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Redactioneel
Beste lezers, in deze editie van de WitteWel hebben we voor u een uitgebreid artikel over 
de geschiedenis van één van de Pausen waarnaar de Piuslaan is vernoemd. Verder beste-
den we aandacht aan de komende Koninginnedag. Ondanks het drama van Prins Friso 
heeft de Koningin laten weten dat alle festiviteiten ongewijzigd doorgang kunnen vinden. 
Ook in onze wijk worden traditiegetrouw enkele activiteiten rond Koninginnedag georga-
niseerd. Niet door het wijkbestuur, maar door enkele enthousiaste bewoners. In deze 
WitteWel vindt u het volledige programma van de geplande activiteiten. Verder aandacht 
voor de geschiedenis van huisnummer 17 en de voorlichtingsavond over buurtpreventie. 
Wij wensen u veel leesplezier en een fijne Koninginnedag. Wilt u reageren of een bijdrage 
leveren, dan kunt u mailen naar info@wittewel-sintenbuurt.nl

Driek Verdonk en Marc Visschers
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Van de voorzitter
Hierbij de eerste WitteWel in 2012. We zijn dit jaar op passende wijze begonnen met de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Op deze receptie werd zoals elk jaar het buurtcon-
tract getekend voor de Sintenbuurt. Deze overeenkomst met de gemeente is met name een 
initiatief van Sintenbuurt Zuid, wij liften als Sintenbuurt Noord mee met dit contract. 
Wij hebben deze nieuwjaarsreceptie gebruikt om de band met onze ‘Zuiderburen’ te 
versterken en om onze jaaractiviteiten op elkaar af te stemmen. Zo hebben we tijdens de 
‘Landelijke Opschoondag’ op 10 maart onze acties gecombineerd. Verderop in deze 
WitteWel kun je lezen over onze ‘prikactie’ in de buurt met kinderen op 10 maart jl. 
We onderzoeken verder de mogelijkheden van een koffie ochtend voor de hele Sintenbuurt 
in het gezondheidsgebouw. Mocht je daarover ideeën hebben laat het ons dan weten.

In dit nummer staan een aantal onderwerpen m.b.t. buurtpreventie en.... ook in het teken 
van de feestelijkheden tijdens de Koninginnenacht op 29 april en Koninginnedag op 
30 april in onze buurt. Ik hoop jullie daar allemaal te treffen. In ieder geval: veel leesple-
zier met deze WitteWel.

Marjan Simons verlaat bestuur
Marjan Simons heeft helaas ons bestuur verlaten in januari. Zij was onze secretaris. Haar 
werk, haar eigen bedrijf en haar gezin kon ze niet meer combineren met haar rol in het be-
stuur. Inmiddels zijn we alweer bijna 3 jaar als bestuur actief en hebben we nu ons derde 
bestuurslid moeten vervangen. Tot nu verlopen al deze vervangingen soepel en gelukkig 
hebben we in Inge van Rijswijk, die zich verderop in dit nummer gaat voorstellen, een 
prima opvolger gevonden van Marjan. Ik wil graag op deze wijze Marjan bedanken voor 
haar inzet voor het bestuur en Inge succes wensen in haar nieuwe rol als secretaris!

Inge van Rijswijk

Nieuwe Secretaris
Hallo buurtgenoten! Mijn naam is Inge van Rijswijk. Ik ben 
sinds februari 2012 secretaris van de buurtvereniging. In 
de vorige editie van de WitteWel zag ik een oproep van het 
bestuur. Omdat ik het belangrijk vind dat dit bestuur er is om 
de gezamenlijke belangen te behartigen, heb ik hierop gerea-
geerd. Sinds 5 jaar woon ik op de Sint Bonifaciuslaan, samen 
met Jos en ons zoontje Joris. Ons huis en de buurt bevallen 
ons nog steeds erg goed. 
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Avond buurtpreventie 16 januari 2012
Op 16 januari was er een voorlichtingsavond over de buurtpreventie anno 2012. 
We begonnen met een inspirerende presentatie van Gerrit Spannink over de buurtpreventie 
in de buurt Woenselse Heide. Deze buurt in het noorden van Eindhoven kent veel proble-
men en zij hebben dan ook stevig ingezet op buurtpreventie met o.a. buurtwachten (elke 
avond patrouilles door de buurt). De presentatie was boeiend en gaf een goed beeld wat 
buurtpreventie kan inhouden: enerzijds de buurtwachten maar anderzijds ook het schoon-
houden van de buurt waardoor het gevoel van veiligheid wordt vergroot. 

Na deze presentatie hebben we een terugkoppeling gegeven van de actie ‘Voetjes’, een 
preventieve actie die we hebben gehouden op 20 oktober in 2010. Uiteindelijk zijn er 
5 voetjes neergelegd. Een aantal opvallende zaken waren:
•  Weinig/geen verlichting in gangen;
•  Hekken geplaatst in brandgang;
•  Poorten brandgang zijn laag met inkijk;
•  Achterpoorten afsluiten;
•  Groenbak in de brandgang;
•  Puntendak op poorten

Tenslotte hebben we drie zaken besproken die we als buurt kunnen invullen:

1.  Afsluiten brandgangen met hekken
Dit is een lastig onderwerp omdat alle betrokken bewoners moeten instemmen met het 
plaatsen van de hekken en de hekken door de omwonenden zelf moeten worden bekostigd 
omdat er geen middelen vanuit de gemeente kunnen worden geleverd. Als bestuur willen 
we twee zaken oppakken:
• Op zoek gaan naar een leverancier van dit soort hekken die open staat voor een lagere 
kostprijs als we meer hekken gaan plaatsen (suggesties voor leveranciers zijn overigens 
altijd welkom);
• Een plan maken hoe we onze wijk veiliger kunnen maken door actief bewonersgroepen 
te benaderen om hekken te plaatsen.

