zich toe
op de produktie en assemblage van militaire voertuigen en
civiele en militaire luchtvaartcomponenten, zoals het
landingsgestel voor het F 16-gevechtsvliegtuig.
Het pand aan de Burghstraat werd verkocht aan de gemeente
Eindhoven, maar de fabriek zou nog tien jaar doordraaien als
leverancier van laadbakken voor militaire tientonners (Y AZ),
de Leopard II en het YPR -765-rupsvoertuig. In 1987 kwam
daar nog de eind-assemblage van busonderstellen bij. Zo is er
de gloednieuwe SB 220 gemaakt, die als stadsbus dienst doet
in Eindhoven.
In december 1988 kwam er een einde aan een lange
geschiedenis van vele honderdduizenden manuren
ambachtelijk vakmanschap. De activiteiten van DAF aan het
Burghplein werden overgeplaatst naar DAF 111,Special
Products en DAF V, de nieuwe busfabriek op industrieterrein
De Hurk.
Geen busjes van de ploegendienst meer in het Witte Dorp,
geen blauwe overalls meer tussen de middag op de bankjes op
het Burghplein, geen zwaar transport meer door de straten.

Kantooruilzicht op het Burghplein.
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In april 1989 begon de gemeente met de sloop van de
kantoren, de loodsen en de fabriekshallen. Zestig jaar DAFhistorie werd met de grond gelijk gemaakt . Nee, niet alles. De
grote klok op het DAF-terrein werd gespaard. Speciaa l voor
de bewoners van het Witte Dorp die al die jaren gewend
waren om daar de tijd vanaf te lezen .

10 stichting
Wrt:t:e
Dorp/deBurgh

1

STICHTING

\NTTE
DORP
DE BURGH

In 1984 werd de naam van de
stichting gewijzigd in stichting
"Wille Dorp de Burgh".
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Ergernis over het woud van antennes in het Witte Dorp vormt
in 1978 de aanleiding voor twee nieuwe bewoners van de
St. Odulphusstraat om bij alle bezitters van een eigen antenne
te polsen of er behoefte bestaat om aangesloten te worden op de
Centrale Antenne in de St. Odulphusstraat.
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Dat deze actie uiteindelijk zal leiden tot een stichting, die zo
veel activiteiten ontplooit dat deze in verschillende werkgroepen moeten worden ondergebracht, kan niemand dan nog
vermoeden.
De antenne-actie in 1978 levert veel positieve reacties op. Om
aansluiting van de bewoners op de centrale antenne te kunnen
realiseren, blijkt het noodzakelijk om een stichting op te
richten die de deelnemers vertegenwoordigt. De vele vragen,
suggesties en opmerkingen van de bewoners, tijdens de
peiling over de centrale antenne , zijn aanleiding om bij de
oprichting van de Stichting 'St. Odulphusstraat en omgeving'
op 19 juni 1979 voor een wat bredere doelstelling te kiezen:
naast het beheren van de C.A .-mast , het in gang zetten van
een aantal andere projekten voor het hele Witte Dorp. Een
van de eerste projekten is het gezamenlijk isoleren van de
spouwmuren, dat in 1980 wordt gerealiseerd.
Tijdens de voorbereidingsfase van een aantal nieuwe plannen
blijkt al snel dat de werkgroep te klein is om alles te
realiseren. Twee nieuwe werkgroepen gaan aan de slag, maar
ondanks alle goede wil en al het enthousiasme komen de
aktiviteiten niet echt van de grond. Het overleg met de
werkgroepen functioneert niet, kontakten met gemeente en
bedrijven verlopen moeizaam. Het ontbreekt aan visie,
strategiebepaling. De verschillende deelbelangen in de wijk
worden onderschat en verschillen tussen bewoners die al
twintig, dertig jaar in de wijk wonen en de vele nieuwkomers,
veelal jongeren, worden niet overbrugd. De aktiviteiten van
de Stichting komen een aantal jaren nagenoeg stil te liggen.

Op 20 september 1986 was er op
het Burghplein een groot buurt feest.

9]

Vier bewoners van het eerste uur
tijdens het feest: v.l.n.r. Zoetmulder, Riethof , Voogd, Jacobs.

Optreden tijdens het kindercir cus.

Ondertussen begint zich in de wijk "Tuindorp De Burgh"
bijna ongemerkt een proces van verval af te tekenen.
De ongeveer 45 jaar oude woningen zijn in de meeste gevallen
toe aan een revisiebeurt in de vorm van het vervangen van
schoorstenen, dakgoten, dakbedekking, kozijnen en deuren.
Waar de één door geldgebrek of om andere redenen het groot
onderhoud nog even uitstelt, knapt de ander naar eigen
inzicht zijn huis of huizen op. Daarmee wordt bewust of
onbewust geknabbeld aan het uniforme beeld van de wijk dat
zo kenmerkend is voor het Witte Dorp. Zo vervangt een
aantal bewoners de karakteristieke stalen kozijnen door
houten, aluminium of kunststof exemplaren die qua indeling
en profielbreedte vaak nogal afwijkend zijn van de originele.
Een ingrijpende en tevens in het oog springende verandering
van het aanzicht van de wijk.
De ongerustheid die hierover bij een groot aantal bewoners
ontstaat, komt in november '84 ondermeer tot uiting in een
door 14 buurtbewoners ondertekend schrijven aan de dienst
bouwtoezicht van de gemeente Eindhoven. In deze brief
wordt de directeur van deze dienst gevraagd initiatieven te
nemen teneinde het dreigende verval tot staan te brengen.
Het antwoord van de gemeente luidt op dat moment dat ze
met de briefschrijvers kan meevoelen maar behalve via de
beoordeling van bouwaanvragen, nauwelijks konkrete
middelen kan aanwenden om ook daadwerkelijk iets te doen.
Het advies luidt kort gezegd: "zet zelf de schouders eronder
met voorlichting aan bewoners en dergelijke".
Na een aantal jaren, waarin weinig werd ondernomen, komt
er in 1984 met de komst van een nieuw bestuur nieuw élan in
de stichting.
Het bestuur van de Stichting 'St. Odulphusstraat en omgeving'
besluit op dat moment de doelstellingen uit te breiden naar
een meer algemene doelstelling: het ontwikkelen van
initiatieven met betrekking tot woningonderhoud en
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Koffieconcert, de morgen na het
feest.

