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pleintje
Samen met mijn, toen nog, zoontje, ging ik elk jaar 
minstens 1 keer naar het pleintje in het Witte Dorp. 
Voor het Ariens-wagenspel. Het was voor ons de 
meest nabije plek waar ze optraden. De voorstellin-
gen waren geweldig. De sfeer eromheen gezellig.  
En het pleintje een bijzonder prettige plek om te zijn. 
Door het intensieve gebruik als speelplek was het wel 
onderkomen. Zo was er geen gras meer te bekennen. 
In een buurt met waarschijnlijk de hoogste dichtheid 
aan architecten en stedenbouwkundigen in Eindho-
ven, komt er dan natuurlijk een ontwerp uit de buurt 
zelf. Robuuster en met bijzondere oplossingen en 
accenten.
Inmiddels was ik wethouder en had de eer het 
vernieuwde plein te mogen openen. Napratend met 
een wat oudere bewoner vroeg ik me af waarom er 
voorheen nooit een onderhoudsprobleem was ge-
weest. Er hadden toch altijd gezinnen met kinderen 
gewoond. Hij vertelde dat je vroeger het gras hele-
maal niet mocht betreden. De veldwachter waakte 
daarover. Maar dat was eigenlijk geen probleem. 
Want vlakbij begonnen de velden.

Ik wens u als lezer toe dat u woont waar het leven 
even goed is als in het Witte Dorp. Een levend  
monument, dankzij haar gemeenschap van bewo-
ners, zoals u in dit boek kunt lezen.

Mary-Ann Schreurs

Wethouder van Innovatie en design, 

Cultuur en Duurzaamheid
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Het boek is samengesteld door de bewoners zelf 
met materiaal dat door velen is aangeleverd. Het is 
een tijdsdocument bij de start van wellicht een vierde 
generatie. Het blijkt namelijk dat veel van deze 
dorpsbewoners graag terugkomen naar hun stad en 
wijk. Op die wijze draagt het dan ook bij aan een 
trots ‘Eindhoven-gevoel’ en een typisch geslaagd 
voorbeeld van de nog steeds aanwezige Brabantse 
dorpscultuur. Een ‘dorp in de stad’ als typologie en 
basis voor een nieuwe toekomst, waar zorg voor 
elkaar misschien meer nodig zal zijn.

Een moment ook waarop de ‘protestgeneratie’ en 
activisten van de jaren 70 tevreden en met een 
gerust geweten het stokje kunnen overdragen.

Veel lees- en vooral kijkplezier!

inleiding

Inleiding

Bij dit tweede jubileumboek ligt de nadruk meer op 
de bewoners van de wijk en de toekomst: de mens en 
de beleving. Het beeldmateriaal laat zien dat er met 
veel plezier wordt gewoond in de wijk, die inmiddels 
Rijksmonument is geworden. De volgende generatie 
dient zich al weer aan in deze zeer kinderrijke buurt, 
zoals elk jaar blijkt op de eerste lentedag op het 
Burghplein en tijdens Koningsdag, als elk grassprietje 
is verstopt onder een kleed met kinderspeelgoed, 
tuinstoeltje of tafeltje met oranje cakejes.

Het lief en leed dat met elkaar wordt gedeeld,is 
opgenomen in dit boek. Van Hemelvaders met trotse 
pappa’s en hun kinderen op ‘schoolreisje’ tot het 
trieste overlijden van een jong gezin bij de recente 
vliegramp in de Oekraïne. Ook op zulke momenten 
blijkt de hechte gemeenschap van de Witte Dorpers 
om familie en elkaar te steunen.

Tekst: Cees Donkers, namens de redactie

Voor u ligt het tweede jubileumboek van het Witte 
Dorp. Na de viering van het 50-jarig bestaan in 1989, 
is het inmiddels al weer 75 jaar geleden dat de wijk 
van 264 rijtjeshuizen van architect Dudok in 1939 
werd opgeleverd.
Bij het eerste jubileum stond vooral de geschiede-
nis van de wijk centraal en de successen die waren 
geboekt met Onderhoudsfonds, bebouwing DAF- 
terrein, buurtfeesten in 1986 en 1989, VinDudok-
Village Blanc, tentoonstelling in het Van Abbe 
Museum en een heuse WIDO-onderscheiding voor 
‘bewezen diensten’.
Dit alles beschreven in het eerste jubileumboek, 
samengesteld door de tweede generatie jonge bewo-
ners die medio jaren 70 in de wijk kwam wonen.

Inleiding
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Hoek Geldropseweg, Petrus Dondersstraat nu en toen.
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uit de oude doos

Opa van Doeselaere
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Oma van Doeselaere
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de tweede generatie

’s Avonds was het feest voor de ouders. De Never-
mind Jazzband gaf een optreden, maar vooral het 
optreden van slagwerkgroep Slagerij van Kampen, 
een aantal bandleden woonden in het Witte Dorp, 
liet een grote indruk achter. Om de notabelen van de 
eerste generatie niet te kort te doen, kregen zij de 
zondagochtend nog een koffieconcert voorgescho-
teld.
Cees Donkers haalt nog een mooie anekdote aan. 
“Harrie van de Moesdijk, tegenwoordig een vaste 
waarde in de Quote 500 van rijkste Nederlanders, 
was destijds net begonnen met een schoonmaakbe-
drijfje. Dat bedrijfje heeft na afloop van het feest het 
hele plein met stofzuigers schoongemaakt.”

Dat het Witte Dorp ook na 75 jaar nog steeds het 
authentieke karakter van Dudok heeft behouden, is 
voor een belangrijk deel ook aan de tweede gene-
ratie te danken. Eind jaren tachtig werd er voor het 
eerst nagedacht over een Onderhoudsfonds, vertelt 
Donkers. “Hieruit wilden de bewoners het schilder-
werk betalen. Om in aanmerking te komen voor een 
subsidie werd er een vereniging opgericht. Omdat 
particulieren eigenlijk niet in aanmerking kwamen 
voor deze subsidie, werd de betreffende verordening 
door de gemeenteraad aangepast. Bij de eerste 
onderhoudsbeurt kregen bewoners 80 procent van de 
kosten vergoed door de gemeente.”

Het Witte Dorp was inmiddels een beschermd stads-
gezicht en dat bracht de nodige regelgeving met zich 
mee. Zo mocht er aan de buitenkant van de woning 
niets veranderd worden en werd er streng toegezien 
op kleurgebruik. Dit zorgde links en rechts natuur-
lijk ook voor de nodige weerstand. Zo verfde een 
bewoner aan het Burghplein zijn huis een keer roze. 
Subtieler was de aanpak van Els Staal die haar voor-
deur geel verfde. Ze moest zich er voor verantwoor-
den bij een speciale geschillencommissie. “Mijn man, 
destijds ook architect, wist ze echter te overtuigen 
met een verhaal over Dudok die juist voorstander 
was van verschillen in de wijk. Hoewel de huizen op 
het eerste oog allemaal vrij identiek lijken te zijn, zijn 
er toch veel kleine verschillen.”

Jonge bewoners van het Witte Dorp roerden zich 
ook in de bewonersvereniging. Hierin zaten tot dan 
vooral oudere bewoners. Hans Hoekstra kan zich de 
penningmeester, de heer Riethof, nog wel herinne-
ren. “Sommige bewoners waren doodsbang voor die 
man. Rond het vijftigjarige jubileum ging hij langs de 
deuren om bloembakken met geraniums te verkopen. 
Niet geheel vrijblijvend overigens. Als de norse blik 
van Riethof je niet overtuigde, deed de valse herder 
die hij bij zich had dat wel.”

Omdat veel moeders destijds niet werkten maar 
gewoon thuis bij de kinderen bleven, was er veel 
contact onderling. Astrid Munnik: “We gingen bij el-
kaar op de koffie en hadden zelfs een soort van zelf 
georganiseerde kinderopvang. Iedere week waren er 
twee moeders die de kinderen van andere moeders 
onder hun hoede namen. Dan hadden de andere 
moeders een middag vrij om bijvoorbeeld naar de 
markt te gaan. Dat werkte prima en was nog gezellig 
ook.”

Die kinderen uit de oppasgroepjes zijn vandaag de 
dag ook allemaal uitgevlogen, al zijn sommigen van 
hen weer met hun eigen gezin teruggekeerd in het 
Witte Dorp. Samen met andere latere bewoners 
vormen ze de derde, vierde en zelfs al de vijfde ge-
neratie Witte Dorpers. Saai is het in het Witte Dorp in 
ieder geval nooit meer geworden.

18

Tekst: Diede Hoekstra

Het gras op het Burghplein was nog groen toen de 
tweede generatie bewoners hun kinderen er voor het 
eerst liet spelen. Het Witte Dorp was in de jaren er-
voor sterk vergrijsd. Kinderen van de eerste generatie 
waren volwassen en met de jaren vertrokken uit de 
wijk. Het Witte Dorp was, hoe stijlvol de huizen ook 
mochten zijn, een beetje saai geworden.

       De tweede generatie       
van het Witte Dorp

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig kwamen er 
echter steeds meer jonge gezinnen in het Witte Dorp 
wonen. Enkele van hen kijken nu, zo’n 35 jaar later, 
terug op die tijd.

Uit die eerste jaren is hun vooral het eerste wijkfeest 
bijgebleven. Op het Burghplein in een grote tent die 
door de bewoners zelf was opgezet. Zaterdag was 
het eerst feest voor de kinderen die een circusact 
opvoerden. De jongens renden verkleed als paard 
door de piste en de meisjes balanceerden op een 
koord dat in werkelijkheid gewoon een brede plank 
was. Astrid weet nog omdat haar dochter Felice in 
een huispak de circusdirecteur mocht zijn.
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Joram is ooit gebeten door Joepie, de valse herders-
hond van de familie Schüler, toen wonend in de St. 
Odulphusstraat. Daarna ging Joepie achter Sigrids 
broer Carlo aan, die nog in zijn duim werd gebeten. 
De moeder van Sigrid werd boos en wilde verhaal 
halen, maar durfde dat toch niet vanwege de hond.
Sigrid kan zich het knikkeren nog goed herinneren. 
Het centrum van hun knikkerwereld was het gange-
tje naast haar hoekhuis in de St. Odulphusstraat. Er 
werden competities gehouden met bonkers, reuze-
bonkers en reuze-reuze-bonkers. En ze hadden hun 
eigen taalgebruik: ‘Achterom is ‘t kermis’, wat bete-
kende: kom vooral niet aanbellen bij de voordeur, 
maar kom gewoon achterom binnen.
In het huis van Sigrid brak in 1996 een hevige brand 
uit, waarbij haar broer Carlo ernstige brandwonden 
opliep. Ze herinnert zich nog de enorme steun van 
de hele buurt bij het verzorgen van Carlo en het 
managen van de ramptoeristen. 
Sigrid en Lieke vroegen vaak allebei aan hun moeder 
wat ze die avond aten en wogen dan voorzichtig af 
wat ze het lekkerst vonden.
Lieke, Maartje en Sigrid pasten vaak op kleinere 
buurtkinderen.

Inmiddels zijn ze ruim dertig jaar en ze kijken terug 
op hun jeugd in het Witte Dorp rond de jaren ’80: 
Jesse, Joram, Katrijn, Lieke, Maartje en Sigrid. 
Wat ze allemaal vinden: een superleuke buurt om in 
op te groeien.

Ze behoorden in hun jeugd in het Witte Dorp tot een 
speelgroep die wekelijks door twee van de moeders 
werd begeleid. 
Kattenkwaad haalden ze natuurlijk ook uit, al vindt 
Jesse dat ze eigenlijk heel brave kinderen waren. Hij 
herinnert zich dat ze papieren pijltjes uit pvc-buizen 
bliezen, gevouwen uit papier van de VPRO-gids. 
Ze schoten met de pvc-buizen ook vaak witte besjes 
tegen de ramen. 
Joram herinnert zich nog dat ze fikkie hadden 
gestookt tegen de schutting van meneer Martens, 
woonachtig in de Petrus Dondersstraat en dat hij 
toen in zijn nekvel werd gepakt door de oudere zoon 
van meneer Martens. Het jaar daarop kreeg Joram  
les van meneer Martens, die leraar Frans bleek te 
zijn, maar hij werd er niet meer aan herinnerd.
Lieke weet nog dat ze een brievenbus op het Burgh-
plein tijdens vakantie van de bewoners helemaal vol 
rotzooi hebben gestopt.
Ze maakte deel uit van de Witte Bende, samen met 
Sigrid en haar broer Carlo. Op de zolderkamer in het 
huis van Sigrid en Carlo kwamen ze bijeen. Van het 
geld dat ze met klusjes verdienden, werd snoep 
gehaald bij de Aldi. Ze gingen ook overal hutten 
bouwen

Tekst: Hans Hoekstra

     De Witte Bende 
en het Sexy winkeltje

Lieke en Maartje in de cirucustent, 
20 september 1986 - Burghplein 
tijdens het eerste buurtfeest.
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Telefooncel op het Plein 1993

      de witte bende en het sexy winkeltje

Lieke en Maartje liepen omhuld door een hoepel 
over een plank. Achteraf vindt Lieke dat ze maar 
voor lul stonden.
Op zaterdag 16 september 1989 was er een vlooien-
markt op het Burghplein. Lieke herinnert zich dat 
iedereen de oude kassa wilde kopen die ze in hun 
kraam hadden staan. Katrijn weet nog dat haar vader 
voor haar zusjes Klaartje en Grietje een masker had 
gemaakt waarvoor het huis in het Witte Dorp model 
stond: ogen/neus gevormd door raampjes.
De DAF-fabrieken rond het Burghplein werden in 
1989 gesloopt. Joram herinnert zich dat de ramen 
mochten worden ingegooid en ze hebben daar druk 
aan meegedaan.
De belangrijke snoepwinkels op de Heezerweg waren 
het Sexy winkeltje en Jim’s Toko. Bij Jim’s Toko lag 
het snoep in een glazen vitrine en moest je aanwij-
zen wat je wenste. Het Sexy winkeltje was rommeli-
ger en ze hadden toen echt geen idee wat die naam 
betekende.

Er werd vaak gerolschaatst op het Burghplein. Katrijn 
heeft er ook vaak gevoetbald. Een heel dik meisje, 
Ribana, dat niet in het Witte Dorp woonde, stond 
altijd in het doel. Op het plein toen nog een klein 
veldje en een groot veld, en het doel werd gevormd 
door een boom en een jas. Een jongen die ook altijd 
op het Burghplein kwam spelen, kreeg de bijnaam 
Peter Veter. Hij zat bij de verkenners en liep altijd in 
een groen verkennerspak rond.
Ze herinneren zich allemaal de eenwielerwedstrijd 
op Max skatebikes. Hebben een keer een wedstrijd 
gehouden, met als route Odulphusstraat, Odastraat, 
Burghstraat, en via het Burghplein terug naar de 
Odulphusstraat. Werd een hype, en je had natuurlijk 
een bidon.
Op de vijver achter kasteel De Burgh werd wel eens 
geschaatst. Als je naar die vijver schaatste, moest je 
steeds bukken om onder de lage bruggetjes door te 
komen. Volgens Lieke is haar vriendin Maartje een 
keer door het ijs is gezakt.
Katrijn heeft wel eens gevist in het water voor 
kasteel De Burgh. Ze ging dan mee met buurtjongen 
Koen die er vaak viste.
Katrijn mocht toen het mooi weer was eens in een 
tent in de tuin slapen. Ze vond het ‘een groot 
avontuur’, maar om twaalf uur ’s nachts ging ze toch 
liever binnen slapen.
Ook herinneringen aan het feest op het Burghplein 
van 20 september 1986 met circus door kinderen. 
Felice was stalmeester. Jesse en Diede traden op en 
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tijdlijn

-----------------------------------------------------
1937 | 7 juni
vrees voor ziellooze steenen klomp 

In de gemeenteraad van Eindhoven wordt het voor-
stel aangenomen tot verlening van medewerking aan 
het bouwrijp maken van grond in de omgeving van 
De Burgh. Het plan om daar ‘een villawijk’ te stichten 
krijgt geen algehele instemming. Drie raadsleden 
stemmen tegen, onder wie de heer Rooijakkers, die 
liever had gezien dat op deze plek arbeiders- 
woningen werden gebouwd. 
Door de aanleg van het Witte Dorp werd het eerste 
deel van de gekromde Burghstraat rechtgetrokken en 
omgedoopt in 1e Wilakkersstraat. Het volgende deel 
werd Burghplein en het laatste deel vervangen door 
de St. Jorislaan.

-----------------------------------------------------
1937 | 4 mei
eerste levensbericht witte dorp

Eerste levensbericht van het Witte Dorp. Het 
Eindhovens Dagblad meldt op 4 mei onder de kop 
‘Dudok bouwt in Eindhoven’ dat ongeveer acht 
hectare bouwgrond is verkocht ter rechterzijde van 
de Geldropseweg tot aan De Burgh. “Na aanleg van 
straten, pleinen en een speeltuin is er op dit terrein 
gelegenheid een 230-tal heerenhuizen en midden-
standswoningen te stichten. Het ligt in de bedoeling 
spoedig met een 80-tal te beginnen. Het park dat 
hier gesticht zal worden is ‘n unicum in Eindhoven.”

Tijdlijn 
Witte Dorp
1937-2014

Archivering en tekst: Hans Hoekstra

Hans Hoekstra
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tijdlijn

-----------------------------------------------------
1938
het begon al in tilburg

Willem Marinus Dudok was gemeente-architect van 
Hilversum. Waarschijnlijk heeft hij globale ontwerpen 
van de wijk gemaakt en lag het reken- en tekenwerk 
voor een aanzienlijk deel in handen van de Eindho-
vense bouwonderneming P. van Grootel. 
Het Witte Dorp wordt vanaf 1938 gebouwd door Van 
Grootel. Het eerste gedeelte van het Witte Dorp be-
staat uit 85 woningen, met cv en ingebouwd brand-
kluisje. De huurprijzen variëren van 47,50 tot 52,50 
gulden, m.u.v. de grotere huizen aan de Geldropse-
weg: 70 tot 80 gulden. P. van Grootel, directeur van 
het Eindhovense bouwbedrijf, huurt later een woning 
op nummer 7 van de St. Jorislaan. 
Van Grootel liet al vanaf 1936 als proef een complex 
van 44 herenhuizen bouwen naar het ontwerp van 
Dudok in de Tilburgse wijk Zorgvlied. In de brochure 
van makelaarskantoor J. van der Meeren werden de 
typen woningen in Eindhoven dan ook geïllustreerd 
met vijf ingekleurde foto’s van de Tilburgse wijk 
Zorgvlied: muren wit en zwart, rode daken. Na de 
bouw van het Witte Dorp in Eindhoven werden de 
meeste herenhuizen in Tilburg toch nog wit geschil-
derd.