2. Verlichting brandgangen
Het uitgangspunt zou moeten zijn dat om de vier huizen verlichting in de brandgang 
(nacht- en beweging- sensor)wordt geplaatst. Voor de verlichting willen we één model 
buitenlamp voorstellen die we dan in de hele buurt gaan gebruiken. We denken erover om 
een deel van onze subsidie aan te wenden voor het plaatsen van de buitenlampen. 
Het plaatsen wordt uiteraard overlegd met de bewoners van de geplande locaties. Ons 
voorstel is dat de buurtvereniging de buitenlamp voor de brandgang verstrekt en dat de 
bewoner de stroomkosten voor zijn/haar rekening neemt (geschat op 10-11 euro per jaar). 
We werken dit voorstel verder uit en zullen jullie hierover berichten.
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3. Straatcoördinatoren
Buurtpreventie valt en staat met vrijwilligers die toezicht willen houden op ‘hun’ stukje 
buurt, onveilige situaties signaleren en nieuwe bewoners wegwijs maken in de buurt. Laat 
weten als je belangstelling hebt om actief te worden als straatcoördinator of meer informa-
tie wil hebben.

Al met al was het een boeiende avond met een redelijke opkomst.

Leefbaarheid:

Buurtwachten
In aansluiting op onze voorlichtingsavond over buurtpreventie, ben ik naar een discussie 
avond geweest over buurtwachten in Eindhoven. Onderstaand is een overzicht opgenomen 
van een paar zaken die op deze avond werden vermeld:
•  Bij alle plannen rondom buurtpreventie is het belangrijk om de burgers erbij te betrek-
ken, de politie steunt burgerparticipatie (contact met burgers, straatcoördienatoren) en ziet 
dit als de sociale controle (hoe gaan mensen met elkaar om) anno 2012;
•  Maar een paar buurten in Eindhoven hebben tegenwoordig buurtpreventie ‘actief’, 
vroeger waren er 40 projecten;
•  In 2010 zijn er een aantal initiatieven geweest voor burgerwachten met minder   
inbraken als gevolg. De voorlichting en scholing van de buurtwachten is hierbij belangrijk 
maar ook zaken als zichtbaarheid met hesjes;
•  Communicatie is wederom cruciaal, in dit geval de communicatie tussen gemeente 
(beleid, welzijn, jongerenwerker), politie (handhaving, wijkbrigadier) en buurttoezicht;
•  De mogelijkheden van de sociale media: Burgernet (initiatief van politie, opvolger SMS 
Alert, ook in Eindhoven!), Twitter (mobieltje/SMS), google-accounts.

Als bestuur willen we de mogelijkheden van de sociale media en bijvoorbeeld het 
‘Keurmerk Veilig Wonen’ voor onze buurt verder uitzoeken. Als je hierbij actief mee wil 
denken of helpen, laat dit dan weten via info@wittewel-sintenbuurt.nl.

Dick Adriese

Advertentie

Dakpannen
Gratis af te halen. Circa 215 dakpannen. Type DEPAFA Waalkleipannen. Kleur rood. 
De pannen zijn overbodig vanwege plaatsing van een dakkapel.
Edwin Raijmakers, Rielseweg 42, telefoon 244 36 39
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Bouwcommissie:

Een nieuwe serre
‘Hoe krijg je een grotere woonkamer zonder heel veel in te leveren van de tuin’ was een 
vraag die ons al enkele jaren bezig hield. We hebben overwogen om een aanbouw te doen 
aan de achterkant van de woonkamer zoals al veel bewoners in de buurt hebben gedaan. 
Aangezien we ook een garage hebben (als hoekhuis) zou met een aanbouw weinig tuin 
overblijven. Voor het creëren van een speelruimte voor de kinderen en atelier, hadden we 
al een serre geplaatst vanuit de garage voor extra ruimte, meer lichtinval en om de garage 
aangenamer te maken. Alles afwegend hebben we besloten om aan de achterkant van het 
huis, de woonkamer en de keuken, een nieuwe serre te plaatsen. Uitgangspunt was het 
behoud van de authenticiteit van ons huis zoals de bruine tegels in de vensterbank en de 
tegels in de keukenvloer. De plaatsing hebben we laten doen in het najaar 2011 door een 
gerenommeerd serre (aluminium-) bouwer uit Schijndel. De bouw is voorspoedig verlo-
pen. We hebben rekening moeten houden met een paar zaken zoals de waterkraan op de 
buitenmuur naast de voormalige keukendeur (is blijven zitten) en een nieuwe plek voor de 
buitenlamp (zat ook op de buitenmuur). In de winter bleek de isolatie van de serre prima 
te zijn. Tijdens het mooie weer in maart hebben we meteen gebruik kunnen maken van de 
nieuwe serre met de schuifdeuren open en voor ons is deze aanbouw meer dan geslaagd. 
Voor de technici: onze serre heeft een diepte van 2,2 meter. De breedte loopt naar 
5,5 meter. De zijkanten hebben een hoek van 70 graden en de hoogte loopt van 2,7 naar 
2,4 meter.