De oude stalen kozijnen worden verwijderd .

woonomgeving teneinde het unieke karakter van de wijk te
waarborgen. De naam van de stichting wordt gewijzigd in
Stichting "Witte Dorp de Burgh" en in de statuten wordt deze
nieuwe en bredere doelstelling vermeld.
Begonnen wordt met een duidelijke afbakening van de taken.
Er worden prioriteiten gesteld, de strategie wordt nu vooraf
bepaald. Door een meer realistische opstelling blijkt men nu
wel in staat om bewoners met verschillende belangen te
verenigen. De oude projecten worden opnieuw, maar nu op
een andere wijze aangepakt.
Rond deze tijd (1984) wordt de buurt opgeschrikt door de
vervanging van een vijftiental kozijnen van erkers in de Ie
Wilakkersstraat. De ranke stalen profielen maken plaats voor
brede aluminium profielen die met hun maatvoering en
indeling een verwoestende uitwerking hebben op het aanzicht
van de gevels. Na navraag bij de gemeente blijkt dat de
eigenaar van deze woningen, de AMEV, voor deze
vervanging keurig vergunning heeft aangevraagd en verkregen
en voornemens is nog eens zeventig woningen van dit type
kozijn te voorzien.
De Stichting schrijft een brandbrief aan het college van
Burgemeester en Wethouders en verzoekt het college in te
grijpen. Tegelijkertijd benadert de Stichting een groot aantal
kozijnenfabrikanten met de vraag naar een alternatief dat het
originele kozijn wat dichter benadert. Als gevolg daarvan
wordt de Stichting uitgenodigd voor een gesprek met de
AMEV en de gemeente over deze zaak. Als resultaat rolt een
compromis uit de bus tussen gemeente en AMEV, dat de
AMEV toestaat de kozijnen aan de achterzijde van de
woningen op de begane grond te vervangen door de
aanvankelijk geplande kozijnen, mits ze aan de voorzijde voor
een alternatief zorgen.

appelation bergerac controlée
SAUVIGNON
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In Nederland blijkt er echter geen alternatief voorhanden te
zijn dat aan de door de Stichting gestelde eisen voldoet. Via
de firma Bakker uit Scherpenzeel lukt het de AMEV om in
Engeland een aluminium kozijn met smal profiel op te sporen.
Na een eerste proef met dit kozijn in een tweetal woningen
blijkt het de toets der kritiek van de bewoners ruimschoots te
doorstaan; zowel de gemeente als de AMEV en bovenal de
Stichting zijn uiteindelijk zeer tevreden over de funktionele
(dubbel glas met onderhoudsvrij aluminium aan de
buitenzijde en kunststofprofielen aan de binnenzijde), maar
vooral ook de esthetische kwaliteit van het kozijn.

Achtergevel, oude detaillering.

Achtergevel, nieuwe detaillering.

Dit geslaagde experiment is een extra stimulans voor de
Stichting haast te maken met het aanpakken van het
gezamenlijke onderhoud en op 19 juni 1986 wordt een
voorlichtingsavond gehouden in de op dat moment nog
bestaande DAF-kantine. Tijdens deze bijeenkomst worden de
bewoners op de hoogte gebracht van een door de Stichting
opgesteld onderhoudsplan.

Rond raam, oude detaillering.

---/

!

\
/

1

!

\
96

~--------

Dit plan betreft een aanpak van achterstallig en hoogst
noodzakelijk onderhoud, gespreid over drie jaar. Het plan
bestaat uit de vervanging van dakgoten, schoorstenen,
dakbedekkingen, kozijnen en tenslotte het uitvoeren van
schilderwerk. Voor al deze aktiviteiten worden offertes
aangevraagd en in oktober gaat het onderhoud van start met
de vervanging van de dakgoten van zo'n 45 woningen.
Tegelijkertijd legt de Stichting kontakten met de dienst
bouwtoezicht om te bekijken of er subsidiemogelijkheden zijn
voor gezamenlijk aangepakt groot onderhoud.
Op 20 september 1986 wordt op het Burghplein een buurtfeest
georganiseerd. Met duizend gulden als startkapitaal en veel
energie en goede wil van de buurtbewoners wordt het een zeer
geslaagd evenement.

Rond raam, nieuwe detaillering.
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Ruiten ingooien mocht voor een
keer.

In maart 1987 doet de gemeente een kwaliteitsonderzoek naar
de staat van onderhoud in het Witte Dorp door een 25-tal
woningen nader te inspekteren. Daaruit moet blijken welke
onderdelen bij het merendeel van de woningen slecht zijn en
dientengevolge in aanmerking komen voor gesubsidieerd
groot onderhoud. Nog in 1987 wordt aan de wijk een subsidie
van maximaal f 200.000,- toegekend en een toezegging
gedaan voor nog eens 2 x f 200.000,-over 1988 en 1989.
Daarvoor moet de gemeenteraad evenwel jaarlijks nog haar
fiat geven.
Op 4 juni 1987 wordt opnieuw een informatieavond
georganiseerd met als een der belangrijkste onderwerpen het
gesubsidieerde onderhoudsplan.
De eigenaar-bewoners die reeds aan het eerste plan
deelnamen, krijgen met terugwerkende kracht ook hun
dakgoten gesubsidieerd. Hoewel het merendeel van de
bewoners van het Witte Dorp steeds enthousiaster wordt over
het werk van de Stichting, getuige de staande ovatie die het
bestuur na de presentatie ten deel valt, ontbreekt ook de
kritische noot niet op deze avond. Iemand merkt op: "het
gesubsidieerde plan is een premie op slecht onderhoud".
Aannemer Jansen, die in eerste termijn al de dakgoten had
aangepakt, wordt via de beoordeling van een aantal offertes
uitgekozen als uitvoerder van het projekt in het eerste jaar:
het vervangen van dakgoten en houten ramen. Om het een en
ander in goede banen te leiden, wordt een bouwcommissie
benoemd, bestaande uit drie leden van het Stichtingsbestuur.
De geplande werkzaamheden worden uitgevoerd in een
proefwoning om de resultaten te kunnen beoordelen en de
bewoners in de gelegenheid te stellen een en ander te
bekijken. Er volgt een peiling naar de belangstelling, die
overweldigend blijkt te zijn.
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In /988 wordt de herinrichting
van de St. Odastraat en St. Odul phusstraat gerealiseerd .