-----------------------------------------------------
1938 | 1 mei
architect dudok was driftkikkertje

De familie Van Tuijl betrekt op 1 mei 1938 als een van 
de eersten het Witte Dorp, het hoge hoekhuis St. 
Odulphusstraat/St. Odastraat. De heer Van Tuijl na 
een halve eeuw terugblikkend: “Met een verhuiswa-
gen met twee geweldige paarden ervoor. 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.” 
De in 1994 overleden heer van Tuijl woonde ruim 
een halve eeuw in het Witte Dorp. Hij vertelde eens 
over zijn ontmoeting met architect Willem Dudok die 
poolshoogte kwam nemen bij de afwerking van het 
hoekhuis: “Het was toch zo’n klein driftkikkertje. Hij 
was maar anderhalve meter hoog, maar wat kon hij 
tekeer gaan! Het was net of hij carbid in zijn gat had. 
Hij bemoeide zich met de hele reutemeteut. Voor de 
onderste rij stenen hadden ze allemaal verschillende 
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.”

Proefhuizen van Dudok 
in de Tilburgse wijk Zorgvlied.
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De brochure rept van ‘mooie, moderne huizen met 
centrale verwarming, ingebouwde badkamers, en een 
kleine safe-inrichting’. De makelaar belooft ‘mooie 
witte huizen, met roode daken, stalen deurkozijnen 
en ramen, badende in zon, licht en lucht’: ‘Zij die te-
gen het voorjaar verhuisplannen maken, moeten aan 
dit woningcomplex zeker hun aandacht schenken.’

----------------------------------------------------
1937 
mooie moderne huizen 
en een kleine safe-inrichting

Makelaarskantoor J. van der Meeren verspreidt 
de brochure Tuindorp De Burgh die mensen warm 
moet maken voor de nog te bouwen wijk: ‘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’. En dat in een landelijke 
omgeving: ‘naar bosch en hei in 15 minuten’. Te voet, 
wel te verstaan. De tuinen in de St. Odastraat grens-
den aan de weilanden. De heer Van Tuijl, destijds 
bewoner van het eerste uur, herinnerde zich een 
kwarteeuw geleden nog dat de koeien de bloemen 
uit zijn tuin graasden. 

Dudok

Van Tuijl een van de eerste bewoners over architect Dudok: 

“Het was toch zo’n klein driftkikkertje. Hij was maar 
anderhalve meter hoog, maar wat kon hij tekeer gaan! 
Het was net of hij carbid in zijn gat had.” 



-----------------------------------------------------
1939 | 8 december
vriendelijke witte huizen

In ‘Bouwbedrijf en openbare werken’, orgaan van het 
Nederlandsch Instituut van Architecten, verschijnt 
een lovende bespreking van Tuindorp De Burgh, 
inmiddels bestaande uit 265 woningen. Prof. ir. J. 
G. Wattjes: “Wanneer men het alreeds uitgebreide 
voltooide gedeelte van dit tuindorp doorwandelt, 
tusschen de vriendelijke witte huizen met hun wel-
verzorgde voortuinen, met hun zoo zorgvuldig door-
dachte 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.”

tijdlijn
29

-----------------------------------------------------
1939
d.a.f. maakt amfibievoertuigen 

Aan de Burghstraat/Schalmstraat zat sinds 1932 Van 
Doorne’s Aanhangwagen Fabriek, afgekort D.A.F, in 
1929 begonnen als machinefabriek. Er werd bij D.A.F. 
van alles op autogebied geproduceerd: amfibievoer-
tuigen (1939), trado-onderstellen voor legervoertui-
gen (1939), ijszaagmobiel (1940), tankwagens (1946), 
trolleybussen (1947). 
In 1949 rolden de eerste DAF-trucks er van de band: 
de A30 en A50. In 1950 werd aan de Geldropseweg 
een nieuwe fabriek voor de fabricage van vracht- 
wagens geopend: DAF II: Van Doorne’s Automobiel-
fabriek: de eerste DAF 600 liep op 23 maart 1959 pas 
van de eindmontageband.
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-----------------------------------------------------
1939 | juli
huurprijs van 35 gulden per maand

Makelaarskantoor J. van der Meeren kondigt juli 1939 
in een advertentie de verhuur aan van het tweede 
gedeelte van Tuindorp De Burgh, de laatste vooroor-
logse wijk in Eindhoven: 
“Voor dit tweede gedeelte van 180 woningen gelden 
populaire prijzen, nog in guldens: ƒ 52,50, ƒ 50,-, 
ƒ 47,50, ƒ 45,-, ƒ 40,-, ƒ 37,50 en ƒ 35,- per maand.” 
In de drie duurste prijsklassen worden de huizen 
centraal verwarmd. De huizen van ƒ 45,-, ƒ 40,- en 
ƒ 37,50 hebben twee vaste wastafels, die van ƒ 35,- 
één.

Burghstraat in aanbouw
Fotograaf: Martien Coppens
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-----------------------------------------------------
1940
inderdaad zeer tevreden

Leegstand in het Witte Dorp noopt makelaarskantoor 
J. van der Meeren in 1940 tot het uitgeven van een 
brochure waarin bewoners op verzoek van de ver-
huurder de lof zingen over hun wijk. De heer Wolbers 
schreef: “Wij deelen U mede, dat wij inderdaad zeer 
tevreden zijn met het door U aan ons verhuurde huis, 
Geldropscheweg 164. (...) Men raakt natuurlijk zelf 
aan een ruim en geriefelijk huis spoedig gewend, 
maar vreemden die ons huis bezoeken, plegen als 
eerste opmerking steeds te maken: ‘Wat woont u hier 
ruim, en wat heeft men een prachtig uitzicht!!’” Van 
de heer Ruys, wonende in de St. Odastraat 17, kreeg 
het makelaarskantoor carte blanche: “De heer Ruys 
gaf ons zijn handteekening en zeide: Schrijf er boven 
wat u wilt, want ik vind het altijd mooier dan U ’t zult 
schrijven.” 

-----------------------------------------------------
1940
marcherende duitsers 
met etenspannetjes

In het eerste oorlogsjaar worden de meeste leeg-
staande huizen in het Witte Dorp door de bezetter 
gevorderd om er manschappen van de Grüne Polizei 
te huisvesten. Op het garageplein aan de Petrus 
Dondersstraat wordt een gaarkeuken ingericht. Er 
komen eveneens gaarkeukens in woonhuizen: op 
nummer 42 van de Petrus Dondersstraat en op num-
mer 6 van de St. Odulphusstraat. Lies van Tuijl, die 
met haar ouders in het hoekhuis van de St. Odulp-
husstraat woonde: “Dan kwamen de Duitse soldaten 
zingend aangemarcheerd met een pannetje in hun 
hand en dan marcheerden wij met ze mee.” 
De Grüne Polizei is ongeveer mei 1941 weer uit het 
Witte Dorp vertrokken.

-----------------------------------------------------
1939
eerste winkels in het witte dorp

Op 1 maart 1939 vestigde banketbakker De Natris zich 
in het Witte Dorp, in het hoekpand St. Jorislaan 1/
Geldropseweg. Een halve eeuw lang banketbakkers 
op deze plek. De winkel heeft een uitgebouwde, 
halfronde etalage onder een plat dak. 
Pas het jaar daarop, op 1 april 1940, vestigde zich een 
andere winkel tegenover banketbakker De Natris.  
In het hoekpand St. Jorislaan 2/Geldropseweg kwam 
herenmodezaak Lampe. Was daar gevestigd tot 
het najaar van 1962 toen een opheffingsuitverkoop 
plaatsvond. Daarna een winkel in kantoorbehoeften 
en vervolgens friteszaken.

----------------------------------------------------
1940 
veel huizen nog onbewoond

Het Witte Dorp was in Eindhoven het laatste hui-
zencomplex van voor de oorlog. Direct na het begin 
van de Tweede Wereldoorlog waren in de nieuwe nog 
ruim veertig woningen onbewoond. De leegstand 
werd behalve door de pittige huurprijs, gemiddeld 
zo’n veertig gulden per maand, ook veroorzaakt door 
het strakke ontwerp. Dit werd door veel mensen als 
kil en ongezellig ervaren. 
Het Witte Dorp wordt in die jaren op een ansicht-
kaart van de St. Odastraat door de afzender als bij-
zonder getypeerd: ‘Omdat alle huize wit zijn noeme 
de mense het wel Marokko’. 
De huurprijs was pittig. Pie Jacobs, destijds directeur 
van de Eindhovense VVV, huurde in 1940 een huis 
in de Petrus Dondersstraat, voor 42,50 gulden per 
maand. Zijn salaris destijds: nog geen 150 gulden 
per maand. In buurtkrant Wit op Zwart vertelde hij 
eens dat ze niettemin een dienstmeisje voor dag en 
nacht in huis hadden. Uiteindelijk heeft Jacobs zijn 
huurhuis gekocht.

Duitse wacht voor de 2e Wilakkersstraat.
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-----------------------------------------------------
1944 18 september
tanks op het burghplein

De bevrijders, Amerikaanse paratroopers en een-
heden van het Britse Tweede Leger, slaan hun 
tenten onder andere op aan de St. Jorislaan, waar 
de witte huizen toen nog de begrenzing vormden. 
Aan de Burghstraat, op het terrein van Van Doorne’s 
Aanhangwagen Fabriek D.A.F., wordt een tankher-
stelplaats ingericht. Daar worden kapotte jeeps en 
vrachtwagens gerepareerd. Borden met de tekst 
‘R.E.M.E. Workshops’ verwijzen hiernaar. 

----------------------------------------------------
1944 | 19 september
bommen op het witte dorp

De dag na de bevrijding van Eindhoven voeren Duit-
se vliegtuigen een bombardement uit op Eindhoven. 
Ook in het Witte Dorp vallen enkele bommen: een 
paar op het kerkhof in de Burghstraat, op de St. 
Jorislaan en een in de tuin van de familie Taconis 
in de St. Odastraat. Bij het bombardement komt de 
dertienjarige zoon van de familie Van de Barg uit de 
Burghstraat om. 
Mevrouw De Jong, die een paar huizen verder woon-
de: “De ouders stonden met hun twee jongens in het 
halletje. Als er een bom naar beneden kwam, hoorde 
je zo’n fluitend geluid en die jongen heeft waar-
schijnlijk 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, 
maar ze hebben hem niet kunnen redden.”

----------------------------------------------------
1944 | 15 mei
eerste buurtkrant

Al op 15 mei 1944 verscheen in het Witte Dorp het 
eerste nummer van een buurtkrant: Tuindorp Koerier. 
Was gevuld met nieuws over het buurtvoetbalteam. 
In maart 1991 verscheen het eerste nummer van 
buurtkrant Wit op Zwart, periodiek voor bewoners 
van het Witte Dorp. Er komt een nieuwe witte wijk 
De Witte Burgh op het DAF-terrein en mei 2007 fu-
seert Wit op Zwart, met De Buurtkrant van de Witte 
Burgh tot de gezamenlijke buurtkrant De Witte. 
Alle nummers van De Witte zijn oproepbaar op de 
website van het Witte Dorp: www.hetwittedorp.nl

----------------------------------------------------
1944 | 18 september
bevrijding

In de buurtkrant Wit op Zwart van augustus 1994 
(50 jaar na de bevrijding van Eindhoven) haalde het 
echtpaar Laureyssen uit Californië, destijds wo-
nend in het Witte Dorp, herinneringen op aan de 
bevrijding. “Op de dag dat de legers uit het zuiden 
Eindhoven binnengetrokken waren, werd Eindhoven 
door de Duitsers gebombardeerd. De DAF-fabriek 
op het Burghplein werd getroffen zowel als enkele 
huizen in Tuindorp zelf. Ik was met mijn ouders het 
huis uitgevlucht in de velden van een boerderij die 
toen tegenover De Burgh stond.”
Tom van Waveren, destijds woonachtig aan het 
Burghplein, zag als 7-jarig jongetje vanaf de Stra-
tumsedijk, vlakbij de St. Jorislaan de intocht van 
de bevrijders. De Britse militairen richtten later een 
kampement in op het toen nog onbebouwde terrein 
achter de St. Leonardusstraat en de St. Adrianus-
straat.
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De toenmalige bewoners van het hoekhuis op het Burghplein, 
familie Van Waveren, vieren de bevrijding in 1945.
Foto: Thomas Johannes van Waveren
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-----------------------------------------------------
1945 | 18 september
bevrijdingsfeest: ronde van tuindorp

Tegen inlevering van suikerbonnen zijn t.g.v. het eer-
ste jaarfeest van de bevrijding van Eindhoven oranje 
gebakjes te krijgen bij banketbakker De Natris. Een 
kinderoptocht met versierde steppen en fietsjes en 
een zanguitvoering van een kinderkoor op een van 
olievaten samengesteld podium op het Burghplein. 
Op het plein is ook de start van de Ronde van Tuin-
dorp, een hardloopwedstrijd door het Witte Dorp. 
Bewoner F.J. Zoetmulder haalt bijna vijftig jaar later 
in de buurtkrant Wit op Zwart herinneringen op: “De 
wat stijve dominee Gilhuis van Petrus Dondersstraat 
18, altijd keurig in donker pak, liep plotseling in een 
kort broekje met blote benen en werd één van de 
winnaars.” 

----------------------------------------------------
1945 | 5 mei
heel nederland bevrijd

Op het Burghplein een kinderfeest met wedstrijden: 
lopen met een aardappel op een lepel en zaklopen. 
Vlak na de oorlog worden door de direct na de oor-
log opgerichte buurtvereniging Tuindorp De Burgh 
reisjes voor kinderen georganiseerd. Het Witte Dorp 
was destijds een kinderrijke buurt. Eerste bewoner 
Van Tuijl had zelf 12 kinderen, maar er waren volgens 
hem ook veel gezinnen met 8, 9 kinderen. Een van 
de reisjes gaat naar een speeltuin in Bakel. Op 
het terrein naast de DAF aan de Burghstraat komt 
een speeltuin en in het DAF-gebouw wordt voor 
buurtkinderen een sinterklaasfeest gehouden. De 
heer Voogd, bewoner Petrus Dondersstraat, speelt 
Sinterklaas en zijn buurvrouw is Zwarte Piet.

----------------------------------------------------
1944 | bevrijding
eindelijk heerlijk eten

In het Witte Dorp werden na de bevrijding tanks 
op de stoep geparkeerd, van de Burghstraat tot de 
Jorislaan, herinnert zich Vic van Lijf, die destijds bij 
zijn ouders in de Burghstraat woonde. “De kinderen 
maakten hoepels van de in ruime mate voorradige 
schakels van tankrupsen die ze met een stok voort-
duwden. En er was niets mooier dan het knopje van 
de geschutskoepel te mogen bedienen.”
Jenny van Lijf, zus van Vic, was 15 jaar toen Eind-
hoven werd bevrijd. In het vorige jubileumboek 
vertelt ze hoe ze met vrienden en vriendinnen een 
keer de kelder van Vroegindeweij, een NSB’er in 
de Burghstraat (nr. 27) hebben 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!”

----------------------------------------------------
1944 | 6 december
jongedame als hulp gevraagd

In het Eindhovens Dagblad plaatst mevrouw De Bree, 
woonachtig in de Petrus Dondersstraat 35, in 1944 
deze advertentie: ‘BESCHAAFDE jongedame ge-
vraagd als hulp bij drie jonge kinderen, liefst kunnen 
naaien en stoppen. Goede voorwaarden.’

----------------------------------------------------
1944 | september
inkwartiering geallieerde soldaten

Na de bevrijding van Eindhoven worden in veel 
huizen in het Witte Dorp Engelse, Amerikaanse en 
Canadese soldaten ingekwartierd. Op deze foto staan 
drie geallieerden die bij de familie Ophoff in huis 
waren, in de 1e Wilakkersstraat nummer 14. 
De Engelse soldaat Frank Irwin Akroyd, die op de 
tankherstelplaats op het DAF-terrein werkt, wordt in-
gekwartierd op de hoek van de Petrus Dondersstraat. 
Hij trouwt in 1946 in Yorkshire met Toos van den 
Oever, huishoudster in het Witte Dorp, die hij tijdens 
zijn inkwartiering leerde kennen. Na de bruiloft keren 
ze weer terug naar Eindhoven, waar Citygarage hem 
in dienst neemt. Ze trekken uiteindelijk in bij make-
laar Mekking in de Petrus Dondersstraat en blijven 
na de dood van Mekking daar wonen. Akroyd blijft 
er tot zijn dood wonen en zijn echtgenote verhuist in 
1988 naar verzorgingshuis Wilgenhof. 

Deze geallieerden waren ingekwartierd bij de 
familie Ophoff in de 1e Wilakkersstraat.
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-----------------------------------------------------
1949 
vennetje verdwenen

De St. Leonardusstraat werd in 1949 aangelegd en 
dat betekende het einde van het vennetje, schuin 
achter de 2e Wilakkersstraat. De bewoners van 
Tuindorp waren gewend daar ’s winters te schaatsen 
en kinderen vingen er in de zomer salamanders. Een 
alternatief voor schaatsen was de vijver bij kasteel  
De Burgh.

-----------------------------------------------------
1950
bus burghplein / 1950

Op een ingekleurde ansichtkaart van het Burghplein 
(zie volgende pagina) uit de jaren vijftig is te zien 
dat er toentertijd een bus stopte: bus 4. Tom van 
Waveren, ex-bewoner Burghplein, vertelde ooit in 
buurtkrant De Witte dat deze bus rond 1950 reed van 
de Geldropseweg, Petrus Dondersstraat, 2e Wilak-
kersstraat, Burghplein, 1e Wilakkersstraat, Heezer-
weg tot het eindpunt bij de Floralaan. De halte op 
het Burghplein verviel in 1954 na omlegging van de 
busroute.

-----------------------------------------------------
1954 | 11 september
tiende bevrijdingsfeest 
met kinderbloemencorso

Ter gelegenheid van de tienjarige bevrijding organi-
seert buurtvereniging Tuindorp de Burgh een feest-
dag rond het Burghplein met een kinderbloemencor-
so met versierde fietsen, steppen en kruiwagens. De 
bewoners van het Witte Dorp wordt verzocht de vlag 
uit te steken. Het Tuindorp Bloemencorso wordt mu-
zikaal opgeluisterd door het nieuwe Labrehuis-orgel.