Dick Andriese

 
De achterzijde van de serre
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Column

Beslagjacht
Deze week ben ik op beslagjacht geweest. Even ter verduidelijking, dit heeft niets met 
koeken en taarten van doen maar met het feit dat ons draai-kantelraam op de eerste verdie-
ping aan de voorzijde plotseling iedere medewerking weigerde. Al vanaf de tijd dat wij dit 
huis kochten, een hoog huis aan de ring en inmiddels 13 jaar geleden, was de werking niet 
perfect en dat was in de loop van de jaren alleen maar minder geworden. Tot afgelopen 
dinsdag dus. Het raam kantelde nog maar draaide niet meer open en ging ook niet meer 
op slot. De hendel blokkeerde naar de kant dat deze geacht werd te draaien en andersom 
ratelde hij vrolijk rond zonder enige uitwerking. Dat gaf tevens het bijkomende probleem 
dat ik de espagnolet er niet uit kon halen, dat kan alleen als het raam open staat. Wat nu? 
Het hele geval er maar uit leek de beste oplossing maar hoe doe je dat? Om te beginnen 
maar alle schroeven waar ik bij kon eruit gehaald, met het bijkomende risico dat het hele 
geval er ineens uit zou donderen. Dat gebeurde gelukkig niet maar verdere resultaten ble-
ven uit. Kennelijk is het toch verstandig eerst alle ophangpunten aan een betere controle te 
onderwerpen. En warempel, om het bovenste scharnier zat een kunststof beschermkap die 
er zo af te klikken is waarna de scharnierpen eruit getikt kan worden. Waarna het hele ge-
vaarte naar beneden kan kantelen en gewoon uit z’n onderste scharnier kan worden getild. 
Dit is overigens geen klus voor één persoon, deze ramen, met dubbel glas, wegen als lood.

Om de espagnolet te verwijderen moet de klink er uiteraard vanaf. Deze had ook geen 
zichtbare bevestigingspunten, en heel hard trekken gaf ook geen resultaat. Nou ja, als je 
maar hard genoeg trekt misschien wel, maar dan komt er een probleem bij. Wijs geworden 
door de vorige ervaring ging ik de zaak eerst weer goed bekijken en wat bleek. Het alu-
minium afschermkapje onder de klink is met twee vingers iets op te tillen, een kwart slag 
draaien en daar verschijnen de twee schroeven waarmee de zaak is vastgezet. De espag-
nolet eruit en het probleem gevonden. Het tandwiel waarmee de hendel de verschillende 
standen bedient zit in een huis waarvan één kant was afgebroken. De kans dat dat nog 
functioneert is groter dan dat Ajaks ooit nog een topploeg wordt, oftewel nihil. Maar hoe 
kom je aan een nieuwe? Er staat geen merk op en deze ramen zijn ooit in een ver verleden 
integraal door Trudo geplaatst. Met het hele onderdeel in de auto naar Belisol, een produ-
cent van kunststof ramen en kozijnen op Ekkersrijt. Daar bleek dat de eerste drie letters 
van de bedrijfsnaam voor België staan, alleen maar Belgische medewerkers, waardoor ik 
van een charmante Vlaamse dame een kop verse koffie met koek kreeg maar geen pas-
send onderdeel. Op hun aanraden naar de firma van Enckevort, die zitten ‘om de hoek’. 
Ik wist niet dat er zoveel hoeken zijn op Ekkersrijt, maar na bijna een half uur uiteindelijk 
gevonden, en natuurlijk maar 300 meter verderop. Bedenkelijke blikken van de drie heren 
achter de balie, ze kenden het artikel niet maar deden wel alle mogelijke moeite om me 
te helpen, maar ook hier zonder verder resultaat. Zodat ik op hun advies mijn zoektocht 
vervolgde bij de firma Van der Winkel op de Hurk. Hier was het bijna een kopie van de 
vorige zaak, inclusief veel moeite om iets dergelijks te vinden. Ik mocht mee het maga-
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zijn in maar wat we ook konden ontdekken, niets wat er op leek. Het aantal verschillende 
systemen en uitvoeringen is nog groter dan de schoenenverzameling van Imelda Marcos. 
Toen kreeg de man die mij hielp een geweldige inval. Hij typte in Google een code in die 
ergens op het ijzer stond waarna plotseling de fabrikant verscheen. 
De firma Siegemia uit, natuurlijk, Duitsland. Alleen had Van der Winkel dit merk niet 
maar ‘misschien dat Bouwbeslag Partners Best dit kunnen leveren’. Het was ondertus-
sen zo laat dat ik dat die dag niet meer haalde dus de volgende ochtend naar Best, met 
inderdaad meer informatie maar niet zoveel hoop meer. Dat bleek ongegrond, uiteindelijk 
komt alles goed in Best. De man die de espagnolet van me over nam keek er drie secon-
den naar, zei ’Ach, een Siegemia’, pakte een lijvig boekwerk en vond het artikel binnen 
30 seconden. ‘Op voorraad in het hoofdmagazijn, met wat geluk morgenmiddag rond vier 
uur binnen en anders maandag. € 13,75 exclusief btw. ’Dank u wel alstublieft, maar wel 
een opluchting, ook vanwege de prijs’. En zo heb ik drie dingen bijgeleerd. Ten eerste, 
als je iets onbekends moet demonteren ga dan eerst goed kijken, er is altijd een logische 
verklaring. Ten tweede, vind je geen merknaam typ dan alle cijfers en letters die je vind in 
op Google en de kans op het verkrijgen van de benodigde informatie is behoorlijk groot. 
En ten derde Ajaks wordt nooit meer een topploeg.