In het najaar van 1987 gaat het project van start met 112
deelnemers hetgeen zo'n 90 procent is van alle eigenaarbewoners. Dit heeft tot gevolg dat het geplande schilderwerk,
uit te voeren door Caspar de Haan bv, wordt uitgesteld.
Naar later blijkt voor enkele jaren.
Begin 1988 wordt de herinrichting van de St. Odastraat en
St. Odulphusstraat gerealiseerd, naar eigen ontwerp van de
Stichting en afgestemd op het stramien van de huizen.
De bouwcommissie krijgt al gauw het gevoel dat professionele
hulp eigenlijk onontbeerlijk is bij het begeleiden van het
projekt, zeker waar het de planning en controle van de
werkzaamheden en de arbitrage bij geschillen tussen bewoner
en aannemer betreft.
Op 23 maart 1988 wordt in de RAI in Amsterdam een
symposium georganiseerd door de werkgroep 2duizend
getiteld: "Onderhoud van de eigen woning, doe het zelf, doe
het samen". Dit symposium wordt bezocht door ambtenaren
van de dienst bouw- en woningtoezicht: Henk Verhagen en
Ben Demilt en de dienst stadsontwikkeling: Jos Blatter, in
gezelschap van twee bestuursleden van de Stichting Witte
Dorp de Burgh.
De Stuurgroep Experimenten
Volkshuisvesting werd betrokken
bij de opzet van het onderhouds fonds.
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Tijdens dit symposium worden onderwerpen als "onderhoudsfonds" en "onderhoudskontrakt" aan de hand van aktuele
voorbeelden in het land besproken en wordt door de Stichting
en de gemeente kontakt gelegd met de directeur van
werkgroep 2duizend: Jim Schuyt (voorzitter van het
symposium), die tevens bestuurslid is van de Stuurgroep
Experimenten Volkshuisvesting, kortweg de SEV. Dit
kontakt zal de basis leggen voor het onderhoudsfonds van het
Witte Dorp.

(Door Arnold Mandemaker)

EINDHOVEN - Woningen opknappen die volgend jaar 50 jaar
oud worden is niet zo apart. Wel
opmerkelijk is dat in een wijk,
waar zowel huurders als eigenaars in dezelfde woningen huizen, beide groepen bewoners enthousiast zijn om hun woningen
in de oorspronkelijke
staat terug
te brengen. Renovatie is toch vaker synomiem aan vernieuwen,
moderniseren, veranderen. Het
betreft hier dan ook een project
in een wijk die 'anders is dan anders', het Witte Dorp in Eindho-

Witte Dorp . terug in
oorspronkelijke staat

ven.
Het Witte Dorp is een complex
van 264 woningen, ontworpen
door de legendarische architect
Willem Dudok (1884-1974). Een
man die sterk onder invloed
stond van mensen als Gerrit
Rietveld en Mondriaan, verbonden aan de groep die zich 'De
stijl' noemde. Hij kr ee g vlak
voor de Tweede Wereldoorlog de
vrije hand om al zijn ideeën in
deze Eindhovense wijk te leggen.

Na het bijwonen van de mede door de Stuurgroep
Experimenten Volkshuisvesting (SEV) georganiseerde
studiebijeenkomst over gezamenlijk onderhoud op de
bouwbeurs in Amsterdam, wordt door de Stichting een
bezoek gebracht aan de bouwbeurs, waar kennis wordt
gemaakt met het Centraal Buro Bouwtoezicht
(CBB) uit
Arnhem , dat gespecialiseerd is in het begeleiden van
bouwprojekten. Het resultaat van deze kennismaking is dat
het CBB vanaf dat moment en tot op heden betrokken is bij
het project voor de controle van de werkzaamheden en
arbitrage, en daarin het toezicht op het projekt namens de
gemeente uitoefent. De betaling van dit toezicht kan dan ook
geregeld worden vanuit de subsidiepot , aangezien de dienst
bouw- en woningtoezicht niet over voldoende capaciteit
beschikt om naast het dagelijkse werk een dergelijk projekt te
begeleiden.
In maart 1988 wordt ingetekend op het vervangen van
kozijnen. Al gauw blijkt dat het totaal aantal te vervangen
kozijnen zo groot is dat het subsidiebedrag van f 200.000,niet volstaat. De Gemeente laat zich echter niet onbetuigd in
de golf van enthousiasme en kent de wijk nog eens een extra
bedrag van fS0.000,- toe, waardoor voorkomen wordt dat
bewoners afhaken vanwege een verlaging van de
subsidiebedragen. Het voornoemde projekt is nu in zijn
eindstadium en iedereen die door de wijk loopt, kan zich
overtuigen van de opmerkelijke resultaten van deze facelift.
Tijdens het verloop van het projekt realiseert de Stichting zich
dat het onderhoud van woningen niet een eenmalig gebeuren
is, maar een regelmatig vervolg moet krijgen in de toekomst.
Naar aanleiding van het eerder genoemde symposium start de
Stichting de eerste voorzichtige bespreking met de gemeente
en de SEV over een op te zetten fonds voor gezamenlijk groot
onderhoud. Dit wordt uiteindelijk de basis voor een breed
opgezet plan dat opnieuw door de gemeente wordt ondersteund met een extra subsidie.

spronkelijke, fragiele, ontwerp
danig verstoorden. De stichting
nam direct contact op met de
verzekeraar en wist de 'schade'
te beperken tot tien woningen.

Uniform onderhoud
Dat was het startsein voor een
breed overleg tussen verhuurders, huurders , eigenaar-bewoners en gemeente. Resultaat was
een plan voor groot, uniform onderhoud, waarbij voorop stond
het behoud van de oorspronkelijke kwaliteit. Dat had uiteraard
gevolgen voor de kosten, maar
vanwege de eendrachtige samenwerking konden die redelijk gedrukt worden. De gemeente
Eindhoven verleende bovendien
een flinke subsidie. Vorig jaar
zijn goten, ramen en dak aan de
beurt gekomen, dit jaar volgen
schuren en erkers, in 1989 wordt
het project afgesloten met aanpak van schoorstenen , balkon ,
elektra en gangetjes. De gemeente pakt de woonomgeving aan ,
voor een_ deel volgens suggesties
. en verlàne.ens vanuit de "Wiik.

Aandacht voor de renovatie in
het Eindhovens Dagblad van 6
februari 1988.
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Eindhovens Dagblad 7 juli 1989:
"Tuindorp De Burgh zou het
grootste monument worden dat
Eindhoven kent".

Op 23 mei 1989 wordt na een intensieve periode van
voorbereiding door de commissie onderhoudsfonds een
bewonersvereniging opgericht. Deze vereniging stelt een
meerjarenplan vast voor een "onderhoudsabonnement" voor
een periode van 12 jaar. Tevens controleert de bewonersvereniging de Stichting Onderhoudsfonds. Deze stichting
vormt een afgeleide van de bewonersvereniging en heeft tot
taak het financiële en technische beheer van het
onderhoudsfonds te voeren.
Voor de start van het onderhoudsfonds zullen de woningen
van de deelnemers op een 0-niveau worden gebracht.
Daarmee is gemiddeld per woning een bedrag van elfduizend
gulden gemoeid, waarvan 60 procent door de gemeente wordt
gesubsidieerd.

De Stichting verliest haar vergaderruimte in de zo vertrouwde
DAF-kantine .