-----------------------------------------------------
1948 | december
sleetjes achter auto binden

Parkeerproblemen bestaan nog niet in de jaren veer-
tig van de vorige eeuw. De schaarse auto’s werden in 
de winter gebruikt om sleetjes door de besneeuwde 
straten te slepen. Deze foto werd in 1948 op het 
Burghplein gemaakt door Thomas Johannes van 
Waveren, destijds bewoner van het Burghplein.
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Sleetjes achter de auto - december, 1948
Foto: Thomas Johannes van Waveren
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Ansichtkaart van Burghplein met bus
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Jaren ‘50 met paard en wagen door het Witte Dorp

DAF vuilniswagen 1947 Burghplein

40

De melk werd ooit nog met paard en wagen in het Witte Dorp bezorgd
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-----------------------------------------------------
1961 
tieners gillen om dillen

Dansfeesten op het Burghplein, daarmee begint Pe-
ter Dillen halverwege de jaren vijftig . De dansfees-
ten van deze deejay, gehouden op Koninginnedag 
en Bevrijdingsdag, worden populair onder jongeren. 
‘Tieners gillen om Dillen’, luidt de kop in het Eind-
hovens Dagblad van 1961. Op een van DAF geleende 
aanhanger draait hij Orbison en The Shadows. Neer-
lands eerste rocker Peter Koelewijn, woonachtig aan 
de Heezerweg, treedt er op met zijn Rockets. Hal-
verwege de jaren zestig komt er een einde aan, maar 
in september 2001, tijdens het Monumentenfeest, is 
deejay Dillen weer even terug op het Burghplein. En 
net als toen is ’36-24-36’ van The Shadows het eerste 
nummer dat wordt gedraaid.

tijdlijn
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-----------------------------------------------------
jaren ’50
melkboer met paard en wagen

Er is in de loop der jaren veel veranderd in het Witte 
Dorp. Lege straten met weinig auto’s hebben nu 
parkeerproblemen en de melkboer komt niet meer 
met zijn paard en wagen langs de deur. 

-----------------------------------------------------
1959
kom van dat dak af!

De eerste clip voor de Nederlandse nr 1-hit ‘Kom van 
dat dak af’ van Peter Koelewijn & z’n rockets werd 
opgenomen op het dak van het schuurtje aan de 
1e Wilakkersstraat 29. Peter Koelewijn was de zoon 
van een Eindhovense visboer: Het Vishuis aan de 
Heezerweg 101.

-----------------------------------------------------
jaren ’50
rolschaatsenbaan burghplein

Vermoedelijk in de jaren vijftig wordt op het Burgh-
plein een rolschaatsenbaan aangelegd van asfalt. 
Burghpleinbewoner Van Waveren maakte deze foto 
van de aanleg. Zijn dochter Ottoline herinnert zich 
nog dat ze er heel wat rondjes heeft gerolschaatst op 
Hudora-rolschaatsen: ‘Met van die metalen wieltjes 
die behoorlijk veel herrie maakten.’
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-----------------------------------------------------
1963 | 30 april
miss burghplein

Op Koninginnedag in 1963 vindt een miss-verkiezing 
plaats op het Burghplein. Tot Miss Burghplein wordt 
Marga van Heerwaarden gekozen, niet afkomstig uit 
het Witte Dorp. Ze heeft de sjerp bewaard waarop 
Miss Burghplein 1963 staat. Verder kreeg ze toen een 
doosje pepermuntjes en een in haar ogen ‘truttig 
truitje’.

-----------------------------------------------------
1966
goud voor zwemsters uit tuindorp

Zwemster Ada Kok, woonachtig in de St. Odastraat, 
wint in 1966 tijdens het EK Zwemmen in Utrecht 
twee gouden medailles: 100 m vlinderslag en 4x100 m 
wisselslag. En Betty Heukels, ook woonachtig in de 
St. Odastraat, wint tijdens dat EK in een recordtijd 
goud op de 400 m wisselslag. In de St. Odastraat 
wacht beiden een dag na de gouden races een groots 
onthaal. 

----------------------------------------------------
1974 | 6 april 
architect overleden

Op 6 april 1974 overleed W.M. Dudok (1884-1974),  
architect van het Witte Dorp. Zijn naam leeft nog 
voort in de messing raamboompjes: Dudokjes  
(hij liet ze speciaal ontwerpen). In buurtkrant Wit op 
Zwart zal in 2003 nog een brief worden afgedrukt 
die Dudok in 1937 had geschreven aan Van Grootel, 
de bouwondernemer van het Witte Dorp. Het ging 
over het laten uitspringen van het eindhuis in de 
Burghstraat, nummer 20, toen grenzend aan het 
DAF-terrein. Dudok had het hoekhuis boven de brief 
geschetst.

-----------------------------------------------------
1978 | 27 november
woonwijk op daf-terrein

De gemeenteraad van Eindhoven besluit het 
DAF-terrein aan de Burghstraat aan te kopen en 
op het terrein woningen te bouwen. DAF zal het 
terrein op termijn verlaten en wordt huurder tot het 
uiteindelijke vertrek. Het zal nog tien jaar duren 
voordat het huurcontract met DAF wordt beëindigd. 
In december 1988 komt er een einde aan de DAF- 
geschiedenis in het Witte Dorp, waar de gebroeders 
Van Doorne zich in 1929 vestigden. 
De DAF-gebouwen worden pas in 1989 gesloopt. 
Buurtkinderen vermaken zich met het ingooien van 
de vele ruiten. Eindelijk mag het een keer.

-----------------------------------------------------
1979 | 19 juni
weg met het antennewoud

Ergernis over het woud van antennes op de daken 
van het Witte Dorp vormt in 1978 de aanleiding voor 
twee nieuwe bewoners van de St. Odulphusstraat 
in de buurt te polsen of er behoefte bestaat aange-
sloten te worden op een Centrale Antenne in de St. 
Odulphusstraat. Het zal de kiem blijken te zijn waar-
uit acht jaar later de Stichting Witte Dorp De Burgh 
ontstaat. Een jaar later, op 19 juni 1979, wordt de 
Stichting St. Odulphusstraat en Omgeving opgericht. 
Gekozen wordt voor een bredere doelstelling: naast 
het beheren van de antennemast wil men een aantal 
andere projecten in gang zetten voor het gehele Wit-
te Dorp. Een van de eerste projecten is het gezamen-
lijk laten isoleren van de spouwmuren, in 1980.  
In 1984 wordt de naam van de stichting gewijzigd in 
de nu nog bestaande Stichting Witte Dorp de Burgh. 
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-----------------------------------------------------
1984
onherstelbaar verbeterd

De Stichting St. Odulphusstraat en Omgeving ver-
andert haar naam in Stichting Witte Dorp de Burgh. 
Er is meteen werk aan de winkel. De Amev vervangt 
in vijftien huizen in de 1e Wilakkersstraat de ranke 
stalen profielen van de erker door brede aluminium 
profielen, die een verwoestende werking hebben 
op het aanzicht van de gevels. De Amev, dan nog 
eigenaar van ongeveer een op de drie woningen in 
het Witte Dorp, is voornemens ook de rest van de in 
totaal 130 huurwoningen op deze manier onherstel-
baar te verbeteren. 
De stichting schrijft een brief aan het college van 
burgemeester en wethouders met het dringende 
verzoek in te grijpen. Het komt tot een compromis. 
In 1988 wordt in Engeland uiteindelijk een fabrikant 
gevonden die de gewenste aluminium profielen kan 
leveren. Later zullen ook de erkers van particuliere 
eigenaren hiervan worden voorzien.

-----------------------------------------------------
1981
expo dudok in eindhoven

De Technische Hogeschool Eindhoven organiseert 
de tentoonstelling ‘Dudok in Eindhoven’, bij welke 
gelegenheid een affiche en een vouwvel met foto’s 
van Martien Coppens verschijnen.
In de toelichting staat dat architect Dudok ook 
verantwoordelijk is voor het bebouwingsplan van de 
wijk die begrensd wordt door de Piuslaan, Heezer-
weg, St. Bonifatiuslaan en de St. Gerlachstraat: “De 
uiteindelijke woningen heeft Dudok niet ontworpen, 
maar hij gaf wel een beperkt kader aan waarbinnen 
de architecten moesten werken.”
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Kapsalon Tuindorp kwam op de eerste verdieping, in 
de ruime slaapkamer met uitzicht op de St. Adrianus-
straat. Liever hadden ze de kapsalon gevestigd in  
het bijgebouw, de keuken. Daarvoor was al een teke-
ning gemaakt, maar de welstandscommissie maakte 
daar bezwaar tegen.
De deur van de slaapkamer werd veranderd, zodat 
deze naarbuiten opende en voor het raam kwam een 
bak met verlichte letters: haute coiffure. Tegen de 
muur een bord van zwart glas met gouden letters: 
Kapsalon Tuindorp.
De inwoners van het Witte Dorp en omgeving kwa-
men via een briefje te weten dat deze kapsalon op 
18 oktober 1960 van start ging. 
Thea: “In de kerk had de pastoor op zondag tijdens 
zijn preek gezegd dat de dames niet naar onze 
kapsalon moesten gaan, omdat wij niet katholiek 
waren. Maar er kwamen genoeg dames. Open op 
alle dagen, behalve dinsdagmiddag en zondag. Eerst 
had ik één kapster in dienst, toen twee, toen drie. 
Vier stoelen met spiegels ervoor en een droogbank 
met drie plaatsen. De meeste klanten waren vaste 
klanten. Er werd gebeld voor een afspraak. Er was 
altijd koffie of thee, en met Kerstmis kregen ze wijn. 
Klanten kwamen uit het Witte Dorp maar ook daar-
buiten, bijvoorbeeld uit de Gabriël Metsulaan.”

In Kapsalon Tuindorp waren ook pruiken verkrijgbaar. 
Thea: “De oude vrouw van een gepensioneerde 
wethouder wilde er ook een. De pruik bestelde ik in 
Rotterdam en die moest ik zelf in model knippen. 
Mijn broer, ook kapper, gevraagd of hij even model 
wilde zijn om de pruik op maat te kunnen knippen. 
Zei hij continu: ‘Wat je hebt afgeknipt, dat groeit 
niet meer aan’. Ik heb de pruik gewatergolfd en bij 
die vrouw van de wethouder gepast. Was nog veel te 
lang, dat zag ik toen ze de trap afging en ik achter 
haar liep. En de krullen dansten in haar nek, dat 
staat niet als je tachtig bent. Maar toen ik zei dat het 
nog niet goed was, antwoordde dat ze er toch wel 
blij mee was. Later is de pruik bijgewerkt.”

Een ander klant was een bejaarde vrouw, met haar 
als prikkeldraad, die tijdens het knippen steeds haar 
mond opensperde. Thea: “Toen ik net het haar van 
deze vrouw aan het wassen was, liep mijn vierjarig 
zoontje Paul binnen en zei tegen die vrouw: ‘Je bent 
net een aapje’. Reactie van de vrouw: ‘Oh, wat een 
schattig jongetje’. Waarna Paul naar beneden rende 
en tegen zijn vriendjes zei dat boven een aapje zat, 
waarop de jongens de trap oprenden, maar door mij 
tegengehouden werden.”

Tot 1973 was Kapsalon Tuindorp in de St. Adrianius-
straat gevestigd. In dat jaar kocht het echtpaar Pronk 
een huis en verhuisde naar de toen nieuwe Eindho-
vense wijk De Hanevoet.

Tekst: Hans Hoekstra

Bijna 15 jaar was in een woonhuis in het Witte Dorp 
een dameskapsalon gevestigd: Kapsalon Tuindorp. 
Door verhuizing van de kapster naar een andere wijk 
kwam daar in 1973 een eind aan in het hoge hoekhuis 
van de St. Adrianusstraat nr 2, op de hoek van de 1e 
Wilakkersstraat.

De kapsalonhoudster van toen, Thea Pronk, vertelt 
hoe het in 1960 allemaal begon. Het kappersvak zat 
in de familie, want de vier broers van Thea hadden 
destijds ieder een eigen kapsalon. In Rotterdam 
volgde Thea de internationale vakschool van het 
kappersvak. Thea’s echtgenoot, Thom Pronk, was 
destijds vertegenwoordiger kappersartikelen. 
Toen het echtpaar Pronk met hun eerste zoontje Paul 
in de kinderwagen in het Witte Dorp rondwandelde, 
zei Thea tegen haar man: ‘Stel dat we hier ooit een 
huis krijgen en een kapsalon kunnen beginnen…’ 
Ze woonden sinds hun huwelijk in 1957 in de St. Goe-
delestraat. Makkelijk was het niet om een huurhuis 
in het Witte Dorp te bemachtigen. Daarom plaatsten 
ze in de krant een advertentie om hun huurhuis te 
ruilen en na veel moeite lukte dat eindelijk.

  Kapsalon 
Tuindorp

 kapsalon tuindorp
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Tja, en dan die verhuizing…. We hadden in die tijd 
weinig te makken. Een aantal vrienden die ons wilde 
helpen was echter snel gevonden: een tiental in de 
Wilgenroosstraat en nog eens tien aan het Burgh-
plein. Daarbij twee pendel-bestelwagens en in een 
halve dag was de klus geklaard.
En hoe!
In de vorige woning had ik zelf een tweepersoonsbed 
gebouwd, er natuurlijk rekening mee houdend dat 
dit bed ooit de deur uit zou kunnen. Maar er geen 
rekening mee gehouden dat dit bed ook wel eens 
in een andere woning binnengebracht zou moeten 
worden. En wat bleek? Inderdaad, het kon aan het 
Burghplein met geen mogelijkheid naar binnen! Niet 
door de voordeur, niet via een van beide achterdeu-
ren, niet via een van de balkons!
Blijft over: zagen! En zo geschiedde…
Dat gebeurde op de stoep en als je dan zag wie dat 
deden! Een bont gezelschap van “langharig tuig” in 
spijkerpak (we schrijven “jaren 70”!) was er druk mee 
bezig terwijl de overige bedden (we hadden vier kin-
deren) links en rechts het huis in geschoven werden.

Om een uur of een zaten we met zijn allen aan de 
maaltijd, die door een bevriende buurvrouw was 
klaargemaakt, toen er werd gebeld. Politie! Met de 
merkwaardige vraag of we hier woonden. Omdat de 
officiële overdracht op dat moment nog niet had 
plaatsgevonden, kon ik die vraag met enige aarzeling 
in positieve zin beantwoorden. 

Maar gelukkig was mijn antwoord voor de heren 
kennelijk voldoende. Toch wilde ik wel graag van 
hen weten waarom ze speciaal gekomen waren om 
dat van mij te horen. Hun antwoord was verrassend: 
“Omdat we een melding hebben gekregen dat het 
pand gekraakt wordt”.  Hilariteit! Maar zo wisten we 
wel meteen dat het in die tijd “not done” was om op 
een dergelijke manier te verhuizen.

Na die verhuizing hebben we 34 heerlijke jaren in het 
Witte Dorp, en wel op een van de mooiste punten, 
kunnen wonen. We hebben nooit enige spijt gehad 
van die snelle beslissing in 1978. Sinds twee jaar 
wonen we nu in Den Biest, maar voelen ons nog 
altijd erg betrokken bij alles wat er zoal gebeurt in en 
om het Witte Dorp.

Hanne en Ruud Nordt 
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We woonden in 1978 nog pas twee jaar in de Wilgen-
roosstraat in Eindhoven toen ik een keer om een uur 
of elf ’s avonds thuiskwam. Mijn vrouw Hanne vroeg 
me hoe mijn avond was verlopen en toen ik haar 
daarop vroeg of er thuis nog wat gebeurd was zei ze: 
“Nee…”, om meteen daarna te zeggen dat Ben nog 
gebeld had. 
Ben was een collega van Hanne en woonde in de St. 
Odulphusstraat. Hij wist dat we enthousiast waren 
over wonen in het Witte Dorp en had haar die avond 
gebeld om te vertellen dat er op de hoek van het 
Burghplein en de St. Odulphusstraat een huis zou 
vrijkomen. “Nou, Ben,” had ze gezegd, “we wonen 
net twee jaar in de Wilgenroosstraat en zo gauw 
weer verhuizen zie ik niet zo zitten.”

Toen ze me dat vertelde vroeg ik of we Ben zo laat 
nog konden bellen, want ik zag dat namelijk wèl 
zitten…. Dus Ben gebeld, Ben nog laat naar het 
Burghplein, afspraak gemaakt voor de volgende dag 
na werktijd. Hanne en ik waren dan ook om een uur 
of vijf aanwezig in het huis aan het Burghplein en 
een uurtje later was de koop rond. Zonder makelaar, 
dat was wel zo handig.

Een verhuizing 
in de jaren 

zeventig
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buurtfeest 1986
                       Burghplein 
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-----------------------------------------------------
1986 | 20 september
circus op het burghplein

Buurtfeest op het Burghplein georganiseerd door 
nieuwe buurtvereniging Witte Dorp. ’s Middags ge-
ven de kinderen een circusvoorstelling in de feesttent 
en ’s avonds zijn er optredens van de Never Mind 
Jazzband en de Eindhovense slagwerkgroep Slagerij 
van Kampen. Van deze groep woont Dree van Beeck 
sinds 1980 in de Petrus Dondersstraat.
In de speciale Feestkrant is er aandacht voor archi-
tect Dudok en halen bewoners herinneringen op. 
De heer F. J. Zoetmulder over de oorlogstijd, toen 
brandstof schaars was: “Alle bomen hadden als steun 
zo’n dennen paaltje en in de gangetjes stonden van 
die bordjes met verboden toegang. Samen met een 
buurman heb ik toen al die paaltjes omgetrokken en 
het hout op zolder verzaagd. Ik zat toen nog wel met 
twintig bordjes met verboden toegang. Wat moest 
ik ermee doen? Op een avond heb ik die toen in het 
kanaal laten vallen.”
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De samenstellers van de Feestkrant, uitgekomen in september 1986: v.l.n.r. 
Cees Donkers, Huub Smulders, Leon van Gorp, Hans Hoekstra en Jacques van 
Amelsvoort. Afwezig redactielid is John Jansen.
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Raamboom 
‘Het Dudokje’

Fotografie: Karel Smit

‘Er werd wat gezeverd in die tijd, niet normaal! 
Over architectuur, Dudok, de witte uitstraling, tot 
zelfs de kleur van de voordeur. “Waar woon je? In 
dat witte huis daar!” Kinderen liepen regelmatig de 
verkeerde voordeur binnen. Dat was ik zat. Door 
het huis roze de schilderen kon onze dochter Vera, 
tenminste tegen haar vriendjes  zeggen: “ik woon 
in dat roze huis!”
En het maakte niet uit, de buurman (red: Huub 
Smulders), architectuur docent aan de TU, zag het 
– desgevraagd – niet eens. Zijn geest was gepro-
grammeerd wit te zien, ook al was het roze. Dus wat 
maakte het uit? Het heeft helaas geen navolging 
gekregen, anders had het een mooie gekleurde wijk 
kunnen opleveren in Cubaanse of Curaçaose stijl. 
Leve de multi gekleurde samenleving!’
 
