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pleintje
Samen met mijn zoontje ging ik elk jaar minstens 1 
keer naar het pleintje in het Witte Dorp. Voor het 
Ariëns-wagenspel. Het was voor ons de meest nabije 
plek waar ze optraden. De voorstellingen 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
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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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