Bas van Pelt

Interview

Als een huis kon praten: Nr. 17 spreekt
Vorig jaar liepen we door de wijk om enkele foto’s van originele details van onze huizen 
te fotograferen. Al doende werden we aangesproken door een mevrouw die vroeg “Wat we 
toch aan het doen waren”. We legden uit dat we van de redactie van de WitteWel waren en 
enkele typische elementen van onze huizen aan het zoeken waren. Zij vertelde ons daarop 
dat ze veel van onze wijk en huizen wist en er al erg lang woonde. Dat was nu eigenlijk 
precies waar we naar op zoek waren en dus hebben we haar direct gevraagd of we mis-
schien een keer langs mochten komen voor een interview. Op zaterdag 28 januari jl. was 
het zover en zijn we op bezoek gegaan bij mevrouw Van der Horst.

Toen we om drie uur onze jassen uitdeden en de huiskamer binnenkwamen, stonden 
koffiekopjes en het schaaltje voor de koekjes al klaar, zoals dat in de vijftiger jaren ook 
geweest moet zijn. Wat ons direct opviel, was dat de huiskamer qua indeling nog helemaal 
hetzelfde was als na de oplevering van het huis. Met uitzondering van het ontbreken van 
de kolenhaard die ooit voor de schouw stond. Onder de vensterbank was nu een radiator 
geplaatst. Verder had het huis nog de mooie, originele, openslaande tuindeuren en de twee 
ramen die zicht gaven op wat zich in de keuken afspeelde.
De vrouw des huizes schonk de koffie in en vroeg ons waar ze moest beginnen met haar 
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verhaal. Haar vader 
huurde dit huis al in 1954, 
nadat er een paar voorstel-
len tot huizenruil waren 
gedaan door de Stichting 
Interlokale Woningruil 
Centrale uit Utrecht. In 
die tijd kwam het voor 
dat wel vijf gezinnen (op 
één dag!) met elkaar van 
huurwoning ruilde - door 
het hele land - zo vertelde 
mevrouw Van der Horst. 
Vervolgens liet ze ons 
zo’n document zien uit 
een map van haar vader 
waar alles uit die tijd in 
bewaard is gebleven. 
Al bladerend door de map liet ze ons ook een brief van de woningstichting zien waarin 
een huurverhoging  25% werd aangekondigd. Het leek wel of ze er nog kwaad over was 
en liet weten dat de huur in 1957 van 66 gulden naar 82,05 gulden verhoogd werd. 
“Dat zou vandaag de dag toch echt niet kunnen, hè?” zei ze met iets van verbolgenheid in 
haar stem, en vervolgde haar verhaal met hoe de huur verder was opgeklommen. 
In 1960 met nog eens 20% naar 90,45 gulden, daarna in 1962 naar 100,25 gulden. 
In 1969 werd het 133 gulden en in 1970 zelfs 150,10 gulden. De huizen kregen in 1971 
centrale verwarming (indien men dat wenste), maar ook dat ging dan gepaard met een 
fikse huurverhoging.

Mevrouw Van der Horst verloor haar vader in 1970 en haar moeder een jaar later. 
Ze bleef in het ouderlijk huis wonen en trouwde vanuit dit huis in 1973. Een jaar later 
bood de woningstichting de huizen te koop aan; afhankelijk van het soort huis en de lig-
ging (hoek- of tussenwoning) was de vraagprijs 55.000 gulden. Enkele jaren later werden 
ze opnieuw aangeboden voor diegene die het in 1974 niet gekocht hadden voor maar 
liefst 85.000 gulden. 

Toen waren de huizen ook allemaal nog helemaal hetzelfde: dezelfde voordeur 
en géén aanbouw of dakkapel. De huizen verschilden wel per straat van kleur, althans 
de voordeur en het staalwerk (de raampartijen).  Zo waren van de huizen in de Piuslaan 
en de Sint Bonifaciuslaan de deuren zachtgeel en de ramen blauwgrijs.

Brief van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting uit 1951
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In de Rielseweg (de huizen met de ronding boven de voordeur) waren de deuren rood en 
de ramen blauwgrijs, en in de Sint Gertrudislaan (de huizen met trap) waren de deuren 
blauw en de ramen zachtgeel. De Monseigneur Zwijsenstraat had blauwe deuren en zacht-
gele ramen en de Sint Bernulphuslaan had rode, voordeuren en blauwe ramen. Huizen met 
een trapje kregen daar blauwe voordeuren en gele ramen. In de Roothaanstraat waren de 
voordeuren rood en de ramen blauw. Eén van de foto’s laat zien hoe dat er destijds uitzag.

Ook kun je zien dat onze straten geen lantaarnpalen hadden, maar om de zoveel huizen 
was er een lichtbak tegen de gevel aangeschroefd. Rond 1975 kregen we in de wijk een 
Centraal Antenne Systeem. Om de kabels goed weg te kunnen te werken, werd bedacht 
dat deze aan de voorgevels aangebracht moesten worden en wel onzichtbaar boven de 
voordeur en raampartij. Er was al bij veel huizen een steen weggehaald om de kabel zo 
door te kunnen trekken, maar bij de poging om de kabel achter de steunbeer door te halen 
bleek dat dit niet mogelijk was. De borstwering (het vierkante schot tussen het woonka-
merraam en het slaapkamerraam) was niet hol en dus konden alle stenen weer onverrichter 
zake teruggezet worden: foutje! 