‘Edjoe heeft me nog geholpen te schilderen en een 
dag later hebben we het er weer af gespoten met de 
slang. Er heeft wel nog jarenlang een roze zweem 
over de gevel gehangen; totdat het Onderhoudsfonds 
onverbiddelijk toesloeg en de gevel in de juiste kleur 
wit werd geschilderd.
Nadat de gekleurde gevel bleek niet haalbaar, heb ik 
maar een poortje gemetseld, zodat Vera kon zeggen: 
“daar bij die enen woon ik!“ Het was toevallig ook 
het gekken nummer... Ik rijd er nog wel eens langs 
en zie dat ze overleven!’

Ronald Rovers vertelt over een anekdote uit 1986, 
ten tijde van het Buurtfeest. Ronald en zijn gezin 
woonden op Burghplein 11.

Tekst: Leo Schliekelmann 

Roze huis

Cees Donkers: Ronald Rovers schildert zijn huis roze ‘voor 
een dag’. Het is een ludieke ‘wake-up-call’ voor al te veel 
gemeenschappelijkheid en een mogelijke dictatuur van het 
Onderhoudsfonds. De autonomie en zeggenschap van de 
eigenaar-bewoner moet gekoesterd blijven.
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Feesttaart ter gelegenheid van 
100 deelnemers aan het Onderhoudsfonds.
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Afbraak DAF. Foto Hans Hoekstra

-----------------------------------------------------
1987 | 4 juni
negen op de tien bewoners doen mee

Informatieavond over de nulbeurt, een serie renova-
ties die moet leiden tot een gelijke staat van onder-
houd van de huizen De bewoners kunnen deelnemen 
aan een nog op te richten Onderhoudsfonds. 
De eerste fase van de nulbeurt omvat het vervangen 
van dakgoten en het onderhoud aan platte daken, 
dakkapellen en schuurtjes. Ook stalen ramen, buiten-
schilderwerk, elektra en schoorstenen zullen aan de 
beurt komen. De gemiddelde kosten van de nulbeurt 
per woning tienduizend gulden, waarvan zesduizend 
gulden door de gemeente Eindhoven wordt gesub-
sidieerd. Het project gaat in het najaar van 1987 van 
start met 112 deelnemers, zo’n negentig procent van 
alle eigenaar-bewoners.

-----------------------------------------------------
1988 | 6 februari
de terugkeer van de schuifdeur

De architectonische eenheid van de wijk dreigt ver-
loren te gaan. Andere voordeuren, andere gevelkleu-
ren, andere dakgoten en kozijnen. Het vervangen 
van de fragiele stalen kozijnen door brede aluminium 
kozijnen.
Onder de kop ‘Witte Dorp terug in oorspronkelijke 
staat’ besteedt het Eindhovens Dagblad aandacht 
aan de renovatie van het Witte Dorp, een initiatief 
van Stichting Het Witte Dorp. Er kwam al een plan 
voor groot, uniform onderhoud en bestuurslid Cees 
Donkers signaleert nu ook de terugkeer van de 
schuifdeur: “Velen hebben die eruit gehaald. Dat 
was niet modern. Nu willen de mensen de schuif-
deur weer terug, omdat ze hebben ontdekt dat die 
een belangrijk onderdeel van het totale ontwerp 
uitmaakt.”

-----------------------------------------------------
1988 | 1 januari
buurman daf vertrekt

DAF vertrekt na 60 jaar uit het Witte Dorp. In 1979 
werd bij DAF in de Burghstraat al gestopt met de 
productie van aanhangwagens en opleggers. De 
fabriek zou nog tien jaar doordraaien als leverancier 
van laadbakken voor militaire tientonners. Nu geen 
busjes meer van de ploegendienst, geen blauwe 
overalls meer tussen de middag op de bankjes op 
het Burghplein, geen zwaar transport meer door de 
straten. 
In april 1989 wordt begonnen met de sloop van de 
kantoren, loodsen en fabriekshallen van DAF. Het 
vrijgekomen terrein is bestemd voor woningbouw, 
maar moet eerst ingrijpend worden gesaneerd. Het 
reinigen van de onder meer door de spuiterijen en 
carbid vervuilde grond zal duren tot 1992.
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----------------------------------------------------
1989
oprichting 
vereniging onderhoudsfonds

Oprichting van de Vereniging Onderhoudsfonds Het 
Witte Dorp. De vereniging heeft als doel het bewa-
ken en bewaren van de technische kwaliteit van de 
woningen van het Witte Dorp. Dit gebeurt door het 
inspecteren van de woningen en het laten uitvoeren 
van onderhoud van de buitenzijde van de woning en 
bijgebouwen: de schil. De verenigingsleden gaan een 
onderhoudsovereenkomst aan voor een periode van 
twaalf jaar en betalen een maandelijkse bijdrage. 
In juli start van de grote schilderbeurt, onderdeel van 
de nulbeurt. Voor schildersbedrijf Caspar de Haan met 
het buitenschilderwerk begint, worden de huizen 
eerst gestraald met water onder zeer hoge druk. 
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Cees, John en Leon 
legden fundament 
voor huidige Witte Dorp

De kiem voor het Witte Dorp zoals wij dat nu 
kennen, ligt misschien wel in het hoofd van John 
Jansen. Hij was het in ieder geval die op een dag, 
eind jaren zeventig, uit het raam van zijn woning –
Odulphusstraat 26 – naar de overkant keek en zich 
groen en geel ergerde aan de wirwar van antennes 
op de daken aan de overkant. Hij bleek niet de 
enige: meer bewoners hadden op ongeveer hetzelfde 
moment hetzelfde gevoel. John noemt dit verschijn-
sel nu morfogenetische resonantie, maar het kon ook 
gewoon toeval zijn. In ieder geval: enige tijd later 
stopte op een zaterdagmiddag een oud-ijzerman in 
de straat, die van alle huizen de antennes demon-
teerde en inlaadde. 
Het was de eerste gezamenlijke actie van een nieuwe 
generatie buurtbewoners, er zouden er nog vele vol-
gen. Het leidde tot een revival van de buurt met zijn 
huizen strak in wit RAL nr 9010, het bescheiden ritme 
van voordeuren in (meestal) blauwgrijs, een nieuw-
bouw die de buurt behoedt voor een stijlkloof en 
een plein waarop talloze kinderen uit (boven)modale 
gezinnen een zorgeloze jeugd beleven. Kortom: een 
heerlijke plek om te wonen.  

‘Wij kunnen gerust met      
  pensioen’

op punt van verpauperen

John kocht zijn huis in 1976. ‘Je kunt het je nu niet 
voorstellen, maar de buurt stond op het punt om 
te verpauperen.’ Niet alleen kliederde iedereen er 
maar wat op los met verschillende kleuren wit op de 
gevels, er waren ook studentenhuizen. ‘Je kon een 
fles bier op je hoofd krijgen als je op een bankje op 
het Burghplein zat.’ En, o gruwel, er waren mensen 
die hun kozijnen bruin hadden geschilderd. 
In deze dreigende chaos streken John en zijn genera-
tiegenoten neer. Ze waren twintigers of begin-derti-
gers, net afgestudeerd, getrouwd of samenwonend. 
De protestgeneratie, zo typeert Cees Donkers hen. 
Hij was er zelf ook zo een: opgegroeid net na de 
oorlog, aangetrokken tot het Witte Dorp door de ar-
chitectuur, maar ook door het gemeenschapskarakter 
van de buurt – een dorp in de stad. 
Maar de protestgeneratie, dat waren toch mensen 
voor wie uniformiteit een lelijk woord was, individua-
lisme en autonoom denken waren toch het aller-
hoogste? Cees: ‘Ja, dat dubbele heeft er altijd wel 
ingezeten. We wilden de uniformiteit terugbrengen 
om het werk van Dudok zo goed mogelijk te laten 
uitkomen, maar bij sommigen van ons gingen de 
haren daarvan overeind staan.’ 
Tot op de dag van vandaag staan twee manshoge ge-
metselde enen voor het huis op Burgplein 11 symbool 
voor deze dwarsheid. (Dit is het ‘roze huis’) Enkele 
deuren verder schittert het geel je tegemoet van de 
voordeur van de onlangs overleden Huub Smulders 
– ook zo’n vrije geest. Zo had Dudok het bedoeld, 
wist Huub. Terwijl de geesten in de buurt rijp werden 
gemaakt voor uniform blauwgroen, schilderde Huub 
het knalgeel nog eens over. 

Tekst Debbie Langelaan
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op zoek naar kunststof profielen

De actie die als symbool van gemeenschapszin veel 
bekendheid heeft gekregen, is die rond de vervan-
ging van de kozijnen. AMEV, destijds een grote 
verhuurder in de wijk, was al in de weer met brede 
kunststof profielen. Leon: ‘Wij schrokken ons rot toen 
we die zagen verschijnen in de gevels. Een aanflui-
ting ten opzichte van het ranke stalen origineel. We 
hebben direct een brief naar de welstandscommissie 
gestuurd. We kregen wel gelijk, maar volgens de 
aannemer was er geen alternatief voorhanden.’ 
Leon ging eens echt op zoek en vond in Engeland, 
het moederland van de erkers, wel degelijk een 
versie die voldeed. ‘Helaas konden we het niet overal 
terugdraaien.’ Dus in de 1e Wilakkersstraat getuigen 
tien, vijftien huizen nog van deze actie. De rest van 
de wijk heeft - voor het grootste deel, er was geen 
verplichting - de slanke aluminium versie die Leon 
ontdekte. 

De drie founding fathers van Stichting Witte Dorp de Burgh:
Cees Donkers, Leon van Gorp, John Jansen
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bijna een woonerf

John, Cees en Leon, zestigers nu, realiseren zich dat 
ze heel wat avonden met elkaar hebben doorge-
bracht de afgelopen 35 jaar. Dat kon mede door hun 
partners. Leon: ‘In die tijd waren er best nog veel 
vrouwen die niet werkten, of die stopten als ze kin-
deren kregen. Dan begrijp je meteen dat het tegen-
woordig veel moeilijker is om mensen te vinden die 
zoveel energie in dit soort projecten kunnen stoppen.’ 
Ze hebben inmiddels het stokje doorgegeven aan de 
volgende generatie – alleen Cees kan het niet echt 
laten om zich overal tegenaan te bemoeien – maar 
ze komen graag nog eens samen om terug te kijken 
en herinneringen op te halen. Dus we zitten op een 
mooie zondagavond in juni 2014 aan tafel bij Cees. 
En in augustus nog eens bij John.
Na de actie met de antennes, die heel veel goodwill 
had gekweekt omdat de kabelmaatschappij later 
iedere aansluiting 200 gulden gaf, kwam er een 
kwestie rond het parkeren, ook in de Odulphus-
straat. Parkeren mocht daar maar aan één kant, en 
dat was met het groeiende autobezit te weinig. Ten 
gemeentehuize verscheen, geheel in de geest van de 
tijd, een woonerf op de tekentafel. Compleet met op 
drie punten dwars geplaatste bloembakken waar de 
auto’s dan omheen moesten slalommen. 
‘Never nooit nie’, was daarop de reactie van de heren 
in het Witte Dorp. Ze sloegen zelf aan het tekenen 
en bewezen dat het mogelijk was: parkeren aan twee 
kanten met behoud van de boompjes, de straat- 
stenen en zelfs de lantaarnpalen op de juiste plek. 
John: ‘Dat is belangrijk want die waren precies voor 
de gangetjes naar achteren geplaatst, zodat ze ook 
daarin schenen.’ 
Om het alternatief een officieel stempel te geven, 
werd de stichting Witte Dorp De Burgh opgericht, 
waarbij en passant de naam werd gejat van de wijk 
aan de overkant van de rondweg – eigenlijk heette 
ons dorp Tuindorp. Deze naamsverwisseling is nog 
steeds regelmatig een bron van verwarring. 

nieuwbouw was een ‘scheepsramp’

Ook een andere poging tot nieuwlichterij vanuit 
het gemeentehuis werd afgeslagen. Toen de DAF 
eenmaal vertrokken was – hetgeen niet zonder slag 
of stoot ging, waarover zometeen meer - moest 
er nieuwbouw komen in die hoek van de wijk. De 
stichting werd uitgenodigd om mee te denken, 
maar de telefoon op het gemeentehuis werd toch 
verdacht vaak niet opgenomen. ‘Na een jaar kwa-
men ze met een compleet plan. Een echte bloem-
koolwijk, vol met tweekappers.’ 
Gelukkig was er nog een hoorzitting. De heren 
trommelden daags tevoren de hele buurt op 
in de DAF-kantine en deden een oproep om op 
15 oktober 1987 naar het stadhuis te komen. En 
hoewel Cees daar het woord werd ontnomen en de 
gemeentelijk stedenbouwkundige het alternatief uit 
de buurt ‘een scheepsramp’ noemde, en ook nog 
een flinke lobby richting raadsleden nodig was, liet 
de gemeente zich uiteindelijk overtuigen. De buurt 
mocht, in nauwe samenwerking met architect INBO, 
het huidige plan uitwerken. 
Anno 2014 is de gemeente apetrots op het Witte 
Dorp. ‘De afdeling Bouwtoezicht hangt vol foto’s 
van hier’, weten de heren niet zonder sarcasme te 
vertellen. Want breek hen de bek niet open. 
‘Het had hier een tweede Lekkerkerk kunnen wor-
den,’. Toen de DAF-spuiterij nog actief was, hadden 
sommigen in de buurt al enorme last van de stank. 
Maar ondanks dat je in die tijd de Milieudienst 
‘ieder moment’ kon bellen en de baas van deze 
dienst op zeker moment ook is komen kijken, 
moest de Raad van State eraan te pas komen om 
de klachten over de vervuilde bodem gegrond te 
verklaren. Onder leiding van advocaat en buurtbe-
woonster Els Staal toog een delegatie uit het Witte 
Dorp daarvoor naar Den Haag. 
De DAF ging weg en de gemeente moest de grond 
waarop de nieuwe woningen waren gepland, eerst 
grondig schoonmaken. Opnieuw een overwinning 
voor de strijdvaardige bewoners van het Witte Dorp, 
die het saamhorigheidsgevoel alleen maar versterk-
te. Het ideetje om de huidige Gebr. Van Doornes-
traat DAF-weg te noemen, hebben ze omwille van 
de goede verhoudingen maar niet doorgezet. 



werd gelanceerd en er was natuurlijk een buurtfeest.  
Het succes trok ook breder de aandacht. Cees: 
‘We zijn officieel ten voorbeeld gesteld door het 
Nationaal Restauratiefonds, en in 1991 ontvingen we 
een prijs uit handen van toenmalig staatssecretaris 
Heerma.’  
Dat boek heeft Cees toen overigens nog een slechte 
zomervakantie bezorgd: ‘We hadden wel een boek 
maar geen geld om het uit te geven. De ene na de 
andere sponsor haakte af. Uiteindelijk betaalde 
Harry van de Moesdijk een paar duizend gulden, een 
hele opluchting.’ Plus: het boek liep zo goed dat het 
Monumentenfeest in 2001 ervan betaald kon worden.

spirit van ‘de zestigers’ leeft voort

Ze zijn in deze samenstelling nog bezig geweest  
met de vervanging van de schoorstenen, maar 
gaandeweg hebben anderen in de buurt projecten 
opgepakt. Zoals dat hoort, ging het stokje vanzelf 
over in andere handen. Zie het dakpannenproject, of 
het betaald parkeren. 

Maar de spirit van deze wegbereiders leeft voort: 
nog steeds weten de plannenmakers op het ge-
meentehuis dat je in het Witte Dorp van goeden 
huize moet komen wil je daar je zin doorzetten. 
Denk alleen maar aan de kwestie in 2013 rond de 
verkeerssituatie op de Geldropseweg richting Petrus 
Dondersstraat.
John, Cees en Leon kijken op deze zomeravond 
tevreden naar hun opvolgers. ‘Ze hebben ons niet 
nodig, er zijn genoeg mensen die je niet hoeft te ver-
tellen hoe je iets moet organiseren. En helemaal als 
het een feestje betreft. Dat in juni bijvoorbeeld, was 
helemaal top. Wij kunnen gerust met pensioen.’ 
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cruciale jaren

Maar ook de kozijnenactie was, achteraf gezien, een 
opmaat naar de cruciale jaren 1986-1989, toen de 
gemeenschappelijkheid echt handen en voeten kreeg 
met de oprichting van het Onderhoudsfonds. 
Dat ging zo: de bewoners ervoeren het als on-
rechtvaardig dat grote verhuurders subsidie van de 
gemeente kregen voor onderhoud aan de woningen, 
terwijl de eigenaar-bewoners alles zelf moesten 
betalen. Het idee ontstond om een collectief te 
gaan vormen van eigenaar-bewoners om zodoende 
op dezelfde regeling aanspraak te kunnen maken. 
Daarvoor moest zowel draagvlak komen in de buurt 
als in de politiek. 
De buurt werd op slimme wijze gewonnen voor het 
idee. Met een speurtocht, waarvoor tientallen ver-
schillende voordeuren waren gefotografeerd, zagen 
de bewoners in één klap hoever ze met zijn allen 
waren weggedreven van het oorspronkelijke aanzicht 
van de wijk. 
Voor de politieke steun werd toenmalig wethouder 
Nico van der Spek ingezet. Hij vond dat de initiatie-
venrijkdom uit deze buurt beloond moest worden, 
maar had daarvoor ook steun uit de gemeenteraad 
nodig. Een breed opgezet symposium in het TD-ge-
bouw had het gewenste effect. In 1986 kreeg de 
buurt alvast twee ton subsidie op het schilderwerk. 
Belangrijker was de bewustwording die plaatsvond in 
veel hoofden. Cees: ‘Iedereen realiseerde zich ineens 
wat hier eigenlijk gaande was, van wat je kunt berei-
ken als je de handen ineen slaat. De ideeën kregen 
vleugels.’ 
De initiatiefnemers ook. ‘We zeiden tegen de 
gemeente: wat is het jullie waard als we minimaal 
honderd bewoners een onderhoudscontract laten 
tekenen voor minimaal 12 jaar. Nou, dan konden we 
de zo begeerde gelijkschakeling tussen verhuurders 
en eigenaar bewoners krijgen. We merkten dat ze 
er niet veel van verwachtten. Maar wij kregen die 
handtekeningen.’ 
Al het eigen initiatief en de gemeenschapszin von-
den een hoogtepunt in 1989, toen het Witte Dorp 50 
jaar bestond: het Onderhoudsfonds werd opgericht, 
er kwam een tentoonstelling in het Van Abbe over de 
wijk, het jubileumboek zag het licht, de Vin du Dok 
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Ook in 2014 zien veel bewoners van het Witte Dorp 
nog steeds de noodzaak van goed onderhoud van de 
monumentale woningen. En ze kiezen ervoor om dat 
gezamenlijk aan te pakken. 