Uit de maandelijkse bijdragen van de deelnemers zal de
komende twaalf jaar het onderhoud worden bekostigd dat
nodig is om de goede staat van de woning op peil te houden.
De gemeente draagt hier in bij door een eenmalige storting in
het onderhoudsfonds van twintig procent van het totale
bedrag van de 0-beurt. Ook vijftig van de 130 huurwoningen
(80 huurwoningen zijn reeds opgeknapt door de AMEV)
zullen aansluitend op het projekt van de eigenaar-bewoners
een 0-beurt ondergaan.
De stand van zaken op 12 juni 1989: 115 van de 134 eigenaar-

bewoners van het Witte Dorp nemen deel aan het
onderhoudsfonds. Op 19 juni start de uitvoering van de 0beurt, waarmee een bedrag van 1,1 miljoen gulden aan
gemeentelijke subsidie is gemoeid. Na uitvoering van de 0beurt zal per woning gemiddeld een bedrag van 25.000 gulden
zijn verbeterd, van welk bedrag 13.000 gulden is
gesubsidieerd.
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11 eennieuwewoonwük

Op 27 november 1978 staat op de agenda van de Gemeenteraad
van Eindhoven de aankoop van het DAF-1 complex aan de
Burghstraat door de gemeente Eindhoven voor een bedrag van
4,8 miljoen gulden. De Raad van Bestuur van DAF-Trucks en
het college van Burgemeester en Wethouders hadden op dat
moment al overeenstemming bereikt over de transaktie.
De stichting Witte Dorp de Burgh is
voornemens om in overleg met het
kerkbestuur te bezien of de Fatimakerk
niet een meer algemene wijkfunktie kan
vervullen. Zo verliest de Stichting bij
voorbeeld haar vergaderruimte in de
vertrouwde
DAF-kantine, ook is er
door de sterk toegenomen verjonging
van de bewoners in het Witte Dorp en
het nog steed groeiend aantal kinderen
in de wijk een toenemende behoefte aan
een ontmoetingsruimte. De centrale ligging in de wijk en het teruglopend kerkbezoek kunnen uiteindelijk faktoren zijn
die het mogelijk en wenselijk maken om
de kerk als "ontmoetingsgebouw"
te
gaan gebruiken. En dan niet alleen voor
de witte woningen, maar voor de gehele
wijk "Tuindorp".

Het terrein beslaat een oppervlakte van 1,2 ha en krijgt een
woonfunktie.
"Ben W van Eindhoven achten de aankoop uit een oogpunt
van verstedelijkingsbeleid verantwoord. In een wijk als De
Burgh past een dergelijk bedrijf niet meer en bovendien kan op
deze wijze de unieke woonfunktie van de wijk versterkt
worden," aldus een bericht in het Eindhovens Dagblad.
DAF-Trucks kan evenwel het terrein blijven gebruiken tot
uiterlijk 1 juli 1981. Daarna hoopt de DAF verhuisd te zijn
naar het terrein aan de Geldropseweg . "Na ontruiming en
afbraak dient daarom ook, zo vindt het college, zo snel
mogelijk begonnen te worden met de nieuwbouw om te
voorkomen dat in het gebied De Burgh voor kortere of langere
tijd een gat ontstaat met alle onaangename gevolgen voor het
woonmilieu," zo schrijft de krant.

Het allerlaatst e stukje DAF .

Dat het tot 1 januari 1989 heeft moeten duren
voor het zover was, en wat er zoal niet onder een "versterking
van de unieke woonfunktie" kan worden verstaan, wordt
beschreven in dit hoofdstuk.
Uiteindelijk zal de gemeenteraad er in 1988, op voorspraak
van de stichting Witte Dorp de Burgh, weer voor zorgdragen,
tezamen met het college, dat de basis gelegd kan worden voor
de gewenste stedebouwkundige en architectonische kwaliteit.
Maar dat een en ander nogal wat voèten in de aarde heeft
gehad, moge blijken uit het volgende.
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De planontwikkeling
Op 22 april 1986 nodigt de gemeente de bewoners van de wijk
Tuindorp De Burgh uit op een eerste informatieavond over de
planontwikkeling voor het DAF -1 terrein. Er worden enige
globale uitganspunten toegelicht zoals: er komt alleen woning bouw, bestaande uit eengezinswoningen; er is geen hoogbouw
toegestaan; er wordt gedacht aan een of twee doorsteken
vanaf de Burghstraat naar de Schalmstraat.
Voor het woningbouwprogramma denkt men aan een
combinatie van premie-koopwoningen in de A -, B- en Ccategorie. De planning is erop gericht om eind 1987/begin
1988 te starten met de bouw.
De op deze avond op verzoek van de gemeente geformeerde
"meedenkgroep" (inspraak is immers al weer een achterhaald
begrip) komt echter niet zoals afgesproken iedere twee
maanden bijeen, maar ontvangt pas bijna een jaar later een
uitnodiging voor een vervolggesprek. Dit ondanks herhaald
aandringen van de Stichting.

Het DAF-terrein met een opper vlakte van 1,2 ha krijgt een woon funktie.

Tijdens deze bijeenkomst, op 12 maart 1987, wordt een
gedetailleerd bestemmingsplan gepresenteerd door de Dienst
Stadsontwikkeling (Dienst SO). Op dit bestemmingsplan is
slechts op kleine onderdelen (erfscheidingen e.d.) nog
inspraak mogelijk aangezien met voortvarendheid moet
worden gewerkt aan de uitwerking van het plan, zo delen de
gemeentelijke planologen mee.
Daarvoor heeft de Dienst SO gemeend het plangebied (ca. 70
woningen) op te moeten delen in 3 "kontraktgebieden" met
ieder een eigen realisator en architect. De ambtenaren zijn
niet van plan in te gaan op de bezwaren die worden
aangetekend tegen de gevolgde procedure.
Op 26 maart 1987 reageert de stichting "Witte Dorp de
Burgh" met een brief aan het college van Ben W waarin
vooralsnog alleen op de gevolgde procedure wordt ingegaan.
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Deze brief vormt de eerste in een lange reeks waarin telkens
weer wordt aangedrongen op een goed overleg met de wijk
om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig plan dat past in
de buurt. De Stichting pleit daarin voor een globaal
bestemmingsplan en voor het op zo kort mogelijke termijn
aantrekken van een architect met het doel deze in een zo
vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de stedebouwkundige
struktuur van het plan. Architectuur is nu eenmaal niet los te
denken van stedebouw. De wijken "Tuindorp De Burgh"
(architect Dudok) en "Het Hooi" (architecten Van de Broek
en Bakema) zijn hiervan de overtuigende bewijzen, zo meent
de Stichting.
De Stichting krijgt op 9 september het verzoek van de
gemeente om "een eigen visie" op papier te zetten.
Op 17 september presenteert de Stichting in de DAF-kantine
op het Burgh plein een stedebouwkundige analyse van het
Witte Dorp in relatie tot het plangebied, alsmede een tweetal
modellen voor de stedebouwkundige invulling van het
plangebied. Deze studie is op verzoek van de Stichting door
architect Martien Jansen van architectenbureau OD 205
gedaan.
Het plan wordt echter in een gesprek van de Stichting met
Dienst SO door de vertegenwoordigers van deze dienst als
"onaanvaardbaar" van de hand gewezen.