Bij veel huizen kun je nu nog zien dat daar later een steen is teruggezet.
Mevrouw Van der Horst bleef maar vertellen en af en toe liep ze naar boven en kwam 
weer met nieuwe fotoalbums naar beneden en wist bij elke foto wel een verhaal te vertel-
len. Zo ook bij de witschilderbeurt van 1989. Alle verf moest weer van de gevels af omdat 
er voorheen een verkeerde verf was gebruikt. De gevels werden met chemicaliën inge-

smeerd en met een hoge druk rei-
niger schoongemaakt. Alle stalen 
kozijnen en deuren werden met 
plastic afgedekt en de tuinen met 
grote dekzeilen beschermd tegen 
de zuren die toen zijn gebruikt. 
Velen hebben daar een compleet 
geruïneerde tuin aan overgehou-
den, zo wist onze gastvrouw te 
vertellen.
 

De brief waar de huurverhoging 
van 25% word aangekondigd
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Foto 1: Linker pijl: de lichtbak als straatverlichting. Rechter pijl: de rode voordeur. Foto 1968

Foto 2: Links op de foto de rode voordeur en rechts de staalgrijze raamkozijnen. 
De pijl wijst naar kastje van de centrale antenne. Foto 1985
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Foto 3: De gehele familie van Mevr. van der Horst. De pijl links wijst naar de kabel van de lichtbak 
van de straatverlichting. De pijl rechts wijst naar het oorspronkelijk huisnummer dat op de gevel 
was geschilderd. Foto 1954

Foto 4: De schilderbeurt van 1989. Ook aan de achterkant werden deuren en ramen afgeplakt
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Foto 5 en 6: Het groot onderhoud 
van 1989 startte met het chemisch 
verwijderen van de verflaag. Deze 
was er door de firma Wallcoat opge-
spoten. Geen enkel schildersbedrijf 
wilde garantie op hun werk geven 
als deze gespoten laag zou blijven 
zitten. 
De zijmuur bij het plantsoen aan de 
Rielseweg diende als test. De muur 
werd opgedeeld in vlakken waarna 
diverse mogelijkheden werden uitge-
probeerd.

Foto links: met de hogedrukspuit 
werd de verf verwijderd, nadat er 
een oplosmiddel was gebruikt om 
de verflaag week te maken. Rechts 
van de straalmond is de beruchte 
steen van de centrale antenne kabel 
blunder nog zichtbaar.

Foto onder: alles werd afgedekt met 
plastic maar er ontstond toch veel 
schade aan de lak van het hout en 
het staal van de raamkozijnen. 
Het afplakplastic liet op veel plaat-
sen gewoon los.
De meeste tuinen waren na deze 
actie een grote ramp.
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Foto 7: De staalblauwe kleur van de voordeur (pijl rechts) en het geel van de raamkozijnen (pijl 
links). Foto 1987

Foto 8: In 1991 kun je al zien dat de huizen niet meer allemaal dezelfde kleurstellingen hebben
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Om het vocht uit de huiskamer te krijgen, heeft de familie een betonnen vloer laten storten 
(waar we ook de foto’s van hebben gezien). Maar die klus is zeker niet zonder grote pro-
blemen verlopen. De vloer was te hoog en te bol gegoten, waardoor de houten vloer niet 
gelegd kon worden. Nadat deze was gelegd, moesten er nieuwe plinten komen en delen 
van de deuren afgezaagd worden.

Kortom: elk huis heeft een hele geschiedenis achter de rug en voordat we het wisten, was 
het half zes en konden we daardoor helaas nog niet alle verhalen van de gastvrouw en haar 
man aanhoren. Jammer, maar we mochten altijd weer een keer terugkomen, beloofde ze 
ons.

Driek Verdonk & Paul Willems

Strakke nieuwe website in de lucht
In het decembernummer 2011 van de WitteWel stond een oproep voor een nieuwe opmaak 
van de website inclusief beheerder. Wij zagen dit als het moment om een steentje bij te 
dragen aan de buurt en zodoende zullen wij zorg gaan dragen voor het ontwerp en onder-
houd van de vernieuwde website en de daarbij behorende social media. Ja, de Sintenbuurt-
Noord gaat voor hip!

Voor iedereen die ons niet kent zullen wij ons hier kort introduceren. Wij zijn Bart en Vir-
ginie van der Linden. Sinds september 2007 wonen wij op de Rielseweg. Bart is freelance 
software ontwikkelaar en momenteel ingehuurd door Philips Lighting. Virginie zorgt voor 
de jongste telg van de familie, Sarah Lien, heeft een webshop in (zelfgemaakte) babyspul-
len en geeft vaak workshops. 
Binnenkort is de nieuwe website al actief. Zodra dit het geval is, zullen wij dit melden 
via een WitteWel Nieuwsflits. De komende tijd zal er nog hard gewerkt worden om de 
website volledig te maken en in de toekomst zullen wij ervoor zorgen dat de website up 
to date is. Buurtgenoten kunnen lid worden van de facebookgroep Sintenbuurt-Noord 
en kennis met elkaar maken. Ook hier zullen we je op de hoogte houden van nieuwtjes, 
ontwikkelingen en evenementen.
Kortom, ook in de virtuele wereld zal de buurtverenging actief gaan deelnemen. We hopen 
dat het initiatief mede dankzij jullie een succes gaat worden!
 