In 1989 is het eerste Onderhoudsfonds begonnen 
voor een periode van 12 jaar. Het gezamenlijk schil-
deren van de woningen was zo succesvol, dat na 12 
jaar en het Monumentenfeest in 2001 een tweede 
onderhoudstermijn is gestart. In deze periode waren 
er nogal wat bestuurswisselingen en werd ook de 
subsidiekraan steeds verder dichtgedraaid. Toch bleef 
een aantal bestuursleden de kar trekken en werd 
deze periode succesvol afgesloten met een grote 
schilderbeurt in 2012. Voor een derde periode leek er 
in 2013 voor bestuursfuncties te weinig belangstelling 
te zijn. Gelukkig meldden zich bij een goed bezochte 
Nieuwjaarsborrel toch voldoende geëngageerde 
buurtbewoners om een nieuw bestuur te vormen.
Met oud-leden van de besturen van de Vereniging en 
Stichting Onderhoudsfonds ging dat nieuwe bestuur 
aan de slag om Onderhoudsfonds 3 op poten te zet-
ten. Het resultaat van hun inspanningen mag er zijn: 
90 buurtgenoten gingen in zee met het gezamenlijke 
fonds. 

Dit buurtinitiatief moet het in de 21ste eeuw zonder 
subsidie doen. En minder leden kiezen ervoor om 
te sparen voor de schilderbeurten, maar het draag-
vlak voor behoud van de uitstraling van het Witte 
Dorp is nog steeds groot. Uit de gesprekken over 

Onderhoudsfonds 
              fase 3   

Onderhoudsfonds 3 blijkt, dat het merendeel van de 
buurtbewoners graag aanhaakt bij de schilderpro-
jecten van het Onderhoudsfonds of zelf zorgt voor 
regelmatig onderhoud met de door het Onderhouds-
fonds aangeraden kleurnummers. 

De redenen voor zoveel samenwerking zijn nog 
steeds hetzelfde: het behoud van de woningen en 
het unieke karakter van de wijk. Al gaat wellicht het 
gemak om niet zelf de ladder op te hoeven, meer 
en meer overheersen. In de manier van werken is in 
de loop van de tijd wel het nodige veranderd. Het 
bestuur van het Onderhoudsfonds doet minder zelf, 
besteedt meer werk uit. De schilderbeurten worden 
bijvoorbeeld professioneel begeleid, zodat er nu bij 
alle projecten garantiecertificaten afgegeven kunnen 
worden. 
 
Ook probeert het bestuur in te spelen op veranderin-
gen, zoals de individualisering, die ook in het Witte 
Dorp speelt. Daardoor is het mogelijk om door te 
gaan met het Onderhoudsfonds en er zo voor te zor-
gen dat de huizen goed onderhouden worden. Daar-
mee blijft de monumentale uitstraling van het Witte 
Dorp behouden en ook de waarde van de huizen.
Behalve het dienen van die verheven doelen, blijft 
het voor bestuursleden natuurlijk gewoon leuk om 
hun buurtgenoten te leren kennen en samen met 
hen te werken aan een resultaat dat dagelijks te zien 
is. Ook in de komende decennia!

Tekst: Lex Bosselaar
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Onderhoudsfonds,
een samenspel

Alleen met medewerking van de gemeente Eind-
hoven kon het Onderhoudsfonds in de jaren ‘80 
van de grond komen, zo klinkt het uit de monden 
van mannen van het eerste uur. Destijds was Henk 
Verhagen een van de ambtenaren die betrokken 
was bij het Witte Dorp. Hij was projectleider stads-
vernieuwing bij de dienst Bouw en Woningtoezicht. 
Centraal woord in zijn herinneringen is ‘samenspel’. 
Het samenspel tussen drie partijen: de bewoners, 
de ambtenaren en de politiek. Verhagen herinnert 
zich dat er – vaak met medeweten van wethouder 
Nico van der Spek van destijds – wat geregeld moest 
worden. “En dat ging niet altijd helemaal volgens de 
regels; we zijn daarin vaak heel creatief geweest”, 
aldus Verhagen die tegenwoordig actief is in perso-
neelszaken en –training bij de gemeente Eindhoven. 
Andere namen die hij noemt zijn Jos Blatter, Hein 
van Buul  en Ben Demilt die namens de gemeente bij 
het project betrokken waren.

“We zagen toen de monumentale waarde van 
het Witte Dorp al wel. Maar de buurt stond eind 
jaren ‘80 op een kantelpunt, het begon terug uit 
te lopen. Zo kwam er kamerbewoning op en dat is 
altijd een signaal dat het niet de goede kant opgaat. 
Maar omdat het Witte Dorp geen echte stadsver-
nieuwingsbuurt was, zoals de Bennekel of Woensel 
West, konden we allerlei regelingen niet toepas-
sen. We moesten op zoek naar de mogelijkheid om 
onderhoud te subsidiëren. En er waren in die tijd nog 
geweldige subsidiepotten, daar gingen miljoenen in 
om, ook voor eigenaar-bewoners bijvoorbeeld.“ 

De gemeente zag ook dat alleen een gezamenlijke 
aanpak van de buurt zou werken. De toenmalige 
bewoners waren in de eerste gesprekken volgens 
Verhagen gedreven, vasthoudend en mondig. Maar 
de belangen van gemeente en Witte Dorp liepen 
gelijk op. Zo was ook de buurt ervoor om minstens 

70 procent deelname aan het eerste project te eisen. 
De gemeente eiste dat ook bij verkoop de volgende 
eigenaar gebonden zou zijn aan de verplichtingen. 

“Het bestuur wilde dat niet zo dwingend opleggen, 
maar zag er wel het belang van in. En dat samen-
spel is cruciaal geweest. We gingen niet uit van wat 
er níet kon, maar we zochten naar oplossingen, en 
gingen soms een beetje over de grenzen.“

Zo is er een speciale verordening opgesteld voor het 
Witte Dorp. “Normaal is dat een heel ambtelijk en 
politiek proces dat jaren duurt voordat iedereen er 
zijn plas over heeft gedaan. Pas daarna kun je ermee 
aan het werk. Hier hebben we met de buurt, de 
politiek en de ambtenaren een gezamenlijk project 
neergezet en er toen de verordening op gemaakt.”

Met de collectieve aanpak – waar tonnen gemeen-
tesubsidie in zat – is ook landelijk gescoord. “We 
hebben er zelfs de tv mee gehaald. Het was een 
landelijk erkend experiment bij de Stuurgroep Expe-
rimenten Volkshuisvesting hoe je subsidie anders 
kon besteden.” 
En het is ook nu nog een groot succes, het heeft ook 
de bewoners geen windeieren gelegd. Nu zou het zo 
nooit meer kunnen. De overheid vindt nu toch vooral 
dat woningeigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor 
het onderhoud. En bij de eigenaren is het individua-
lisme opgekomen. Maar wat mij zorgen baart, is het 
grote aantal woningen, landelijk maar ook in Eindho-
ven, dat slecht onderhouden wordt. Wie weet komt 
er weer een kentering in het denken, maar gelukkig 
is dat voor het Witte Dorp waarschijnlijk niet nodig.  

Het doet Verhagen deugd te horen dat er nog steeds 
90 buurtbewoners meedoen aan Onderhoudsfonds 3. 
“Als iedereen zijn eigen moment kiest om op zijn 
eigen manier te gaan schilderen, dan ziet de straat 
er zo slecht uit, dan ben je die kwaliteit van het 
Witte Dorp zo kwijt.”



“Ik weet nog dat er in de klas van die papieren 
lampionnen hingen en Piet pepernoten in alle hoeken 
rond had gestrooid waarna diezelfde noten door de 
oudere leerlingen werden opgeraapt en vervolgens 
richting de lampionnen werden gegooid, alle lampen 
naar de gallemiezen hi hi. Voor de juf en meester was 
het minder leuk maar Zwarte Piet en de kinderen 
hebben zich uitstekend vermaakt en uhh… Sin-
terklaas natuurlijk ook. Ik voel me altijd heerlijk in 
die Sinterklaaskleren, kinderen zijn zo idolaat van 
Sinterklaas, hij kan niks kapot maken, geweldig vind 
ik dat. Ik heb dat een aantal jaren gedaan en toen 
ben ik op mijn werk gevraagd om langs te komen 
bij de kinderen van de werknemers. Iedereen een 
cadeautje en zingen natuurlijk en ze willen allemaal 
met Sinterklaas op de foto.”

hoe bent u in het witte dorp terecht 
gekomen?

“Nou, de Sint zong in een koor, dat was in 2002 
geloof ik, en toen werd ik door één van de dames ge-
vraagd of ik naar het Witte Dorp wilde komen. Daar 
heb ik toen eens een nachtje over geslapen en heb 
uiteindelijk ja gezegd, en zo is het begonnen.”

“Ik ga maar door, tot ik niet meer kan!”

hoe wist ze dat u sinterklaas was, 
want u was in uw ‘normale’ kleding 
toch niet herkenbaar?

“Nou, ik laat soms weleens los dat ik de Sint ben.”

wat betekent het witte dorp voor u?

“Het Witte Dorp is wel heel speciaal voor Sinter-
klaas en ik word ook elk jaar gevraagd wat ik ook 
een hele eer vind. Het is een buurt met veel leuke, 
jonge mensen waar veel wordt georganiseerd, een 
hechte gemeenschap. En als ik dan op het Burgh-
plein ben, gebeurt er ook altijd wel iets; Sinterklaas 
komt te vroeg of te laat aan, of hij is alleen of de 
Pieten zijn alleen, er is altijd wel wat en dan moet 
er ook nog een oplossing gevonden worden. Het is 
wel altijd eind goed al goed.“
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12 jaar in het 
Witte Dorp:
Tekst: Liz de Bock

Het is juli, nog één nachtje slapen en dan is het 
zover, dan ga ik Sinterklaas in levende lijve ontmoe-
ten. Ja, de enige echte die al 12 jaar een bezoek aan 
het Witte Dorp brengt. Ik vind het spannend en kan 
die nacht nauwelijks in slaap komen. Maar dan is het 
zover, buiten is het snikheet, 30 graden, niet iets wat 
aan 5 december doet denken maar ik ben helemaal 
in de stemming. Het is even zoeken maar dan ben ik 
er, de Goedheiligman woont in een mooie flat aan de 
rand van de stad, niet ver van het Witte Dorp. Als ik 
aanbel, hoor ik een vriendelijke doch rustige stem die 
me de weg naar boven wijst. De deur gaat open, ik 
stel me voor en voel me meteen op mijn gemak. Wat 
me wel opvalt, is dat hij er niet uitziet als Sinterklaas 
maar dat komt natuurlijk omdat hij de andere maan-
den van het jaar een soort van incognito is en geen 
Sinterklaas heet maar Toon de Leeuw. Ik begrijp het 
wel want anders zou hij het hele jaar druk hebben 
met mensen die hem willen zien en spreken. Maar 
in het kader van het 75-jarig bestaan van het Witte 
Dorp is hij zeer bereid om voor het interview zichzelf 
te zijn, Sinterklaas dus. We gaan aan tafel zitten en 
de Goedheiligman begint meteen enthousiast te ver-
tellen over dertig jaar geleden toen hij door de lagere 
school, waar zijn dochters op school hadden gezeten 
(ja, Sinterklaas heeft drie dochters), werd gevraagd 
om een bezoekje te komen brengen.

Sinterklaas 
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brengt u ook huisbezoeken aan 
gezinnen in het witte dorp?

 “Jazeker, dat doe ik ook al jaren, ik heb kinderen 
bezocht van vier jaar oud die nu naar de middelbare 
school gaan of gaan studeren en waar ik nog elk jaar 
kom. Ik ben ook ooit bij een gezin geweest waarvan 
de moeder mij van tevoren zei dat ik moest oplet-
ten omdat haar zoon, hij was een jaar of 8, geloof 
ik, heel erg twijfelde aan Sinterklaas. Toen we daar 
waren geweest en ik haar later weer tegenkwam, zei 
ze: “Ik weet niet wat je hebt klaargemaakt, maar hij 
is weer helemaal terug in z’n geloof!” “Kijk, of die 
jongen dat het hele jaar volhoudt, is natuurlijk maar 
de vraag, maar het is wel heel bijzonder.”

dat lijkt me toch lastig voor u, als een 
kind twijfelt, doet u dan iets speciaals?

“Nee, dat niet, ik probeer mijn rol gewoon goed te 
vervullen. Sinterklaas is een waardig persoon en ik 
spreek zo’n kind persoonlijk toe en dan krijgt hij ook 
nog een cadeautje en dan is het algauw goed. En 
daarbij moet je Sinterklaas, ik dus, maar eens zien 
komen, met zo’n grote rode mantel, een hele grote 
mijter op en zo’n gouden staf in zijn hand… nou, dat 
is iemand hoor! En dan heeft ‘ie ook nog zo’n groot 
boek bij zich en daar staat alles over jou in, hij weet 
alles…hi hi.”

is er weleens iets mis gegaan?

“Ik heb wel eens een losse snor gehad of was mijn 
boek vergeten, maar verder is er gelukkig niks ge-
beurd. Ik probeer zulk soort dingen altijd te voor-
komen. Rond Sinterklaas heb je ook altijd van die 
bloopers op televisie, zo’n nep-Sinterklaas die zijn 
mijter of pruik verliest, of die van de ene kant op het 
paard springt en er van de andere kant weer vrolijk 
afduikelt, zulke dingen daar hoop ik echt niet op…
het moet allemaal goed gaan. Ik weet nog wel dat ik 
bij mijn neefje als Sint op bezoek kwam, mijn dochter 
was Zwarte Piet. Nadat we daar op bezoek waren 
geweest, zei hij tegen zijn moeder: “Mama had je dat 
gezien? Ome Toon was Sinterklaas geworden en Lie-
veke was Zwarte Piet.” En toen gingen we ’s avonds 

bij hen pakjesavond vieren en kwam hij naar me toe 
en zei hij: “Ome Toon, vandaag was Sinterklaas hier 
en die leek sprekend op jou.” Ha ha! Het had zijn 
geloof niet aangetast!”

en wat doet sinterklaas de rest van het 
jaar?

“Ik ben dirigent van twee kerkkoren en een vrou-
wenkoor en ik zing zelf ook in een koor. Sinterklaas 
blijft goed contact houden met de kerk, dat moet 
ook natuurlijk hé? Hi hi... En daarnaast werk ik bij 
DHL, een logistiek bedrijf dat pakjes rondbrengt. Ik 
leid daar mensen op om heftruck te rijden binnen het 
magazijn.”

ook een soort van pakjes rondbrengen...

“Jazeker, hele pallets vol!”

en spanje?

“Ben ik één keer geweest, vier uurtjes, erin en weer 
eruit, ik moest mijn schoonbroer naar het vliegveld in 
Barcelona brengen.”

toch wel raar…

“Ja, maar dat maakt Sinterklaas nog weleens goed 
want het is toch een land dat me trekt. Ook de oude 
Moorse dingen die daar te vinden zijn. Uiteindelijk 
komt Zwarte Piet ook een beetje van die kant af, hij 
is ook een Moor.”

al dertig jaar sinterklaas, had u dit 
toen kunnen bedenken?

“Kijk, als Sinterklaas ergens aan begint dan blijft ‘ie 
daar trouw aan. Ik ben niet iemand die zomaar iets 
gaat doen, ik kan moeilijk afstand van iets nemen, 
vooral als ik het leuk vind, hi hi... Dus ik ga maar 
door, tot ik niet meer kan!”
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is er in die twaalf jaar dat u in 
het witte dorp komt wat veranderd?

“Nou, omdat kinderen groeien, hebben ze op een 
gegeven moment niet meer zo het geloof in Sinter-
klaas, dat vindt Sinterklaas heel erg… En doordat 
er telkens weer nieuwe jonge ouders met kinderen 
in het Witte Dorp komen wonen hebben deze vaak 
geen idee hoe dat gaat met Sint op het Burghplein 
en in de Blokhut. Het is eigenlijk telkens een 
beetje opnieuw uitvinden. Sinterklaas is de enige 
constante factor. Er werd 12 jaar geleden ook meer 
tijd voor genomen, nu werken ouders vaak allebei 
en is er minder tijd. Enne tja, wat heb ik allemaal 
meegemaakt in de Blokhut, uhhm.. van allerlei din-
gen.. cadeautjes kwijt die dan weer op de vreemdste 
plekken tevoorschijn kwamen of een Piet kwijt, maar 
ook de weg naar de Blokhut vanaf het Burghplein is 
een hele belangrijke. Sinterklaas komt namelijk altijd 
op een andere manier op het Burghplein aan, ik heb 
bijvoorbeeld al op een fiets gezeten, op een trike, dat 
is zo’n motor met drie wielen, een politiewagen met 
sirene en ik heb op een paard gezeten...”

maar dat is voor sinterklaas toch heel 
normaal om op een paard te zitten?

“Ja, hi hi, maar dat was toch één van mijn bibberig-
ste belevenissen hi hi… Dat was in 2012 en ik moest 
op zo’n paard en ik ben de jongste niet meer en ook 
niet de meest atletische persoon dus ik moest, ergens 
achteraf tussen de garages op een keukentrapje, 
zo’n paard proberen te bestijgen. Kijk, als je een fiets 
of een auto hebt dan heb je zo’n stuur waar je je aan 
vasthoudt hé? Maar zo’n paard, daar zit je op en dat 
hoofd is een eindje voor je dus daar kan je je niet zo 
aan vasthouden, kunt u zich dat voorstellen? Dus 
ik zat daar een beetje los op dat paard en zo’n 
zadel glijdt dan zo’n beetje, dus dat was wel even 
spannend hi hi.”