Op het DAF / -terrein komen huizen die uitkijken op het plein.

Op 9 februari 1988 wordt een hoorzitting gehouden t.b.v. de
behandeling van het "Ontwerp bestemmingsplan De Burgh
C" in de commissie voor ruimtelijke ordening, milieu en
personeelszaken. De Stichting krijgt de gelegenheid haar
bezwaren toe te lichten en de door het architectenbureau 0D
205 gemaakte analyse en modellen te presenteren. Namens de
Stichting geeft de architect van het plan, Martien Jansen, een
toelichting op het plan.
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Ter voorbereiding op deze hoorzitting heeft de Stichting een
uitgebreide reaktie opgesteld op de ambtelijke adviesnota die
aan de commissieleden wordt aangeboden. Daaraan worden
toegevoegd de reakties die de Stichting heeft ontvangen van
de Dudok-Stichting uit Hilversum opgesteld door de heer
R. Magnée, oud medewerker van Dudok, de reaktie van de
BNA (Bond van Nederlandse Architecten), alsmede de
reaktie van ir. H. Smulders, wetenschappelijk medewerker
aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Alle drie de reakties spreken zich onomwonden uit voor de
visie zoals die door de Stichting (bureau OD 205) is
ontwikkeld, en voor een zorgvuldige procedure met slechts
één architect, die ook mede het stedebouwkundig plan dient
te ontwerpen.
Op 19 februari wordt door de Stichting een laatste poging
ondernomen om tot een compromis te komen . Er wordt een
"tussenoplossing" ingediend, die zowel elementen uit het plan
van de Dienst SO (met name m.b.t. de aansluiting op de
tuinen van dele Wilakkersstraat) als elementen uit het plan
van de Stichting bevat. Dit voorstel wordt, na voorlegging aan
de direkt omwonenden, aangeboden aan de raadscommissie,
met een begeleidende motivatie .
Uiteindelijk hakt de raadscommissie in haar vergadering van
14 maart 1988 de knoop door en neemt het compromisvoorstel
aan.
Het Eindhovens Dagblad daarover: "Geheel volgens de
wensen van de stichting "Witte Dorp de Burgh" moet nu het
Burghplein een echt plein worden. Dat gebeurt door op het
DAF 1-terrein huizen neer te zetten die uitkijken op het plein.
Het terrein wordt aan een ontwikkelaar uitgegeven en door een
architect ontwikkeld. De ontsluiting van het terrein moet aan de
noordkant van het Burghplein komen te liggen. Van de
ambtenaren wordt een nieuw bestemmingsplan verwacht dat
aan die eisen voldoet."
104
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Belangrijk uitgangspunt bij de invulling
van het terrein is dat de elementen, die
in dit gebied de stedelijke struktuur bepalen, in onderlinge samenhang worden
gebracht, om aansluiting te vinden op
het unieke karakter van de bestaande
wijk. In de varianten wordt uitgegaan
van eengezinswoningen in de premie-,
koop- of vrije sector-sfeer. De ontsluitingsstruktuur vormt het belangrijkste
aspect in het verschil tussen variant M 1
en M2.
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In MI is gekozen voor een herinterpretatie van het patroon waardoor het
"Tuindorp de Burgh" wordt geken merkt.
De openbare ruimtes komen in vorm,
maatvoering en verschijningsvorm overeen met de bestaande patronen.
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In M2 wordt ingespeeld op het bijzondere karakter van het gebied door de
introduktie van een nieuw en afwijkend
woningtype: het "stadshuis".
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Uiteindelijk is model MI door de raad
aangegeven als meest wense lijke basis
voor de stedebouwkund ige struktuur
van het plangebied en is het bestem mingsplan van de Dienst SO in die zin
aangepast. Dit stedebouwkundig model
levert een herkenbare en heldere struktuur van het DAF-terrein, en sluit naadloos aan op het huidige Witte Dorp.
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Stedebouwkundige analyse bureau OD
205
Het vrijkomende terrein van het DAFfabriekscomplex is van bijzondere betekenis voor de samenhang tussen de verschillende delen van de wijk. Het gebied
is grotendeels in zijn karakter en struktuur vastgelegd met het stedebouwkundig ontwerp van Dudok. De belangrijkste uitgangspunten voor de ruimtel ijke
opbouw van het plangebied zullen dan
ook worden bepaald door de rijk geschakeerde en zorgvuldig gecomponeerde stedelijke ruimtes van het oostelijk van het plangebied gelegen Witte
Dorp.

Opbouw van het stedelijk weefsel met
regelmatig gevormde omzoonde woonblokken .
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De Wilakkersstraat vormt de 'kniplijn'
in de struktuur van het Witte Dorp.

<fr

Het Burghplein vormt het hart van het
hele gebied en vraagt in zijn symmetrische opbouw om een spiegeling van de
verkeersafwikkeling binnen de wijk
Burghstraat - St. Adrianusstraat. Dit
'cross your heart' -principe wordt een
van de belangrijkste dragers van het
nieuwe plan.
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Het toeval wil dat op de dag dat genoemd artikel wordt
gepubliceerd, de nieuwe burgemeester van Eindhoven ,
Dr. J. van Kemenade , een bezoek brengt aan de wijk. Van
Kemenade laat zich door de bestuursleden van de Stichting
uitgebreid voorlichten over de renovatie-aktiviteiten, maar
ook over het DAF !-terrein. Het college van Burgemeester en
Wethouders neemt uiteindelijk dienovereenkomstig het
besluit dat "het karakter van het stadsdeel het Witte Dorp niet
zal worden aangetast door nieuwbouw aan het Burghplein .
De nieuwbouw zal zoveel mogelijk aan moeten sluiten op de
Dudok-architectuur, die zo karakteristiek is voor deze
Eindhovense wijk. Het architectenbureau O D 205 wordt
aangesteld als architect om samen met J. Luiten, voormalig
raadslid en vertrouwenspersoon van zowel het college als de
stichting, de planontwikkeling ter hand te nemen."
Inmiddels is in mei 89 het bestemmingsplan overeenkomstig
aangepast en hebben de eerste besprekingen van de architect
met de door B en W aangestelde realisator Bouwfonds Zuid
Nederland plaatsgevonden.
Hoewel de aanstelling van de architect vooraf door Ben W,
met daarbij de specifieke opdracht om kwalitatief
hoogwaardige architectuur te ontwerpen , geen gebruikelijke
gang van zaken is in de bouwwereld, en de realisator dan ook
zeker zal moeten "wennen " aan deze opzet en verhouding
met de architect, is de verwachting dat het Bouwfonds deze
uitdaging zeer wel waar zal kunnen maken.