Bart en Virginie van der Linden
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Historie

Piuslaan
De naam Pius heeft vooral bekendheid ge-
kregen als Pausennaam. Het is daarmee de 
enige straatnaam in onze wijk die naar een 
Paus is genoemd. Dat juist de meest voorname 
figuur verbonden is aan (verkeerstechnisch) de 
belangrijkste straat is wellicht dan ook geen 
toeval. Er zijn twaalf Pausen geweest die Pius 
hebben geheten. De laatste was Paus Pius XII. 
De Paus werd geboren onder de klinkende 
naam Maria Giuseppe Giovanni Eugenio 
Pacelli. Hij werd geboren op 2 maart 1876 en 

was Paus van 1939 tot aan zijn dood in 1958. Hij was dus Paus tijdens één van de meest 
bewogen periodes uit de historie, tevens de periode waarin het politieke kader van onze 
huidige samenleving tot stand kwam. Het is dan ook de historie van deze Paus die we 
nader belichten. Een bewogen historie, zoals uit het onderstaande zal blijken.

Eugenio was de tweede zoon en het derde kind van Filippo Pacelli en Virginia Grazi-
osi. De familie Pacelli was een van oorsprong eenvoudige familie en was afkomstig uit 
Onano. Aan hun betrokkenheid met het Vaticaan dankte zij echter de adellijke titels van 
markies. Zowel Eugenio’s grootvader als vader (en later ook zijn broer Francesco) waren 
als advocaat verbonden aan het Vaticaan. Ernesto Pacelli, een oom, zou financieel advi-
seur van de opeenvolgende Pausen Leo XIII, Pius X en Benedictus XV worden.
De opkomst van Nazi-Duitsland
Op 12 april 1917 overleed de nuntius van Duitsland, aartsbisschop Giuseppe Aversa. 
Voor degenen die het niet weten: een nuntius is een diplomatiek vertegenwoordiger van 
de kerk die de Heilige Stoel vertegenwoordigt bij de regering van een land. In zijn functie 
als Nuntius was Eugenio begin 1918 getuige van de snel veranderende politieke situatie 
in Duitsland. Anarchistische groeperingen, gesteund door de communisten, kwamen in 
opstand tegen de gevestigde orde en tegen het keizerlijk gezag. Deze interne verdeeld-
heid droeg bij tot de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog en de omverwerping van de 
monarchie. De bepalingen in het vredesverdrag van 28 juni 1919, droegen ook niet bij aan 
de stabiliteit binnen de Duitse gebieden, omdat Duitsland door het verdrag zwaar bestraft 
werd. De woede van de anarchisten richtte zich ook op de pauselijke nuntius, die gezien 
werd als een buitenlandse spion. Er vonden diverse aanslagen op de nuntiatuur plaats en 
tijdens een inbraak in de nuntiatuur werd Eugenio zelf blootgesteld aan bedreiging.

Begin jaren twintig maakte Eugenio ook vanuit Duitsland zelf de opkomst van het Derde 
Rijk mee. Op 10 december 1929 werd Pacelli echter teruggeroepen naar het Vaticaan om 
daar tot kardinaal gecreëerd te worden. Daar werd hij benoemd tot kardinaal-priester en 

Paus Pius XII
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tot staatssecretaris van het 
Vaticaan. Hierdoor werd 
Eugenio de tweede man in 
het Vaticaan en belast met 
het onderhouden van diplo-
matieke relaties. Ook vanuit 
zijn nieuwe functie maakte 
hij Nazi-Duitsland van 
dichtbij mee. In ruil voor 
een verdrag met de natio-
naal socialistische regering, 
waardoor het katholieke 
geloof in Nazi-Duitsland 
ongestoord beleefd kon wor-
den, erkende het Vaticaan 
Hitlers bewind. Omdat de ware aard van Hitler toen nog niet voor iedereen duidelijk was, 
werd het verdrag in 1933 als een groot succes voor de Kerk gezien.

Aanslagen en bedreiging
Op aandringen van de Duitse bisschoppen kreeg Eugenio in 1936 de opdracht om een 
encycliek (een gewichtig pauselijk document van onderwijzende aard) op te stellen, waarin 
de situatie in Nazi-Duitsland aan de kaak werd gesteld. In de encycliek sprak de kerk zich 
uit tegen de vervolging van de kerk en het heidense geloof van de nazi’s. Hoewel de Joden 
niet specifiek werden genoemd, werd ook de rassenpolitiek van de Nazi’s onder de aandacht 
gebracht. Uit angst voor verbod van publicatie van de encycliek was deze in het geheim naar 
Duitsland gesmokkeld. De reactie van het naziregime was fel: alle kopieën werden in beslag 
genomen, drukkers gearresteerd en de persen in beslag genomen. 
Ook werd de Kerk gekort in te ontvangen betalingen. Ook verschillende priesters werden 
gearresteerd. 

De Pauselijke periode
Nadat Eugenio in 1939 tot Paus was gekozen, nam hij als speciaal eerbetoon aan zijn 
voorganger de naam Pius aan. Paus Pius XII werd bij de aanvang van zijn pontificaat 
geconfronteerd met de dreigende oorlog. In een ultieme poging het tij te keren gaf Eugenio 
de opdracht de “Führer” te benaderen voor de organisatie van een vredesconferentie. Het 
voorstel luidde dat de grootmachten Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Polen 
bijeen zouden komen om eventuele geschillen op vreedzame wijze op te lossen. Tijdens het 
gesprek met Hitler gaf deze echter al direct een verkapte oorlogsverklaring af en op 1 sep-
tember 1939 was het begin van de oorlog een feit door de inval van Duitsland in Polen.