Foto’s: Paulissimo
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-----------------------------------------------------
1989 | 8 september
allemaal dezelfde voordeur

Op 8 september wordt in het Van Abbemuseum ’s 
avonds ook het jubileumboek over het Witte Dorp 
gepresenteerd: 50 jaar het Witte Dorp in Eindhoven. 
Het boek kost 25 gulden, maar voor bewoners van 
het Witte Dorp geldt een jubileumprijs van vijftig 
kwartjes: 12,50 gulden. Inmiddels is deze uitverkocht, 
maar er bestaat een digitale versie van dit jubileum-
boek. 
Veel kranten en tijdschriften besteden in septem-
ber aandacht aan het jubilerende Witte Dorp. Het 
opinieweekblad De Tijd besteedt drie pagina’s aan 
de opknapbeurt: ‘Allemaal dezelfde voordeur’. De 
verbeteringsoperatie wordt omschreven als ‘een ar-
chitectonisch maar vooral sociaal succes’. “Het Witte 
Dorp floreert als nooit tevoren. Het is in trek; wat er 
vrijkomt aan woningen wordt razendsnel ingenomen 
door de Eindhovense yup – zo gaat dat met dit soort 
wijken.”

----------------------------------------------------
1989 | 8 september
tentoonstelling in van abbe

Op zaterdagavond wordt in het Stedelijk Van Ab-
bemuseum de tentoonstelling over W.M. Dudok en 
het Witte Dorp geopend. De door Edmond Dieleman 
samengestelde tentoonstelling is tot 5 november 1989 
te zien met onder meer foto’s van Martien Coppens 
uit 1939 van de net gebouwde wijk. Fotograaf Peter 
Cox maakte voor de tentoonstelling een impressie 
van de wijk anno 1989. 
NRC Handelsblad besteedt aandacht aan de ex-
positie over het Witte Dorp in het Van Abbe: “De 
tentoonstelling biedt ook de gelegenheid om het 
Witte Dorp te vergelijken met andere Eindhovense 
woonwijken van uiteenlopende architecten als De 
Bazel en Van den Broek en Bakema. Dudoks tuindorp 
steekt hierbij gunstig af: terecht wordt het Witte Dorp 
in de catalogus omschreven als ‘een van de mooiste 
woonbuurten van Eindhoven’.”

Ed Marcelissen, vormgever van 
het boek ‘50 jaar het Witte Dorp’

‘50 jaar Witte Dorp’ in de etalage bij de Slegte
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Foto: Norbert van Onna

228 mm
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Foto: Hans Hoekstra
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1e Wiakkersstraat

Op maandag 31 januari 1994 werd in het Witte Dorp 
de laatste Italiaanse populier omgezaagd. De boom 
torende hoog uit boven de tuinen tussen de 2e 
Wilakkersstraat, St. Odulphusstraat en Petrus Don-
dersstraat. Een aantal bewoners vreesde dat de hoge 
boom om zou waaien. Ondanks een onderzoek dat 
uitwees dat de populier nog tientallen jaren mee zou 
kunnen, werd deze boom op slechts 50-jarige leeftijd 
omgezaagd. In buurtkrant Wit op Zwart verscheen 
een rouwadvertentie: ‘Eeuwig dankbaar zijn wij voor 
zijn immer groene bladerweelde. Onze wijk zal nooit 
meer dezelfde zijn.’ Deze enige en algemene kennis-
geving werd ondertekend door enkele bewoners en 
‘vele gevederde vrienden’.
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-----------------------------------------------------
1989 | 18 september
liever geen rood

In het kader van het vijftigjarig jubileum voert de 
Lichtjesroute dit jaar voor het eerst door het Witte 
Dorp via 1e Wilakkersstraat – Burghplein – 2e Wi-
lakkersstraat en Petrus Dondersstraat. Op de erkers 
worden rode, witte en blauwe spotjes geplaatst. 
Sommige bewoners maken bezwaar tegen een rood 
spotje: dat zou verkeerde associaties opwekken. Op 
het Burghplein wordt aan het hoge blok van drie 
huizen een lichtornament aangebracht met bloemen 
en het cijfer 50. 
De rijrichting wordt in 1994 omgedraaid wegens 
filevorming op de Heezerweg. De lichtjesroute 
(totale lengte 22 km) voert nu via de St. Jorislaan, 
Geldropseweg, Petrus Dondersstraat, 2e Wilakkers-
straat, Burghplein, Eerste Wilakkersstraat naar de 
Heezerweg.
In 2013 komen er LED-ornamenten bovenop de 
erkers: rode, witte of blauwe lampen in de vorm van 
de V van Victorie.
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-----------------------------------------------------
1989 | 16 september
vlooienmarkt

Voor de kinderen is er op zaterdag een vlooien-
markt op het Burghplein, waar ze spulletjes kunnen 
verkopen, een traditie die op Koninginnedag 1991 zal 
worden voortgezet. Ook voor kinderen: het nieuws-
bullet in het Witte Dorp, samengesteld in een kleine 
oplage door de 8-jarige Diede Hoekstra. Met daarin 
het nieuws dat de lichtjesroute voor het eerst door 
het Witte Dorp zal gaan. En: ‘Ze hebben de DAF 
afgebroken, we mochten de ruiten door gooien.’

-----------------------------------------------------
1989 | 16-17 september
vin du dok

Feestweekeinde in het Witte Dorp ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan. 
Patisserie Weekers aan de St. Jorislaan komt met 
een speciaal Dudok-gebakje. Ter gelegenheid van 
het jubileum een speciale witte wijn, de Vin du Dok, 
village blanc.
Die avond een optreden van slagwerkgroep Slagerij 
van Kampen, Three Women go dancing en Banana- 
fish. Op zondagochtend wordt op het Burghplein 
een muzikaal ontbijt geserveerd, met muziek van een 
blokfluitensemble, gevolgd door een klassiek concert 
door het Knaven pianotrio. Het feestweekeinde 
wordt om 17.30 uur afgesloten met een barbecue 
voor alle wijkbewoners. 
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Foto’s en tekst: Leo Schliekelmann

hebben wij deze werklui besteld?

Niet lang nadat wij ons als niet-Eindhovenaren aan 
het Burghplein hadden gevestigd, werden we gecon-
fronteerd met een voor ons nieuw fenomeen.
Op een dag stond er een ladder in onze voortuin en 
bleken er mannen bezig op onze erker. Hebben wij 
deze werklui besteld en wat komen ze doen? Er werd 
ons niet gevraagd of wij eventueel bezwaar hadden 
tegen het aanbrengen van de lampen en bekabeling. 
Nee, dit was duidelijk iets dat erbij hoorde, net als al 
die andere evenementen in de wijk. En ongevraagd 
prikten ze ook nog even de verstopte goten door!
Jaren later weten we niet beter dan dat de Lichtjes-
route een jaarlijks terugkerend baken is in onze wijk. 
We kennen inmiddels ook de vrijwilligers van onze 
buurt: de pensionados.

de pensionados

Sinds 2005 zijn Ger de Grood, Hugo Kamp en Hans 
Hems als gepensioneerden actief als Lichtjesroute-
vrijwilligers. Samen met Rik van Stiphout en Gerard 
van der Vleuten brengen zij de lampen en bekabeling 
aan. Ivo Baijens is als buurtbewoner toegetreden tot 
het bestuur van de Lichtjesroute en uiteraard ook 
een actief vrijwilliger.
 
De voorbereiding wordt gedaan op de Pastoriestraat: 
de opslagruimte van de Lichtjesroute. Gedurende 
het jaar worden daar alle aanpassingen en reparaties 
uitgevoerd. De pensionados kiezen een mooie dag 
uit om te beginnen en zijn binnen enkele dagen klaar 
met de grote klus: want op 18 september moeten alle 
lampen weer branden! Ze hebben de tijd en kunnen 
het op hun gemak overdag doen. Met een beetje ge-
luk wordt er onderweg ook nog koffie geschonken, 
zoals hier op de 2e Wilakkersstraat.
 

Lichtjesroute
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historie

Hoe is de lichtjesroute in het Witte Dorp eigenlijk 
ontstaan? Volgens Cees Donkers was deelname van 
het Witte Dorp aan de Lichtjesroute een actie vanuit 
het eerste bestuur van de stichting het Witte Dorp. 
Het rood-wit-blauw ontwerp is van Cees Donkers, 
uit te voeren in neon ‘strekken’ van 4 meter op de 
erkers, later dus uitgevoerd in spots. De officiële 
tekeningen voor indiening liggen nog in archief bij 
Cees. Bij het project waren veel vrijwilligers betrok-
ken, waaronder de ‘uitvoerders’ John Jansen en Fred 
Rooimans, die veel tijd staken in de aanleg van arma-
turen en bekabeling. Met de viering van het 50-jarig 
bestaan van de wijk in 1989, is het grote 50 lichtor-
nament geplaatst op het hoge blok van drie aan het 
Burghplein (de route was toen nog andersom).

vernieuwing

De pensionados hebben in 2013 alle rood-wit-blau-
we lampen vervangen door de V-tjes op de erkers: 
LED-verlichting, die veel energiezuiniger is. 

foto V-tjes

Voor het 75-jarig bestaan van het Witte Dorp is een 
lichtornament gemaakt, dat prijkt op het Burghplein: 
de onthulling vindt plaats tijdens het Jubileumfeest 
op 12 september 2014, in aanwezigheid van wethou-
der Mary-Ann Schreurs.
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Een paar in het oog springende oude krantenkop-
pen die soms de nodige reacties opriepen: Golf van 
inbraken overspoelt het Witte Dorp, Redactie en-
thousiast over nieuwe kleur voordeur (toen de Witte 
Dorp-deuren niet naar ieders zin turquoise werden). 
Van half gesneden naar heel geknipt  (toen de bak-
kerszaak na 60 jaar plaatsmaakte voor de kapper op 
de hoek Geldropseweg-Sint Jorislaan), Wietlucht en 
rottigheid op het Burghplein, Hang- en sluitwerk.

Wat de redacteuren van beide zijden in de loop der 
tijd bewoog om zich in te zetten voor de buurt-
krant? “Geloof in gemeenschapszin, gezelligheid, 
ook je steentje bij willen dragen tussen allerhande 
actievelingen in de buurt.”  En wat het hen bracht 
en brengt? “Een mooie manier om het nodige op te 
steken over de onderwerpen die je belicht, ‘gedrukt’ 
resultaat van je werk zien en gezellige redac-
tie-avondjes. Maar vooral ook een geweldige kans 
om je buurt te leren kennen, deuren die gastvrij voor 
je open gaan en waar je veelal kunt rekenen op een 
openhartig verhaal en mooie ontmoetingen.” 

Maar eigenlijk was het geen kwestie van òf, maar 
wannéér de buurtkranten de handen ineen zouden 
slaan. Ondanks de eigenheid en eigen historie van 
beide buurten, was het allerminst efficiënt om het 
wel en wee ‘onder de rook’ van het Burghplein via 
twee kranten te verslaan. Daarom was de fusie in mei 
2007 een feit met het verschijnen van De Witte, de 
nieuwe gezamenlijke krant met nieuws en bericht-
geving uit beide hoeken. Hij werd en wordt profes-
sioneel vormgegeven door Witte Burgh’er Maarten 
van Roessel. Daarmee kwam voor de redactie van Wit 
op Zwart een einde aan een tijdperk van knippen en 
plakken. Een ‘ambacht’ dat het voor sommigen juist 
de moeite waard maakte om ‘bij de krant’ te zitten. 
Alcoholische versnaperingen vermengd met de lucht 
van lijm, verhoogden de feestroes op in-elkaar-
plak-avondjes. Ruth Hameleers en Sylvia Hollanders 
- redactieleden van het eerste uur - memoreerden 
lachend: “Het was de kunst om dan alle tekststroken 
goed te knippen, recht te plakken en waar gaten 
tussen artikelen vielen dit op te vullen met geprinte 
baksteentjes. En naarmate zo’n avond vorderde, 
werd dat natuurlijk steeds moeilijker. 

Enkele voormalige en huidige redacteuren van de buurtkrant met 
v.l.n.r.: Paula van Overveld, Ruth Hameleers, Sylvia Hollanders, 
Lex Bosselaar, Michel Theeuwen, Hans Hurkmans, Wieger Corne-

lissen en Marion Steegh

Een spreekbuis voor alle bewoners van het Witte 
Dorp, die moest er eentje komen, zo bedacht men 
in Stichting het Witte Dorp. De buurtkrant ‘Wit op 
Zwart’ zag daarop in maart 1991 het levenslicht, op 
initiatief van oud-buurtbewoner Marcel Teheux. Het 
werd – en is nog steeds - een platform van en voor 
bewoners, voor hun ideeën en inbreng over wonen in 
deze buurt. 

Enkele jaren later, in 1994, dacht het bestuur van 
de Witte Burgh - de toen spiksplinternieuwe buur-
buurt - er net zo over. Zij zetten een van meet af 
aan digitaal vormgegeven buurtkrant op, die later 
‘De Buurtkrant’ ging heten. Deze had een duidelijk 
andere insteek dan Wit op Zwart waar het de afstem-
mingsfunctie met betrekking tot opleveringszaken 
betrof. 

wit op zwart-redacteuren 
in de loop der jaren:

Marcel Teheux (oprichter), Lex Bosselaar, Marian van 
der Laag, Sylvia Hollanders, Ruth Hameleers, Els Rooi-
mans, Michel Theeuwen, Edjoe Osinski, Marcia Habets, 
Marion Steegh, Paula van Overveld. 
En Straatcorrespondenten: Nel Stevens/Jan van de 
Broek, Lowie Teller/Jan van Hout, Ank Verhoeven, 
Martien van Dorsser

de buurtkrant-redacteuren 
in de loop der jaren:

Wieger Cornelissen, Wilona Kooij, Henk Miltenburg, 
Hans Wetzer, Hans Hurkmans, Bert Koopman, Joyce 
van Baar, Jos Verhoeven, Joan van Dungen en Maarten 

van Roessel (vormgeving)

huidige redactie van de witte:

Wieger Cornelissen, Hans Hurkmans, Paula van 
Overveld, Maarten van Roessel (vormgeving), 
Michel Theeuwen en Marion Steegh.

Buurtkrant: 
spreekbuis 
die deuren opent
Tekst: Paula van Overveld (Paulissimo)
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-----------------------------------------------------
1990 | 7 januari
eerste nieuwjaarsreceptie

Voor het eerst wordt voor de bewoners van het Witte 
Dorp een nieuwjaarsreceptie georganiseerd, in Café 
Strauss aan de St. Jorislaan. De traditie zal in de 
jaren daarna worden voortgezet in Futura Plaza, 
Musis Sacrum, een tent op het Burghplein en in de 
Blokhut. In 1996 wordt de nieuwjaarsborrel voor het 
eerst samen georganiseerd met de nieuwe wijk De 
Witte Burgh. In 2014 vindt de nieuwjaarsborrel plaats 
in Ontmoetingscentrum St. Joseph, in de voormalige 
kapel van De Burgh. Ter gelegenheid van het jubile-
umjaar weer een Vin du Dok.

-----------------------------------------------------
1990 | 1 juli
dag van de architectuur

Op 1 juli, Dag van de Architectuur, is er een gratis 
busdienst die voert langs tien bijzondere gebouwen 
of wijken in Eindhoven. Halte 9 betreft het Witte 
Dorp. Verder onder meer de Hefbrug aan de Ton-
gelresestraat, het PSV-stadion en de centrumbuurt 
Bergkwartier. 

-----------------------------------------------------
1991 | maart
eerste wit op zwart

Verschijning van het eerste nummer van Wit op 
Zwart, periodiek voor de bewoners van het Witte 
Dorp, met nieuws over de plannen voor het DAF 
1-terrein, een zoektocht naar de juiste dakpan en 
informatie over het naderende Koninginnedagfeest. 
Vanaf het tweede nummer de nog steeds bestaande 
culinaire rubriek Men neme een Vin du Dok. Later 
ook de puzzelrubriek het Widogram.

-----------------------------------------------------
1989 | 26 september
op de monumentenlijst

‘Witte Dorp zou op de monumentenlijst moeten’ kopt 
het Eindhovens Dagblad op 7 juli: “Het Witte Dorp, 
of tuindorp ‘De Burgh’, zou daardoor het grootste 
monument worden dat Eindhoven kent.’’
De gemeente Eindhoven besluit op 26 september het 
Witte Dorp op de gemeentelijke monumentenlijst te 
plaatsen. Het Witte Dorp wordt omschreven als ‘een 
van de weinige door Dudok ontworpen stadswijken, 
die - nagenoeg ongeschonden – in zijn authentieke 
vorm resteren’: “Het Witte Dorp – dat inmiddels een 
landelijk begrip voor architectuurhistorici en archi-
tecten is – heeft een specifieke belevingswaarde, die 
door zijn eenheid in speelsheid én door zijn plant-
soenachtige stratenaanleg uniek voor Eindhoven is.”

-----------------------------------------------------
1990 | januari
witte dorp verjaardagskalender

Ter afsluiting van het jubileumjaar wordt door de 
Stichting Witte Dorp de Burgh aan de bewoners een 
verjaardagskalender aangeboden met foto’s van het 
Witte Dorp. De foto’s zijn gemaakt door Martien 
Coppens, die het Witte Dorp in de begintijd fotogra-
feerde, en architectuur-fotograaf Kim Zwarts maakte 
nieuwe foto’s. 



----------------------------------------------------
speld

Voor de eerste generatie bestuursleden werd er ook 
een heuse Witte Dorp speld ontworpen door Cees, 
die ook eerder het WIDO logo had vervaardigd. 

---------------------------------------------------
kalender

Het jubileumjaar 1989 werd naast de start van het 
Onderhoudsfonds ook benut voor het uitbrengen 
van een ‘eeuwigdurende verjaarskalender’. Daarvoor 
mochten 6 van de originele foto’s van de oplevering 
gebruikt worden van Marin Coppens en werden ook 
6 nieuwe detailfoto’s toegevoegd van architectuur 
fotograaf Kim Zwarts. 
De kalender werd ontworpen door Cees Donkers en 
samen met Marcel Teheux uitgebracht in duotone via 
Eindhoven Druk (toen nog gevestigd aan de Heezer-
weg). 

----------------------------------------------------
carte blanche

Marcel kwam samen met John Jansen op het idee 
om een ‘Carte Blanche’ uit te brengen voor de leden 
van het Onderhoudsfonds. Een Creditcard ‘avant la 
lettre’.

sigma jaarprijs
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In 1991 heeft de Stichting Witte Dorp de Sigma Jaar-
prijs erkenning ontvangen uit handen van Staatsse-
cretaris Heerma in de Beurs van Berlage te Amster-
dam. Cees Donkers mocht deze prijs in ontvangst 
nemen en toelichten dat dit succes was bereikt door 
goede samenwerking met betrokken partijen zoals 
gemeente, AMEV, Van der Meeren Makelaars en Cas 
de Haan Schildersbedrijf. Deze laatste had een bus-
trip georganiseerd samen met bestuurslid RosaIie Wi-
bier om met al deze partners dit feestelijk te vieren.