1"

bijlage
Onderst aa nde gegevens zijn ontleend aan de huur administrati e
van mak elaar skantoor Van der Meeren over de periode mei
1938 - april 1941.
A chte r de huisnumm ers werd de overee nge ko me n maa nde lijkse huur so m verm eld (hi er cursief gedrukt) en de naa m
en beroep van de eer ste bewon ers vanaf mei 1938.
Waa r acht e r de huisnummers geen gegeve ns staa n ma g
wo rden aa ngenomen dat de betr effend e huize n op dat
mo ment nog leeg stonden of door de G rün e Po lize i wer den
bewoo nd .
De G rün e Po lize i is± mei 1941 uit het Witt e Do rp
vertrok ken.

St. Jorislaan oneven huisnummer s
l /winkelhui s/70,83 p .rn./ De Natri s/banketba kke r/ 1 maa rt 1939

9/Egas/l septembe r 1938
11/40,00 p. m ./Perk/ Phi lips/1 feb ru ari 1939
13/Rabou w/opzichte r PTT / 1 april 1939
17/Lecluse/ boe kh o ude r/l mei 1939
19/V an Lijf/Philip s/ IS april 1941
21/Heesse ls/boekh oud er/l juni 1939
23/
25/
27/Vroegind ewe ij/Philip s/l apri l 1941
29/Valks/lab o rant Philip s/ ! april 1941
31/Wigge rink / Philip s/l april 1941
33/Bro ekhui ze n/acco unt ant/ 1 april 194 1
37/36 ,00 p.m ./Co rne lissen/filiaa lchef/1 sep tember 1940
39/Ott e rspoo r/a mbt enaa r Utr ec ht/! sept ember 1940
41/D e Jon g/magaz ijnchef DAF/1 septembe r 1940
43/V an Doo rne/ DAF /1 septembe r 1940
45/Web e r/filiaalchef/ 15 dece mber 1940
47/Bru gman/Karel 1/ 1 mei 1940
49/45,00 p. m./ Pare re/ve rt ege nwoo rdiger/1 septemb er 1940

3/50,00 p.m./ Jan sse n/procurati ehoud er DA F/1 feb ru ari 1939

5/Amm ers
7/Van G roo te l/bouwkundige/1 mei 1938

even hui snummers

9/

2/Kram er/Philip s/15 juli 1938
4/Spoor enber g/gro ssie r in ko lonial e waren/! september 1938
6/Mann/l april 1939
8/de Horn /chef lunchroo m He ma/ ! september 1938
10/Van Sandwijk / ir. Pieus/! sep tember 1938
12/v.d. Berghe/ ir. Philip s/ IS augustus 1938
14/Wit senbur g/Philip s/ l augustus 1938
16/Rose ndal / Philip s/ l septe mber 1938
18/50 ,00 p .m./ Ra aymake rs/voo rzitte r Raad van Arb eid/!
septemb e r 1938
20147,50 p .m ./Hupk es/a rts/ 1 sep te mber 1938

Il/Wil s/bea mbt e Philips/IS mei 1938
13/
15/4 7,50 p.m./ Veltk amp
even huisnummers
21winke lhuis/ 1000,00 p .j./ Lampe , kledin gzaa k/! ap ril 1940
4152,50 p .m./Ve rvoort /koopm an/1 janu ari 1939
6150,00 p. m ./ M eye rsl l februari 1941
8/ Meye rs/l fe bru ari 1941
10/Gr oe neve ld/Philip s/ l april 1941
12/Bo uke ma
14/

Geldropseweg
136155,00 p.m ./ Bierlaagh
138150,00 p.m ./Vee ge ns/ir. Phi lips/ ! juli 1938

140/Mev r. Jelinge r-Ruland /coll ectric e Staa tsloter ij/!
nove mber 1938
142/Va n Dijk /Philip s/! oktober 1940
144/45,00 p .m./ Be rend es
14615 7,50 p .m ./Ott en/ass urad eur
148/52 ,50 p .m ./Po ls/ir. ge mee ntewe rke n/ ! me i 1938
150/ Koo ist ra/ hoo fd telefoondi strict / ! me i 1938
152/v.d. Ho rst/ir ./ 1 me i 1938
154/ Hend rikse n/co rrespond ent Tweka/1 juni 1938
156155,00 p.m./ Merte ns/ inspeel. Al g. Friesche Leve nsve rze k .
My/1 mei 1938
158180,00 p .m./Vlijminx/1 juni 1938
160170,00 p.m./Bong enaar/ conr ector St. Cath arin a lyce um/!
mei 1938
162/Van Moo rse l/fabrikant/! mei 1938
164/Wo lters/leraa r St. Ca tharina lyceum/! mei 1938
166/Va n Velze n/a dj . dir. Gem ee ntewe rken

Burghstraat oneven huisnummer s
1147,50 p .m./ Ver hage n/leer looier / 1 janu ar i 1941
3/Jedilov/l ap ril 1941
5/G run d fe ld/ l septe mber 1938
7/ Rut gens/l april 194 1

Petrus Donder sstraat oneven huisnummers
1152,50 p.m./Van Boc kel/acco unt ant/1 mei 1938
3/50,00 p.rn .!Oud e G roe nege r/1 a ugustu s 1938

5/Riem e ns/1 mei 1938
7/Blok/ir. Philip s/ ! nove mber 1938
9/Dijkzeul
11/
13/
15/
17/De Jon ge
19/
21/Beek man
23/Wout e rs/ge mee nte ambt enaa r/! febru ari 1940
25/
27147,50 p .m.f f en Have/ proc uratie ho ud er/! april 194 1
29/mev r. Jansse ns-Timm e rm ans/P hilip s/ ! apri l 194 1
31/Ov erbee k/Philip s/ l april 1941
33/Van Mam eren/bea mbt e Landm ee tkundige Dien st/ ! maart
1941
35/De Breij / Philip s/ 1 april 1941
37/Da anje/ landm eter kadaste r/! maa rt 194 1
39/De Jon g/ir. Philips/ ! ok tober 1940
41/Wolf/Philip s/l maa rt 194 1
43/52,5 0 p.m.!Ce msto/l ok to be r 1940
45/Mej. Kleinod /dir . medische d ienst/! ok tobe r 1940
47/Hofk es/ tec hn . opzichter Philip s/ ! janu ari 194 1
4914 7,50 p .m./S tieler/ir. Phi lips/ ! janu ar i 1940
51/Potj es/ ir. Phil ips/! ju li 1940
53/He s/leraa r Lo rentz Lyceum/ ! o kto ber 1940
55/Korver/landm eter/l augustu s 1940

St. Odastraat oneven huisnumm ers
1150,00 p .m ./B rin kman/Philip s/ 15 mei 1938
3/47,50 p .m ./Van Veen /ir. Philips/! mei 1938

SI

7/De Bruyn/P hilip s/! mei 1938
9/V an Dam/adj. directeur Z uid Nede rland sche Hand els My.I l
juni 1938
11/Feiner/Phi lips/l juni 1938
13, 15, 17,21,23/Bata/l mei 1938
19/ Kleyne/ir. Philips/! april 1941
21/
23/
even huisnummers
2155 ,00 p .m .! Van Veldhoven /Gemee nte bedrijv en/! me i 1938
4/47,50 (desnoods 45, 00) p .m .