De 2e Wereldoorlog
Tijden de oorlog vervulde Eugenio een wisselende rol. Hij nam stelling tegen de totalitaire 
staat in het algemeen, maar liet na misstanden bij naam te noemen. Dit kwam hem na de 

Het Vaticaan
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oorlog op kritiek te staan. Na de 
aanval van Japan op Pearl Har-
bour in 1941, stemde het Vaticaan 
in 1942 juist in met het aangaan 
van betrekkingen. De reactie van 
de geallieerden, Groot-Brittannië 
en de Verenigde Staten, laat zich 
raden. Die was allesbehalve po-
sitief. De Verenigde Staten zagen 
de overeenkomst als een propa-
gandamiddel van de Japanners 
om zo goodwill te kweken onder 
katholieken in het Verre Oosten. 
President Roosevelt bestempelde 
de betrekkingen met Japan als een 
onbegrijpelijke actie van de paus 

en riep op tot een fel protest aan het adres van het Vaticaan. 
Na de afzetting van Mussolini in 1943 door de Italiaanse koning was Hitler ervan over-
tuigd dat het Vaticaan hierin zeggenschap had gehad. Na de inname van Rome moest 
dan ook de bezetting van het Vaticaan volgen. De paus zou op last van Duitsland gevan-
gengenomen worden en naar Duitsland worden overgebracht. Aan SS’r Karl Wolff werd 
de geheime taak opgedragen de ontvoering van Eugenio voor te bereiden. Wolff bracht 
echter ook de Duitse ambassadeur in Italië, Rudolf Rahn, en de ambassadeur aan de 
Heilige Stoel, Ernst von Weiszäcker, op de hoogte van het plan. Beiden meenden dat van 
een dergelijke ontvoering afgezien moest worden. Door vertragingstechnieken van Wolff 
en de herovering van Rome in 1944 door de geallieerden zou van het plan echter niets 
terechtkomen.

Perikelen rond de dood van Eugenio 
Eugenio had al sinds zijn geboorte een zwakke gezondheid. Aan het einde van 1953 werd 
hij echter ernstig ziek. Hij leed aan gastritis en een chronische hik, waardoor hij niet in 
staat was te eten. Eugenio koos voor een experimentele behandeling met injecties. In janu-
ari van 1954 onderging de Paus zijn eerste behandeling. Eugenio werd door de behande-
ling echter juist ernstig ziek. Hij kreeg hevige maagkrampen en braakte bloed. Het duurde 
tot diep in de zomer voordat de Paus hiervan weer hersteld was. Niettemin vroeg hij in 
september, tot ieders verbazing en tegen het advies van zijn artsen in, om een nieuwe 
injectie. De reacties waren nu zo mogelijk nog heviger dan in januari. In de loop van 1958 
kwamen de verschijnselen van de chronische hik in alle hevigheid terug. Ditmaal was 
genezing niet meer mogelijk. Eugenio overleed op 9 oktober 1958, om 3 uur ’s morgens. 
De bijzetting in de Grotte Vaticane vond plaats op 13 oktober 1958.

Pius tijdens de Tweede Wereldoorlog
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Eugenio had erop gestaan dat er tijdens zijn laatste uren zo min mogelijk mensen aan-
wezig zouden zijn. Hierin slaagde hij echter niet. In één van de kamers naast die van de 
stervende Paus was een radiozender opgezet om de berichtgeving over zijn conditie aan 
de wereld door te geven. Bovendien kreeg zijn voormalige lijfarts, Riccardo Galeazzo-
Lisi, in tegenstelling tot wat gebruikelijk was, toestemming om aanwezig te zijn bij het 
sterfbed van de paus. In het geheim had de arts een fotocamera meegenomen waarmee hij 
foto’s nam van de stervende. Deze zou hij later doorverkopen aan de pers. Om nog meer 
gewin uit zijn aanwezigheid te halen had hij bovendien met enkele Italiaanse kranten 
afgesproken dat hij de buiten wachtende journalisten via een geheim teken (het openen 
van een bepaald raam) zou laten weten wanneer de paus overleden was. Doordat een van 
de aanwezigen op 8 oktober het betreffende raam openzette vanwege de warmte, kwamen 
verschillende kranten met edities over het overlijden van de paus. Deze moesten alle uit de 
roulatie worden gehaald.

Ook met de balseming van het lichaam van Pius XII ging het mis. Deze werd verzorgd 
door Riccardo Galeazzo-Lisi, die volgens zijn zeggen een nieuwe methode van conser-
vering had ontwikkeld. De gehanteerde methode bleek echter het ontbindingsproces te 
versnellen, waardoor het lichaam na overbrenging vanuit Castel Gandolfo naar de Sint-
Pietersbasiliek opnieuw behandeld moest worden om het opbaren in de kerk mogelijk te 
maken. Om degenen die Pius de laatste eer wilden bewijzen, niet te confronteren met een 
lichaam dat al enigszins in ontbinding was, werd voor de baar in de Sint-Pieter gekozen 
voor een extra verhoogde katafalk (een verhoging, waarop een doodskist wordt opge-
baard). Ook werden de wachters in een 
ruime boog om de katafalk geplaatst, zodat 
het langslopend publiek gedwongen werd 
om op grote afstand van de overledene te 
passeren.

Uit het bovenstaande blijkt dat de twaalfde 
Paus Pius tijdens een bewogen en hec-
tische periode over het Vaticaan heeft 
geregeerd. Anno 2012 past de naam Pius 
dan ook prima bij het verkeer op de straat 
die zijn naam draagt.