Sigma Jaarprijs

2e rij van boven vlnr: Corry Fontein-de Haan, 
Fred Bouwmeester (Van der Meeren), onbekend, 
Jacques van Amelsvoort (Wido), Cas de Haan. 

3e rij van boven vlnr: Kim Egger (Wido), Hans 
Scheerlings (Wido), Henk Verhagen (gemeente), 
Jos Blatter (gemeente).



99
tijdlijn

in de Odulphusstraat. Voor de DAF-klok zou worden 
afgevoerd, werd hij door John Jansen gered. Toch 
nog een DAF-spoor bewaard gebleven.
De naar de DAF-oprichters vernoemde Gebroeders 
van Doornestraat herinnert in de nieuwe wijk de 
Witte Burgh nog aan de DAF-fabriek van Hub en 
Wim van Doorne. 

-----------------------------------------------------
1995 | 9 december
oh dennenboom

Op het Burghplein wordt voor het eerst een kerst-
boom geplaatst, een uit Hoogeloon afkomstige 
fijnspar Picea abies. In de buurtkrant Wit op Zwart 
worden lezers opgeroepen te raden hoe hoog de 
verlichte boom is.
-----------------------------------------------------
1996 30 | juni
tour de village blanc

Op zondag 30 juni rijdt de Tourkaravaan door het 
Witte Dorp. De eerste etappe van de 83ste Tour de 
France, met start en finish in Den Bosch, voert over 
de Geldropseweg. In een flits zijn de reclamewagens 
en renners weer verdwenen uit het Witte Dorp.

-----------------------------------------------------
1994 | 17 en 18 september
vijftig jaar bevrijd

Het Witte Dorp viert dit weekeinde dat het vijftig 
jaar geleden is dat Eindhoven werd bevrijd. Op het 
Burghplein verrijst een feesttent. Op het program-
ma staan op zaterdag een bevrijdingsoptocht van 
kinderen, een feestavond met optredens van de 
Buurtband en The Handsome Harry Company en op 
zondag een Koffieconcert met ontbijt.

-----------------------------------------------------
1995 | 30 april
een herinnering aan daf

Op Koninginnedag wordt het vernieuwde Burghplein 
officieel door wethouder Nico van der Spek geopend, 
begeleid door muziek van fanfare St. Cecilia, terwijl 
honderden oranje ballonnen worden opgelaten. Het 
nieuwe plein heeft nu een speelbak, nieuw asfalt, 
elektra, volleybalpalen (en net) en een replica van 
de grote ronde klok die vroeger aan de gevel van het 
DAF-gebouw aan de Burghstraat hing. 
Deze klok werd later gestolen, maar de originele 
DAF-klok leeft een tweede leven in een woonkamer 

-----------------------------------------------------
1993 | oktober
de witte burgh

Start bouwwerkzaamheden op de plaats waar tot 
april 1989 de oude DAF-fabriek stond. De 83 wo-
ningen zijn ontworpen door architectenbureau Inbo 
en architect Peter van Woerkum. Op 21 juni ging 
de verkoop al van start en de huizen werden in een 
recordtijd verkocht. 
Overeenkomsten: de nieuwe huizen hebben net als 
de huizen in het Witte Dorp wit geschilderde gevels 
en af en toe een rond raam en/of een erker. Ver-
schillen: de Dudok-huizen hebben een zwarte plint 
en oranje dakpannen en de huizen in de Witte Burgh 
hebben een leerkleurige plint en zwarte dakpannen. 
Bouwfonds Woningbouw geeft ter gelegenheid van 
de oplevering op 1 november 1994 een setje van 10 
ansichtkaarten uit met foto’s van het oude en het 
nieuwe Witte Dorp.

-----------------------------------------------------
1991 | 30 april
eerste vrijmarkt op burghplein 

Voor het eerst wordt op Koninginnedag op het 
Burghplein een vrijmarkt georganiseerd. Voor tien 
gulden kan een kraam worden gehuurd, voor vijf 
gulden een halve kraam. De Witte Markt begint om 
elf uur ’s morgens. Om 14.30 uur start een optocht 
van kinderen met versierde steppen en fietsen vanaf 
het Burghplein. Tot besluit worden er ballonnen 
opgelaten. 

-----------------------------------------------------
1991 | 9 mei
hemelvaders naar blijdorp

Zeven vaders uit het Witte Dorp – Gijs Banken, Kim 
Egger, John Jansen, Edjoe en Leon Osinski, Marcel 
Teheux en Henk van der Vondervoort, maken op 
Hemelvaartsdag een dagtochtje naar diergaarde 
Blijdorp in Rotterdam (dagtrip nummer 50) met 
hun kroost (in totaal 13 kinderen), met achterlating 
van de moeders. Dit initiatief leidt tot een jaarlijks 
terugkerende Hemelvaderstour voor vaders en hun 
kinderen. Op 19 februari 2003 wordt de Vereniging 
Hemelvaders opgericht.

De solexclub mrt 1995
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Buurtbewoners Kim Egger, Gijs Banken, Edjoe en 
Leon Osinski zaten bij Essink te wachten tijdens de 
zwemles van de kinderen. Toen zei Kim: ‘Zullen we 
met Hemelvaart iets met de kinderen gaan doen, 
zodat de moeders dan eigen tijd hebben?’
In 1991 gingen zeven vaders met hun kinderen één 
dag met de trein naar Rotterdam om de haven en 
Diergaarde Blijdorp te bezoeken: Kim Egger, Henk 
van den Vondervoort, Leon Osinski, Gijs Banken, 
John Jansen, Marcel Teheux en Edjoe Osinski waren 
de Blijdorpers. Onder leiding van Marcel Teheux 
is het idee na deze eerste tocht verder uitgewerkt 
(meerdere dagen kamperen, T-shirts, stickers op de 
auto). In 1992 gingen elf vaders met hun kroost naar 
Ave-et-Auffe en het volgende jaar achttien naar 
Nieuwpoort.
Het vertrek van zo’n twintig Hemelvaders met hun 
kinderen op woensdag en de aankomst en het 
weerzien met de moeders op het Burghplein op 
zaterdag is een vaste traditie geworden. Inmiddels 
hebben meer dan zeventig Hemelvaders en hun 
kinderen vierentwintig verschillende tours beleefd en 
zal er in 2015 een jubileum plaatsvinden, waarvoor de 
voorbereidingen door acht oud-voorzitters inmiddels 
zijn gestart!

Buurtbewoners Kim Egger, Gijs Banken, Edjoe en 
Leon Osinski zaten bij Essink te wachten tijdens de 
zwemles van de kinderen. Toen zei Kim: ‘Zullen we 
met Hemelvaart iets met de kinderen gaan doen, 
zodat de moeders dan eigen tijd hebben?’
In 1991 gingen zeven vaders met hun kinderen één 
dag met de trein naar Rotterdam om de haven en 
Diergaarde Blijdorp te bezoeken: Kim Egger, Henk 
van den Vondervoort, Leon Osinski, Gijs Banken, 
John Jansen, Marcel Teheux en Edjoe Osinski waren 
de Blijdorpers. Onder leiding van Marcel Teheux 
is het idee na deze eerste tocht verder uitgewerkt 
(meerdere dagen kamperen, T-shirts, stickers op de 
auto). In 1992 gingen elf vaders met hun kroost naar 
Ave-et-Auffe en het volgende jaar achttien naar 
Nieuwpoort.
Het vertrek van zo’n twintig Hemelvaders met hun 
kinderen op woensdag en de aankomst en het 
weerzien met de moeders op het Burghplein op 
zaterdag is een vaste traditie geworden. Inmiddels 
hebben meer dan zeventig Hemelvaders en hun 
kinderen vierentwintig verschillende tours beleefd en 
zal er in 2015 een jubileum plaatsvinden, waarvoor de 
voorbereidingen door acht oud-voorzitters inmiddels 
zijn gestart!

Hemel
   vaders

100

Tekst: Leo Schliekelmann



102
tijdlijn

-----------------------------------------------------
1997
huize de burgh

De Zusters van Barmhartigheid van huize De Burgh 
stellen de vijver beschikbaar om te schaatsen. Een 
ideale locatie door de beschutte ligging in het park 
achter De Burgh. Niet voor het eerst: inwoners van 
het Witte Dorp hebben er door de jaren heen al veel 
ijspret beleefd.
Huize De Burgh, ingang aan de Geldropseweg, be-
vindt zich op de plaats waar al in de 16de eeuw een 
versterkt huis stond, het Burchsken. Smits van Oyen 
liet er vanaf 1912 huize De Burgh bouwen. Ontworpen 
door Jos Cuypers, zoon van de beroemde architect 
Pierre Cuypers, ontwerper van het Rijkmuseum en 
het Centraal Station te Amsterdam én de Catharina-
kerk in Eindhoven. Jos Cuypers ontwierp De Burgh in 
eclectische stijl: een mix van verschillende bouw-
stijlen. Smits van Oyen bewoonde De Burgh tot 1930. 

Na jaren leegstand werd De Burgh in 1936 aange-
kocht door de Congregatie van Barmhartigheid, 
later behorend tot de Kerkelijke Instelling Erfgoed 
Glorieux. 
De Burgh deed aanvankelijk dienst als inrichting voor 
psychiatrische patiënten, verzorgd door de Zusters 
van Barmhartigheid. De laatste patiënten vertrok-
ken in 1980 en daarna kwamen alle zusters van de 
congregatie uit Nederland na hun pensioen naar De 
Burgh. Op het terrein werd een kloosterverzorgings-
huis gebouwd. Later kwamen in een nieuwe vleugel 
andere zusters en broeders wonen en sinds 2010 ook 
alleenstaanden met christelijke achtergrond. 
De voormalige kapel werd verbouwd en is nu onder-
deel van een modern conferentie/bezinningscentrum.

-----------------------------------------------------
1996 | 3 augustus
brand in het witte dorp

In de vroege ochtend van 3 augustus woedt een 
hevige brand in het hoekpand St. Odulphusstraat 27 
van de familie Vermeeren, waarbij zoon Carlo ernsti-
ge brandwonden oploopt. Een deel van de opstal en 
vrijwel de totale inboedel worden in de as gelegd. 
Het huis wordt weer in oude staat hersteld. 

-----------------------------------------------------
1996 | 7 september
voetbalderby

Een elftal van het Witte Dorp speelt een voetbal- 
wedstrijd tegen de Witte Burgh en verliest met 1-3. 

-----------------------------------------------------
1997 | februari
verlichte gangetjes

Aan de verlichting van de gangetjes, een project 
om de veiligheid in de buurt te vergroten, doen veel 
bewoners mee. Uiteindelijk worden 28 lampen (ELKS 
11 watt) geïnstalleerd. Uit onderzoek van justitie is 
gebleken dat het verlichten van de omgeving van het 
huis één van de beste preventieve maatregelen tegen 
inbraak is.

-----------------------------------------------------
1997
meer witte dorpen

Het Witte Dorp staat model voor de in Mierlo-Hout 
(gemeente Helmond) gebouwde witte wijk. Al in 
de jaren ’20 van de vorige eeuw werd in Rotterdam 
het Witte Dorp gebouwd, naar ontwerp van archi-
tect J.J.P. Oud. Dit woonwijkje, grenzend aan de 
Schiedamseweg, werd opgezet als nooddorp voor 
achterstands-gezinnen. Het bijzondere ontwerp van 
Oud werd wereldwijd bekend bij architecten en ste-
denbouwkundigen. Pas in 1987 werd deze woonwijk 
vervangen door een nieuwe wijk.
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-----------------------------------------------------
1999 | oudjaar
cruise op het burghplein

Op oudejaarsdag 1999 wordt op het Burghplein een 
Millenniumfeest gevierd, met ’s middags een kin-
derfeest en ’s avonds een galabal met als thema een 
cruise aan boord van de oceaanstomer Queen Milly, 
met feestelijke avondkleding, oogmaskers, champag-
ne en vuurwerk. Op de eerste morgen in de nieuwe 
eeuw is er een koffieconcert met ontbijt.

-----------------------------------------------------
2000 april
dissidente voordeuren

Start van de Schilderbeurt 2000 in het Witte Dorp. 
De keuze van de kleur van de voordeur heeft, net als 
bij de vorige kleine schilderbeurt in 1994, nogal wat 
voeten in aarde. De gekozen kleur turquoise beviel 
destijds niet iedereen en er moest zelfs een geschil-
lencommissie aan te pas komen. De uitspraak van die 
commissie vormt de basis voor de nu gekozen pro-
cedure. Uit twee door het bestuur gekozen kleuren, 
geel en turquoise, wordt door de ledenvergadering 
met ruime meerderheid gekozen voor turquoise, al 
zorgen sommige dissidente buurtbewoners uiteinde-
lijk toch voor een gevarieerder palet. 

-----------------------------------------------------
2000 18 september
lichtjeswalvis

Ter gelegenheid van het bevrijdingsfeest wordt op 
het Burghplein een spuitende walvis geïnstalleerd. 
De walvis van 7,5 meter lang is het spetterende 
hoogtepunt van de Lichtjesroute, die al sinds 1989 
ook door het Witte Dorp voert. De lampen in het 
Witte Dorp worden geïnstalleerd door Lichtjesroute-
vrijwilligers

Jacobus Koolhaas, ex-bewoner van het Witte Dorp, 
maakte in 1981 dit schilderij van De Burgh. Er kwam 
een oude non langs aan wie hij vroeg of hij De Burgh 
mocht schilderen. ‘Als ik het dan mag hebben,’ zei ze 
en liep lachend weg. 

-----------------------------------------------------
1998 | 20 juni
sint-pop in etalage bakker

In het hoekpand aan de St. Jorislaan/Geldropseweg, 
zijn zestig jaar lang bakkerswinkels gevestigd, begin-
nend op 1 maart 1939 met banketbakker De Natris. Bij 
opvolger bakker Ruth staat rond Sinterklaas een Sint-
pop in de etalage, zwaaiend en knikkend. Bakker 
Ruth wordt opgevolgd door patisserie Weekers. Deze 
bakker komt in 1989 t.g.v. het 50-jarig bestaan van 
het Witte Dorp met een speciaal Dudok-gebakje. De 
Sint-pop blijft er terugkomen met Sinterklaas. Als de 
opvolger van bakker Ruth failliet gaat, verdwijnt de 
inventaris in een container. De Sint-pop kan worden 
gered en doet nog lang dienst rond Sinterklaas op 
een peuterspeelzaal. Na bakker Weekers volgt Ont-
bijtservice Morgenstond. 
In 1998 komt er op 20 juni een einde aan het bak-
kerstijdperk door de opening van Frank’s Knipperij 
(kapsalon/keramiek en glas). 
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Op een koude avond in december 2002 waren enkele 
buurtbewoners rond het Burghplein druk in de weer met 
tuinslangen: we willen een ijsbaan op het plein, want het 
vriest! Met de straaltjes water uit de lange tuinslangen 
wilde het niet vlotten, tot de (oud) brandweerman Ger de 
Grood enkele brandslangen aansloot op een waterpunt. 
Na een nacht lang spuiten lag er een mooie ijsvloer, waar 
de buurtkinderen nog weken plezier van hebben gehad.

Foto’s en tekst: Leo Schliekelmann
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-----------------------------------------------------
2001 | april
witte dorp rijksmonument

Het Witte Dorp wordt officieel tot rijksmonument 
verklaard door de Rijksdienst voor Monumentenzorg. 
De motivering van de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg luidt aldus: “Het complex van woonhuizen 
is van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch 
belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-
economische en stedebouwkundige ontwikkeling van 
de industriestad.”
Rijksmonumenten in Eindhoven zijn veel zeldzamer 
dan in drie steden met de meeste rijksmonumenten: 
Amsterdam, Maastricht en Utrecht.

-----------------------------------------------------
2001 | 7-8-9 september
monumentenfeest

Naar aanleiding van de verworven rijksmonumenten-
status van het Witte Dorp organiseert de Stichting 
Witte Dorp De Burgh het Monumentenfeest met een 
symposium op vrijdagmiddag. Tijdens het symposi-
um wordt aan wethouder Frans Backhuijs het eerste 
exemplaar aangeboden van het door Joost Veerkamp 
getekende affiche van het Witte Dorp. Alle bewoners 
van het Witte Dorp ontvangen er een tegoedbon voor. 
Het betreft een vrije weergave van de 2e Wilakkers-
straat, uitkijkend op de Petrus Dondersstraat. 
Geparkeerd: een Citroën DS, een Trabant en een 
Puch-brommer. Ook uitgevoerd als ansichtkaart. 
In het weekeinde is er kindercircus, feest. Met optre-
dens van Peter Dillen, die in de jaren vijftig en zestig 
vermaarde dansfeesten op het Burghplein organi-
seerde, en de jarenzestigband Betty Blue. Ook een 
koffieconcert met een speciaal Witte Dorp-gebakje. 



26
titel
111

monumentenfeest
105

Monumentenfeest 2001
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-----------------------------------------------------
2002 | 16 september
noodlanding luchtballon

In september 2002 moet een luchtballon een nood-
landing maken. De gele luchtballon scheert over de 
daken van de Petrus Dondersstraat en landt uitein-
delijk in de sloot naast de Rondweg. Het volgepropte 
mandje met 18 passagiers raakt tussen de slootklan-
ten ingeklemd. Behulpzame voorbijgangers trekken 
het ballonmandje op de kant.

-----------------------------------------------------
2003 | 16 april
beschermd stadsgezicht

Het Witte Dorp, als geheel al Rijksmonument, wordt 
door het ministerie van OCW nu als ‘beschermd 
stadsgezicht’ aangewezen. De wijken Philipsdorp, 
Villapark en Den Elzent krijgen eveneens deze status. 
Volgens het Eindhovens Dagblad heeft nu ook het 
Rijk ingezien dat het aanzien van de vier buurten 
voor de toekomst moet worden veiliggesteld. De 
status ‘beschermd stadsgezicht’ maakt het mogelijk 
het totaalbeeld van deze wijken beter te bewaren.