6/
81

10/Wedu we O verde vest-Ko o le/1 april 1941
12/NV A bex/ 1 j anuari 1939
14/Metz/ ir. Gemeentewerk e n/! au gustus 1938
16150,00 p.m./Van Lieshout/hoofdb estuurd er St. Pau lus/!
september 1938
18/
20/Wedu we Van Moor se l-v.d . Voo rt/! o kt obe r 1938
22147,50 (desnoo ds 45, 00) p. m./Voge l/1 oktobe r 1939
24/Bodifee/a mbt enaar G emee nte Werke n/! me i 1940
26150,00 p .m./ D e Charro /inspec te ur Utre cht/IS jul i 1938
28155,00 p .m .! D e Bie/ambt e naar rijk swa tersta at/! juni 1~38

Ie Wilakkersstraat oneven huisnumm ers
1/35,0 0 p .m./Schmeink/gem ee ntea mbte naa r/ 1 febru ari 1939
3/Swink els/Philip s/l februari 1939
S/Boo n/Philip s/1 maart 1939
7/v.d. Mey/Philip s/ 1 februari 1939
9/Fran se n/ir. Philips/! februari 1939
11/Kno ppe r/ Philips / l maart 1939
13/Scho lma/ Philip s/! maart 1939

even huisnummers
2155,00 p .m./S poo renb erg/gro ssier/ l S jun i 1938
4150,00p .m.! V an Lee uwen/ ! septe mber 1940

6/ Mekking/make laar /l no vembe r 1938
8147,50 p .m. /D e Baar
10/
12/Weste ndo rp
14/Boos t
16/Ve rmeulen
18/G ilhuis
20/Keunen/fabrikant/l april 1941
22/
24/
26/
28152,50 p.m./Vo ogd/ 1 maa rt 1940
30/47 ,50 p .m./Sc hilt e/1 okto ber 1940
32/Steve ls/Philip s/ l augustus 1940
38150,00 p.m./N ijst/bou wk und ig teke naa r/I S feb ru ari 1941
40/
42/
44/
46/

IRQ

15/Scholts/vertegenwoordiger/l mei 1939
17/Stevenaar/politieagent/l februari 1939
19/Van Tuyl/onderwijzer/laugustus 1940
21/Wensing/Philips/ljuni 1939
23/Van Buul/voeger /1 mei 1939
25/Addink/Philipsll mei 1939
27/B ayens /gemee nte ambtenaar / ! februari 1939
29/De Bont/gemeente ambtenaar crisisbureau/1 januari 1939
31/Ruhwandl/Philips/l mei 1939
even huisnummers
2/45,00 p.m. /Sluiters, ir. Philips / ! september 1939
4135,00 p.m./Dirkx/vertegenwoordiger
papierwar e n/ ! mei

1939
6/Van Dijck/calculator/1 maart 1939
8/Paro/techniker DAF/15 augustus 1940
l0/Veldhuis/ambtenaar raad van Arbeid/1 april 1939
12/Van Gessel/inspect. Haagsche Verzek. 1805/1 mei 1939
14/Ophoff/Philips/I maart 1939
16/Van Dijck/onderwijzer/1 maart 1939
18/Van Rijsbergen /P hilips/1 februari 1939
20/Excalbo/Philips/l november 1940
22/Dijkdrent/l mei 1940
24/Croes/Philips/I juni 1939
26/Kan/vertegenwoordiger/I juni 1939
28/Gevers/Philips/l mei 1939
30/Van Nimwegen/boekhouder Philips/1 juni I939
32/Serr arens /leraar N .0 ./ 1 juni 1939
34/Klaassen/keurmeester slachthuis/IS juli 1939
36/Noorloos/Philips/l 5 april 1939
38/Smit/Philips/15 april 1939
40/36,00 p.m./Jansen/ambtenaar
NS/1 augustus 1939
42/36,00 p.m./Bliek /P hilips/ 1 september 1939
44/Wa terreus /Ph ilips/I juni 1939
46/Hageman/Philips/I juni 1939

St. Odulphusstraat

oneven huisnummers

1/50,00 p.m./Visser/directeur Van Abb e Museum/1 mei 1938
3137,50 p.m./Gianotten/Philips/1 september 1939

5/

7/Weimar/chef V&Dil januari I 940
9/Bayenslgemeente ambtenaar/! maart 1940
ll/Haringx/Philips/15 mei 1940
13/Kamsteeg/Philips/15 juli 1940
15/40,00 p.m./Klein/wagenmeester/1 december 1940
11137,50p.m.lweduwe van Alphen/1 juni 1940
19/

21/F ransen /ambtenaar Gemeente Werken/1 september 1940
23rTol/Philips/15 december 1940
25/Bo eke /P hilips/ l oktober 1940
21/40,00 p.m./Klein/autocontroleur / 1 januari 1941
29/37,50 p.m./Steenbergen/calculator
Philips/1 januari 194 I
31/Raven/bureel chef tractie NS/1 januari 1941
33/Van Tongeren/inspeel. D.B./1 december 1940
35/G reijop /hoofdonderwijzer/I februari 1940
37/Peters/gemeente ambtenaar/1 mei 1940
39/Hol/chefverkoper / l mei 1940
41/50,00 p.m.

even huisnummers

St. Nicasiusstraat

2/50,00 p.m./Van Tuyl/leraar St. Catharina lyceum/1 mei 1938
4/40,00 p.m./Reynders/secretaris DAF/1 augustus 1939

1/37,50 p.m./Groenevelt/ambtenaar
Philips/IS maart 1941
2/36,00 p.m./Kneepkens/kantoorbediend
e Philips/! augustus

