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Eindhoven , 18 september 2019 
 
 
 
Onderwerp : naamswijziging school 
 
 
 
Geachte dames en heren,  
 
 
 
Kort voor de zomervakantie weren wij geconfronteerd met een naamswijziging van 
salto basisschool Louis Buelens. De school heet nu De groene vlinder. 
 
Onze stichting betreurt deze naamswijziging zeer . De school werd bij de stichting als 
2e openbare school niet voor niets naar Louis Buelens vernoemd. Hij was een 
Belgische piloot, die zijn leven offerde om te voorkomen dat er tengevolge van het 
neerstorten van zijn vliegtuig slachtoffers op de grond zouden vallen. Hij verongelukte 
in de buurt, waar nu de school is gevestigd , maar waar toen nog weilanden waren.  
Hoe trots mag een school zijn om naar deze held te worden vernoemd. Het gaat 
immers om een gebeurtenis, die voor altijd deel uitmaakt van de geschiedenis van 
Eindhoven. 
 
Als motivatie voor de naamswijziging wordt een nieuwe identiteit van de school 
genoemd. Alsof Louis Buelens een besmette naam is.  Waarom zou zijn naam niet 
passen bij een nieuwe identiteit ? In zijn toespraak bij de dodenherdenking op 4 mei 
2018 sprak onze huidige burgemeester nog zijn bewondering uit voor de deze school. 
Dus wat is er mis met de identiteit ? 
 
In een interview in het Eindhovens Dagblad is tot onze verbazing gezegd “maar het is 
niet de plicht van onze school om Buelens tot in de lengte van dagen te blijven eren en 
herdenken “Wij vragen ons af waarom niet ? Juist zijn heldendaad is het waard om 
doorverteld te worden aan de komende generaties . Waar kan dat beter dan in een 
school ? Mogelijk heeft de school niet de wettelijke plicht , maar wel de morele plicht 
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om de naam Louis Buelens te blijven voeren. 
 
Het zou salto sieren om deze naamsverandering ongedaan te maken. 
 

  
 
 Hoogachtend , 
 
 
 

P.M.J. van den Baar, voorzitter 
 
 

G.R.Peppelenbos, secretaris 
 


