Postbus 9657
5602 LR Eindhoven
Aan: Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven .

Eindhoven, 8 december 2019
Geacht college ,
Zoals u weet waakt de Henri van Abbe Stichting over het historisch erfgoed in onze
stad. Eerder meldden wij u, dat wij ongelukkig zijn met de dramatische beslissing van
het schoolbestuur van de Louis Buelensschool in Vaartbroek om deze betekenisvolle
naam wijzigen.
U antwoordde ons, dat het hier gaat om een eigenstandige beslissing van het
schoolbestuur waarin u niet wilt treden .Overigens treft het ons, dat u in uw antwoord
spreekt over “oorlogsheld “, waaruit blijkt dat u zelf niet helemaal op de hoogte bent
van de heldendaad van deze dappere piloot, die ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog nog een kleuter was !
Louis Buelens ( 22 jaar oud ) uit het Belgische Tervuren weigerde op 28 januari 1960
zijn F 84 Thunderstreak , die boven de bebouwde kom van Eindhoven motorstoring
kreeg, te verlaten en manouvreerde zijn defecte straaljager naar een open weiland
tussen de bebouwing van Eindhoven en Son ( nu Vaartbroek ) . Een onbetwiste
heldendaad . Wij vinden de naamswijziging van de school onzinnig, beledigend,
onnodig en betreurenswaardig. Helaas het zoveelste bewijs, dat Eindhoven zijn eigen
geschiedenis niet wil kennen .
U, als gemeentebestuur, kunt dat repareren door het nabijgelegen Amandelpark ( dat
wel onder uw jurisdictie valt ) te herdopen tot “Louis Buelenspark “. Wij wijzen u daarbij
op precedenten zoals Nelson Mandelapark, Anne Frankplantsoen enz.. Ons bereikten
al meer dan 50 reacties van wijkbewoners, oud- leerlingen en leerkrachten,
organisaties uit de wijk, historisch geïnteresseerden, allen geschokt door deze
naamswijziging
Wij zijn van mening dat het gemeentebestuur haar plechtige belofte aan de familie , de
bewoners van Vaartbroek en alle Eindhovenaren gestand behoort te doen en de naam
van deze held niet zomaar mag laten vervagen. Hij heeft zonder twijfel vele levens
gered. Neem uw verantwoordelijkheid !
Wilt u deze brief a.u.b. beschouwen als een officiële aanvrage tot naamswijziging ?
Hoogachtend ,

P.M.J. van den Baar, voorzitter
G.R. Peppelenbos, secretaris
De Henri van Abbe Stichting heeft ten doel: de bevordering, bescherming en instandhouding van die zaken, die naar
het oordeel van het stichtingsbestuur in het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun
schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de monumentenzorg.
De Stichting is actief binnen de gemeentegrenzen van Eindhoven en in de gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant.