-----------------------------------------------------
2004
m van monument

In 2004 komt op de voorgevel van de panden in het 
Witte Dorp, naast de voordeur, het schildje met de 
kapitale M van monument in de kleuren rood en wit. 
Het Witte Dorp is sinds 2001 rijksmonument. Voor 
Eindhoven geldt hetzelfde schildje zowel voor rijks-
monumenten als gemeentelijke monumenten.
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-----------------------------------------------------
2007
familiepanden

Huizen in het Witte Dorp blijken ook aan te slaan  
bij de gezinsleden of familie. Zo betrok Jeannette 
Baijens op 7 februari 1939 met haar man een huur-
pand aan de 1e Wilakkersstraat 27 en werd deze 
woning, toen ze naar een verzorgingshuis verhuisde, 
in 2007 gekocht door haar kleinzoon Ivo Baijens. 
In de 2e Wilakkersstraat 1 woont sinds 2013 Ed van 
den Brule in het voormalige huis van zijn ouders, 
waar hij opgroeide. Nol van Iersel groeide op aan  
het Burghplein en woont nu al weer meer dan dertig 
jaar in de St. Odulphusstraat. Daan Geenen, opge-
groeid in de Burghstraat, kocht een huis in de 2e Wi-
lakkersstraat. Jom Wolters, woonachtig in de Petrus 
Dondersstraat, groeide op aan de Geldropseweg. 
En gescheiden echtparen bewonen soms twee pan-
den in het Witte Dorp. Op de kalender van 2014 met 
interieurs van bewoners van het Witte Dorp vertelt 
Laura dat ze vanaf het Burghplein ziet of haar vader 
in de 1e Wilakkersstraat thuis is. Dan brandt het licht.

-----------------------------------------------------
2009 | 4 juli
midzomernacht

Op het Burghplein wordt op zaterdag 4 juli vanaf 
16.00 uur MidzomerNacht gevierd, ook voor de aller-
kleinsten. Een Latino-party.

-----------------------------------------------------
2010
bedrijf aan huis

Irene Wolbert, woonachtig aan de Geldropseweg 166, 
heeft sinds 2010 een acupunctuur-praktijk achter 
haar huis. Dat was vroeger niet anders. Op Burgh-
plein 5 gaf een klein bordje ooit aan dat mevrouw 
Nuys, pedicure was. En in het hoge hoekhuis in de 
St. Adrianusstraat/1e Wilakkersstraat, van 1960 tot 
1973 bewoond door de familie Pronk, was Kapsalon 
Tuindorp gevestigd. 

-----------------------------------------------------
2007
dubbel huis

Nergens in het Witte Dorp mag nog een aanbouw 
komen, zo luidt het advies van de Monumentencom-
missie. Zou een aantasting van de architectuur zijn 
en het uniforme karakter van de buurt verstoren.
Uitbreiding van woonruimte is ook op een andere 
manier mogelijk. Jacqueline en Leon Mevis wonen 
al sinds 1993 in de 1e Wilakkersstraat 42. In 2010 
kochten ze ook het buurhuis, nummer 40, en maak-
ten van twee huizen een. De muur tussen de tuinen 
moest wel blijven staan en ook beide voordeuren 
bleven gehandhaafd.
In 2011 trokken Maarten en Simone Franken in de 
1e Wilakkersstraat eveneens twee panden samen: 
nummer 22 en 20.

-----------------------------------------------------
2007 | mei
nieuwe rode hoed

‘Nieuwe rode hoed voor Witte Dorp’, kopt het 
Eindhovens Dagblad in september. Vanaf mei 2007 is 
een begin gemaakt met de vervanging van de rode 
dakpannen. Afkomstig van dezelfde fabriek die bij 
de bouw van het Witte Dorp leverde: de DEPAFA 
Waalkleipan. DEPAFA is de afkorting van de Deester 
Pannenfabriek Holland. Rode pannen, keramisch 
gebakken in het Gelderse Deest. Voor de nieuwe 
dakpannen zijn dezelfde soort klei en de oude mallen 
gebruikt. Er wordt begonnen met de St. Odulphus-
straat en het Burghplein. 
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witte dorp storm

Brand juli 1996 Odulphus 27

Foto: Maarten Bakermans
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-----------------------------------------------------
2011 juli
struikelstenen 

In het Witte Dorp worden op vijf plaatsen in het 
trottoir zogenaamde struikelstenen gelegd voor de 
woning van in de Tweede Wereldoorlog gedepor-
teerde Joden. In totaal negen. Vier struikelstenen 
voor de woning aan de Petrus Dondersstraat 24. De 
vader, grootmoeder, oom en tante van Jaap Wert-
heim, die tijdens de oorlog zelf onderdook, werden 
gedeporteerd en vermoord. Op de kleine stenen 
(10x10 cm) een messing plaatje met daarop de naam, 
geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum 
van overlijden. Ook struikelstenen ter hoogte van 
andere nummers in de Petrus Dondersstraat (nr 22, 
Levie Swaab – nr 41, Salomon Wolf – nr 53, Alexander 
Rijskind), en voor de St. Odastraat nr 22, Kurt Vogel 
en Gertrud Vogel-Loewenstein. 

Lies van Tuijl, die destijds in het hoekhuis St. 
Odastraat/St. Odulphusstraat woonde, was er als 
klein meisje getuige van dat een het Joods echtpaar 
Vogel door de Duitsers uit hun huis werd gehaald. 
In het vorige jubileumboek deed zij daarvan verslag. 
“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. 
De familie Vogel had nog een dochtertje, Ellen, maar 
dat lag in het ziekenhuis en haar hebben ze toen op 
tijd onder kunnen laten duiken. Daarna is een Duitse 
soldaat in het huis getrokken.”

In Eindhoven zijn in totaal 244 struikelstenen ge-
plaatst voor Joodse slachtoffers. In 1994 begon in 
Duitsland kunstenaar Gunter Demnig met het project 
Stolpersteine (struikelstenen). Gedenktekens op het 
trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi’s 
verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord 
gedreven zijn. Deze Stolpersteine herinneren onder 
meer aan Joden, Sinti en Roma, politieke gevange-
nen, homoseksuelen en Jehova’s getuigen.

Inmiddels zijn 43.500 
Stolpersteine aangebracht
in verschillende landen.
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-----------------------------------------------------
2014
beroemde witte dorpelingen

Zwemcoach Jacco Verhaeren, woonachtig in de St. 
Odulphusstraat 24, verhuist met zijn vrouw Janneke 
en twee zonen naar Australië waar hij per 1 januari 
2014 coach van de Australische zwembond wordt. 
Er woonden meer bekende Nederlanders in het 
Witte Dorp. Ex-dj Frits Spits (pseudoniem van Frits 
Ritmeester) werd in 1948 geboren in de 2e Wilak-
kersstraat, maar verhuisde later naar de St. Jansweg. 
Zangeres Lenny Kuhr woonde samen met schrijver 
Herman Pieter de Boer in de Petrus Dondersstraat. 
Hein Jordans, dirigent van het Brabants Orkest, en 
topkok John Fagel woonden in de Burghstraat. 
Pie Jacobs, bewoner van de Petrus Dondersstraat, 
was directeur van de VVV.
Koos van Buijtenen, architect van de Fatimakerk, 
woonde in de 2e Wilakkersstraat, net als trompet-
tist Koos van Beurden, componist van de hit P.S.V. 
Polonaise.
Hendrik Driessen, wonend in de St. Odulphusstraat, 
werd directeur De Pont Museum in Tilburg. Wouter 
Visser, de eerste directeur van het Van Abbemuseum, 
en Edy de Wilde, na WOII aangesteld als directeur 
van het Van Abbemuseum, woonden eveneens in het 
Witte Dorp. 
Nog meer bekende ex-bewoners van het Witte Dorp: 
Michel van den Heuvel - hockeycoach Oranje Zwart en 
bondscoach Nederlandse hockeyploeg, Maarten Sik-
king - doelman Nederlandse hockeyploeg, dirigent, 
componist en arrangeur Harry van Hoof, autocoureur 
Toine Hezemans, kunstschilder Kees Bol. 

-----------------------------------------------------
2012
schilderbeurt huizen

In totaal worden in 2012 en 2013 zo’n 170 huizen in 
het Witte Dorp opnieuw geschilderd. De meeste 
eigenaren doen dat via het Onderhoudsfonds. Er 
worden steigers voor opgebouwd, terwijl in de vorige 
eeuw nog eenvoudige ladders volstonden.

-----------------------------------------------------
2013
weer huizen te huur

In de begintijd van het Witte Dorp werden de meeste 
huizen verhuurd. Pas na de oorlog kwam er een 
run op deze woningen. Toen mevrouw Ziegelaar-De 
Vries, secretaresse bij makelaarskantoor Van der 
Meeren, in 1950 daar vertrok, zaten alle huizen vol. 
Ze bleef zelf tot in de jaren tachtig in de Petrus 
Dondersstraat wonen, op nummer 11. Inmiddels zijn 
de meeste woningen aan particulieren verkocht, al 
worden ook in het Witte Dorp door de economische 
malaise af en toe weer woningen verhuurd.

-----------------------------------------------------
2013
tuindorpen nog steeds populair

In het boek De magie van het jaren ’30-huis schrijft 
Joost Kingma dat jaren ’30-huizen in tuindorpach-
tige wijken nog steeds populair zijn. Deze stijl keert 
terug in nieuwbouwwijken, zoals de wijk Dierdonk in 
Helmond. Het Gooi grossierde ooit in ‘buitenplaatsen 
voor burgers’. Stadsbouwmeester Willem Dudok, 
de architect van het Witte Dorp, schiep Hilversum 
destijds tot een internationaal vermaard voorbeeld 
van een tuinstad. 
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Foto: Norbert van Onna
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RAL9010. Het gaat niet 
om de kleur van de huizen. 
Het gaat om de mensen 
die er wonen en wat je er 
samen van maakt.

Edjoe en Betsy Osinski | Burghplein 19 Fotograaf: Edjoe Osinski
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jubileumkalender

Wij wonen hier vanaf 1976, eerst met ons 
gezin en nu met ons tweeën genietend 
van onze oude dag.

Marianne en Rinus | Geldropseweg 156 Fotograaf: Gijs Banken

124

Lydia Schaagen van Leeuwen | Sint Odulphusstraat 33 Fotograaf: Cees Donkers

We zijn hier komen wonen 
voor de kinderen en het plein.

Juul, Eddy, Pip, Carola en hond Swinkels | Burghplein 4 Fotograaf: Gijs Banken
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Marja Stork en Hans Hoekstra zijn pioniers 
van de tweede generatie sinds 1977. Hans 
is eindredacteur en medesamensteller van 
het Witte Dorp Jubileumboek uit 1989.

Marja en Hans Hoekstra | 2e Wilakkersstraat 14 Fotograaf: Cees Donkers

Wiet en Cees, die samen met 
Marja en Hans als pioniers 
van de 2e generatie sinds 
1978 hier ook oud(er) willen 
worden. Lekker actief in de 
buurt met o.a. 1e buurtfeest 
1986, Onderhoudsfonds 1989, 
Rijksmonumenten status 2001 
en excursie RUHR in 2014. 

Cees en Wiet Donkers | Sint Odulphusstraat 35 Fotograaf: Anna Khodyreva
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Wij vinden het fijn om in 
deze levendige en een van 
de mooiste wijken van 
Eindhoven te wonen, een 
dorpsgevoel in de stad.

Marjo, Sander, Dries en Huub (met de klok mee | Burghplein 6 Fotograaf: Leo Schliekelmann

Een actieve bijdrage leveren aan 
een super gastvrij woonklimaat.

Anne-Marie | Sint Odulphusstraat 34 Fotograaf: Cees Donkers
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Miranda, Oscar en Remco Kotte | Gebroeders van Doornestraat 17 Fotograaf: www.yvonvanrijswijk.com

Deze wijk voelt ook echt als een dorp in 
de stad, waar veel mensen elkaar nog 
kennen en bij elkaar binnen lopen. 

Foto en tekst: 
Paula van Overveld (Paulissimo)
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vrijdag 15 augustus 2014 

Straatgenoten van Oscar, Miranda en Remco Kotte 
kwamen bij elkaar: in stilte, in het wit, met allemaal 
een witte ballon. Dit om stil te staan bij het feit dat het 
gezin vorige maand door het tragische vliegtuigongeluk 
boven de Oekraïne om het leven kwamen.

Met de familie van Oscar en Miranda en enkele buurt-
vrienden van het stel, werd vooraf samen gegeten. 
Even na half 10 voegden ook zij zich bij de mensen in 
de Gebroeders van Doornestraat voor het huis van het 
omgekomen gezin. Toen klonk er muziek, werden er vier 
grote lampionnen ontstoken en opgelaten en volgden 
alle witte ballonnen. Een prachtig symbolisch moment 
voor een diep tragische gebeurtenis die de aanwezigen 
niet onberoerd liet. 
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KONINGSDAG 2014



Fotografie: Cees Donkers

Koningsdag 2014
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Kindercarnaval 2014
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Vrijwilligerspenning voor Karel Smit tijdens Koninginnedag 
2013 voor zijn jarenlange inspanningen als voorzitter van de 
Stichting Beheer Onderhoudsfonds Het Witte Dorp.
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Werkgroep website
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Het is nog een jonge traditie in de wijk, maar alles 
wijst erop dat-ie blijft: het jaarlijkse walking dinner. 
De initiatiefnemers, twee buurvrouwen uit de Gebroe-
ders van Doornestraat, krijgen alleen maar positieve 
reacties en steeds meer deelnemers. Voor twijfelaars, 
eenkennige eters en alle anderen leggen Karin van de 
Kerkhof en Helen Joor nog één keer uit hoe leuk het 
is, in drie gangen: 

Nieuwjaarsreceptie
2014

140 141

VOORAF

Meld je aan! Je krijgt een briefje in de bus, een maand tevoren 
ongeveer, de volgende in maart 2015. Je schrijft in per KOPPEL en 
dat betekent alleen maar dat je met zijn tweeën bent. Karin: ‘Het 
mag je partner zijn maar ook je buurman of iemand anders. Wil 
je je broer meenemen die hier niet woont dan knijpen we ook een 
oogje toe, als een van de twee maar uit het Witte Dorp komt.’ 
Realiseer je dat het een ideale manier is om mensen te leren 
kennen, of je hier nu net komt wonen of juist al een mensenleven 
hier vertoeft en steeds nieuwe gezichten voorbij je erkertje ziet 
komen…

HOOFDGERECHT

Het walking dinner is geen (de dames: ‘GEEN!’) culinair eve-
nement. Helen: ‘Het is leuk dat deelnemers hun beste beentje 
voorzetten, maar het gaat erom dat je met zes mensen  aan tafel 
zit. Als mensen ons vragen wat ze moeten klaarmaken, zeggen we 
altijd: doe iets makkelijks.’ Dus niet-keukenprinsen- en prinsessen 
zijn van harte welkom. En wat is er eigenlijk mis met een Hollands 
stamppotje of een knusse ovenschotel?  
Zes is het ideale aantal eters om een tafel, weten Karin en Helen 
inmiddels. Acht is teveel, vier kan te weinig zijn. Je weet tevoren 
niet wie je gaat ontmoeten, pas de avond voor het diner krijg je 
een envelop in de bus met de adressen.  Het lot bepaalt ook welke 
gang je moet bereiden, dat weet je wel iets eerder. 
‘Soms moeten wij improviseren’, vertellen Helen en Karin. ‘Dan 
is er geen rond aantal of wordt op het laatste moment iemand 
ziek. Dan vinden we altijd mensen bereid om een extra stoel 
aan te schuiven.’  De buurvrouwen hielden in het begin ook in 
de gaten dat mensen niet twee jaar achter elkaar bij dezelfde 
buurtbewoners aan tafel zitten, maar daarvoor is het walking 
dinner inmiddels te groot. Dieetwensen worden wel bijgehouden 
en gehonoreerd. 

ERNA

Feestcafé Straus is echt een toetje. Karin en Helen zijn erg blij dat 
de buurt ieder jaar weer welkom is. ‘Daar komen de verhalen los. 
We merken gewoon dat de deelnemers zich na afloop van zo’n 
avond net weer wat meer bij de wijk betrokken voelen.’ In ieder 
geval doen steeds meer mensen mee aan het walking dinner: het 
begon met 12 koppels, inmiddels zijn het er 33…

Walking 
Dinner

Tekst: Debbie Langelaan
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RUHR excursie 
2014

Foto: Cees Donkers
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Bestuur Witte Dorp tijdens de excursie 
naar Tetraeder Bottrop, Ruhr in 2000.

Bestuur WiDo eind 1994 - Lien, Petra, Jaco, Ton , LilianRosalie Wibier, secretaris WiDo
overleden 16 oktober 2009

Fotografie: Cees Donkers

In het jubileumjaar 2014 werd ook opnieuw, net als 
in 2001 voor het toenmalige bestuur, een excursie 
georganiseerd door Cees Donkers naar het Ruhrge-
bied voor belangstellenden uit het Witte Dorp. 
In 1994 is het Witte Dorp namelijk als voorbeeld 
gebruikt voor de grootschalige transformatie van 
dit voormalige grootste mijn-industrie gebied van 
Europa. Nu is het zeer de moeite waard om te 
ervaren hoe ontwerpers op locaties als Land-
schaps Park Duisburg, Tetraeder Bottrop en Zeche 
Zollverein (Red Dot museum en streekmuseum) 
deze Eindhovense inspiratie hebben verwerkt tot 
indrukwekkende projecten. Het heeft onder meer 
geleid tot RUHR2010, Cultural Capital of Europe.
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Eindhoven is een stad van dorpen. Het Witte Dorp 
misschien wel een van de kleinste, maar ook de 
bekendste met haar 264 witte rijtjeshuizen. Dat 
goede stedenbouw en architectuur kunnen bijdragen 
aan woongenot en gemeenschapszin wordt hier wel 
aangetoond. De tweede generatie bewoners van 
midden jaren 70 draagt bij de viering van het 75-jarig
bestaan het stokje over en 'kunnen gerust met 
pensioen'. De initiatiefnemers van 1989 hebben ook 
nu weer de handen ineengeslagen voor het samen-
stellen van een aandenken samen met de nieuwe 
generatie.

Het is een energiek team geworden met Hans en 
Cees namens de senioren en Leo, Liz en Paula als 
vertegenwoordigers van deze nieuwe lichting.
Een inspirerende samenwerking met Monique Priem 
(mooniq) heeft geleid tot een schitterend resultaat 
waar we allemaal zeer tevreden mee zijn.
Toch een speciaal woord van dank aan Leo, die met 
zijn ongeëvenaarde positieve uitstraling, inzet en 
goede zin elke hobbel wist te nemen en in de samen-
werking met het huidige bestuur van Stichting WiDo 
op de juiste momenten knopen kon doorhakken. 
Ook de toeleverende redacteuren hebben zich belan-
geloos ingezet voor dit tijdsdocument. 

Dank ook aan de sponsoren, die elk op hun eigen 
wijze een band hebben met de wijk. Dit boek was 
opnieuw een avontuur, net als het jubileumboek in 
1989, voor een trotse wijk en haar bewoners.
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In overleg met Paul van Mameren 
van Lecturis over het jubileumboek

Laatste bijeenkomst 
voor de deadline...
Foto: Mooniq

Tekst en foto’s: Cees Donkers

Jubileumboek
Witte Dorp 

75 jaar
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