6/Godkewitsch/Philips/15 mei 1939
8137,50p.m ./Kuyt/Philips/ 1 augustus 1939
IOrTjabring/NS/1 september 1939
12/Roelofs/vertegenwoordiger/I juni 1940
14rTops/vertegenwoordiger Bruynzeel/1 oktober 1940
16/Van Wees/Philips/1 november 1940
18/Roosmalen /PTT/I september 1940
20/Drewes /boe khouder/l mei 1940
22/Pinster /leraar ambachtschool/! augustus 1940
24/Jacobs/directeur VVV/1 november 1940
26/Zoetmulder/bedrijfsleider/15 oktober 1940
28/Riethof/leraar Lorentz lyceum/1 februari 1941
30/Mej. Lint/Philips/1 november 1940
32/Veltkamp/opzichter Heide Mij/1 oktober 1940
34/Gusdorf/ir. Philips/1 oktober 1940
36/Mevr. Rink-Rebel/1 april 1940
38/Bol/15 september 1939
40/R ebers/v ertegenwoor diger/I september 1940

1940

1140,00p.m./Kiesling/vertegenwoordiger/1
augustus 1940
2/37,50 p.m./Doesselaere/aannemer/1
mei 1939

St. Hubertusstraat
1/35,00 p.m ./O nstenk /a mbtenaar NS/1 september 1939

St. Leonardusstraat
1/45,00 p.m./Vollenbroek/Philips/1 september 1939
2/Beljert/ir. Philips/1 augustus 1940

Burghplein
1/45,00 p.m.

2/
3/
4/
5/

6/
7/
8/
91
10/40,00 p.m ./Ro mmers /koopman / 1 augustus I939

11/Vennix/procuratiehouder/I februari 1940
12/Knol/15 juli 1939
13rTjepkema/Philips/l februari I940
14/Coolegem/vertegenwoordiger/I april 1940
IS/Smit/ambtenaar PTT/1 oktober 1940
16/Van Eck/beeldhouwer/! oktober 1939
17/Brinkman Metz/1 juli 1939
18/Wed. Korff-van Maanen/1 maar t 1941
19/Smits/constructeur Philips/1 april 1941
20/K neepk e ns/boe khouder / l april 1941

2e Wilakkersstraat

even huisnummers

2152,50 p.m.lvan Buijtenen/ir. Gemeente Werken/! februari

1940
4/40,00 p.m.

6/
8/

l0/
12/
14/

oneven huisnummers

1/
3/
5/
7/
9/

Il/Baas /P hilips/IS juli 1940

110

St. Adrianusstraat

Vic van Lijf, opgegroeid in de Burg hstraat, trouwde met

Miebet Dircksens die op het Burghplein woonde. Hij stelde
dit lijstje Witte Dorp-huwelijken samen.
Barts - Custers

Bol - Jedeloo
Fuchs- Parmentier

Fuchs- Peeters
Hohrnan - Van Kempen
Horst-Hol
Maat - De Haan
Munnik -Johans en
Nuis - Vernimmen
Sanders-Van Lieshout
Sikking - Klinkers
Spleet - Koolhaas
Thijssen - Vernimmen
Van Ierse! - Van de Ven
Van Kempen-Nagelkerke
Van Lijf - Dircksens
Vermeer - Van de Biggelaar
Wouters- Keune n

Bestuur stichting ''St. Odulphusstraat en
omgeving" 1979
Wilbert van Gent (voorzitter)
Jacques van Amelsvoort (secretaris)
Henk Riethof (penningmeester)
John Jansen (vice-voorzitter)
Cor Aarnoutse
Jacques Vermeeren
JanDorr
Jan van Dijk

Bestuur stichting onderhoudsfonds
Hans Scheerlings (voorzitter)
Rosalie Wibier-Maas (secretaris)
Kees Oudesluijs (penningmeester)
Chris Plasmans
Gijs Banken
Cees Donkers
Leon van Gorp
John Jansen

Bestuur bewonersvereniging
Bestuur stichting "Witte Dorp de Burgh" 1984
Jan Dorr (voorzitter)
Jacques van Amelsvoort (secretaris)
Henk Riethof (penningmeester)
John Jansen (vice-voorzitter)
Cees Donkers
Leon van Gorp
Fred Rooi mans (voorzitter bouwcommissie)

Marcel Teheux (voorzitter)
Anka Broers-Meyer (secretaris)
Gijs Banken (penningmeester)
Rosalie Wibier-Maas
Kees Oudesluijs
Hans Scheerlings
Cees Donkers
Leon van Gorp
Kim Egger

Bestuur stichting "Witte Dorp de Burgh" 1988
Greet van Baars (voorzitter)
Jacques van Amelsvoort (secretaris)
Kim Egger (penningmeester)
John Jan sen (vice-voorzitter)
Cees Donkers
Leon van Gorp
Fred Rooimans (voorzitter bouwcommissie)
Ingrid van Bragt (2e secretaris)

verantwoording

verantwoording bronnen
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De samenstellers van dit boek
danken in het bijzonder:
Mr.A. van Agt,
Ingrid van Bragt
Erik van Dijk
Peter Dillen
Cees Donkers
Leon van Gorp
Monique Greve
Marloes van Houten
Joep Janssen
Marcella van Liempt

Vic van Lijf
Anita Pauls
Ronald Rovers
Huub Smulders
Jan Spoorenberg
Marja Stork
Juliette We ijs

Wij zijn veel dank verschuldigd aan een
groot aantal bewoners en oud-bewoners van het Witte Dorp die materiaal
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"Doorwandelt men de voltooide of vrijwel voltooiçf,estraten
van het al reeds uitgestrekte bebouwde gedeelte van het
tuindorp "De Burgh" dan kan men uit de omstandigheid, dat
vrijwel alles bewoond is, wel afleiden, dat het Dudok aan
practischen zin niet ontbroken heeft. Het is hem gelukt om
woningen te ontwerpen, die klaarblijkelijk zeer sterk in den
smaak van het wonend publiek vielen. De verzorging van de
voortuinen bewijst ook wel met hoeveel genoegen de nieuwe
bewoners deze nieuwe huizen in deze nieuwe wijk bewonen.
Een bezoek aan de bewoners van eenige dezer huizen van
uiteenloopende type bevestigde ten volle dezen indruk."
"Wanneer men het alreeds zeer uitgebreide voltooide gedeelte
van dit tuindorp doorwandelt, tusschen de vriendelijke witte
huizen met hun welverzorgde voortuinen, met hun zoo
zorgvuldig doordachte rangschikking tot prettige straatbeelden,
dan wordt men geslingerd tusschen groote blijdschap dat hier
iets zoo uitnemends tot stand is kunnen komen en droefenis tot
ergernis, dat hetgeen dan toch maar mogelijk blijkt, - ook
volledig commercieel gezien mogelijk blijkt - niet overal
geschiedt. "
prof. ir J.G Wattjes in het vakblad van het Nederlands Instituut
van Architecten. 1939