Wilt u reageren op dit artikel of heeft u nog aanvullende informatie? Mail ons dan via 
info@wittewel-sintenbuurt.nl

Bron: website www.wikipedia.org

Marc Visschers

Paus Pius XII op latere leeftijd
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Leefbaarheid

Sneeuwschuivers
Nu we bijna alweer de maand mei zien staan op de kalender, is het niet meer zo’n 
actueel onderwerp maar toch wil ik mededelen dat er van de 30 sneeuwschuivers, die 
beschikbaar gesteld waren door de gemeente, er slechts 13 stuks bij ons zijn opgehaald 
door bewoners van onze wijk. Daaruit maak ik op dat er waarschijnlijk al veel men-
sen een sneeuwschuiver hadden. Dit blijkt ook uit het feit dat al één dag na de hevige 
sneeuwval van 3 februari, in de hele buurt bijna geen sneeuw meer te zien was op de 
stoepen. Namens al onze oudere en minder mobiele bewoners uit de buurt mijn dank.

Driek Verdonk

Leefbaarheid

Landelijke opschoondag in de Sintenbuurt-Noord
 

Op zaterdag 10 maart jl was het Lan-
delijke opschoondag, een initiatief van 
Nederland Schoon. Onze buurt deed daar 
natuurlijk ook aan mee! In de Sintenbuurt 
Zuid stonden de hele dag containers. Dus 
na een dagje opruimen in de schuur of 
op zolder kon je het afval meteen weg-
brengen. Daar werd goed gebruik van 
gemaakt!

 
Ook is onze buurt weer een stukje schoner 
geworden door de inzet van 8 jonge 
prik- en knijptalenten. Zij trotseerden de 
miezerregen met als resultaat zes vuilnis-
zakken met afval uit de plantsoenen en de 
straat. Als dank werden zij beloond met 
een lekkere snoepzak!

 
Volgend jaar doen we weer mee, jullie 
hopelijk ook!!

Inge van Rijswijk
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Koning Winter liet toch nog van zich horen
Zoals ik in mijn vorige stukje vlak voor Kerstmis geschreven heb, vonden mijn man en ik 
dat het vroeg Oud & Nieuw was dit jaar. Het nieuwe jaar begon en eer we het wisten stond 
februari alweer bijna op de kalender. In onze tuin was het al een drukte van belang met 
roodborstjes, meesjes en andere wintergasten. De hyacintenbollen staken al een eind boven 
de grond uit. Het leek er verdacht veel op dat het voorjaar óók al vroeg was, maar daarin 
vergiste ik me toch wel even.
Die charmante weerman van de NOS kreeg helemaal gelijk: het ging streng vriezen en ook 
een pak sneeuw viel ons te beurt! En toen was ik wel heel gelukkig met die actie van onze 
wijk om gratis sneeuwschuivers van de gemeente beschikbaar te stellen. Ons straatje werd 
in rap tempo schoongeveegd door vriendelijke buren en ook onze eigen, gratis sneeuw-
schuiver bewees goede dienst. Terwijl mijn man aan het sneeuwruimen was en ik kopjes 
warme chocolademelk maakte (dat gaat nu eenmaal samen, toch?), ontstond er, behalve 
gezelligheid op straat, ook een mooi en schoon pad voor de postbode en krantenbezorger.

Gelukkig heeft het allemaal niet heel erg lang geduurd, maar een mooi gezicht was het 
wel. Die onvervalste Hollandse winterlucht, de sneeuwpret van onze jeugd en de saamho-
righeid van de straat om samen de schouders eronder te zetten en de stoepen sneeuwvrij te 
maken.

Ook was ik prettig verrast toen onlangs op die druilerige zaterdagmorgen in maart een 
groepje kinderen met prikkers en vuilniszakken onze straat aan het schoonmaken was. 
Een goede aktie hoor. Laten ze nu niet meer zeggen dat de jeugd van tegenwoordig lui is, 
want ik ben hartstikke trots op onze jonge schoonmakers. En dat mag ook wel eens gezegd 
worden!

En nu op naar Koninginnedag, 
want daar word ik altijd weer heel 
blij van. Dat vind ik nou gezellig: 
die vrijmarktjes en blije kinderen 
in de straten met hun versierde 
fietsjes.

Een hartelijke groet van 
Antoinetta Paalman
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Bouwcommissie:

Witschilderen 2013?
We hebben er al eerder melding van gemaakt. We lopen zo lang-
zamerhand tegen het tijdstip aan waarop onze huizen een nieuwe 
schilderbeurt moeten krijgen. De laatste schilderbeurt was in 
2002 en is dus alweer 11 jaar geleden. Aan de Piuslaan lijken de 
huizen ook inmiddels wel wat grauwer geworden, maar dit kan 
ook aan het weer liggen. In het artikel “Nr 17 spreekt” van dit 
nummer is te lezen dat in 1989 de bestaande verf eerst chemisch 
moest worden verwijderd. Voor de geplande schilderbeurt in 
2013 is dit echter niet meer nodig. Na een eerste stukje daarover 

in een eerdere WitteWel hebben enkele mensen gereageerd. Zij vonden 2013 te vroeg 
voor een nieuw schilderproject. Om het project te laten slagen is echter wel voldoende 
draagvlak nodig. Het is immers een collectief project dat alleen slaagt met voldoende 
deelname. Daarom willen wij graag uw mening weten. In welk jaar vindt u dat de huizen 
geschilderd moeten worden?  Mail het ons via info@wittewel-sintenbuurt.nl. 

ATB-team vindt sponsor
Na een korte zoektocht voor een geschikte sponsor, wij willen 
namelijk wel een beetje netjes voor de dag komen tijdens het 
fietsen op zondag, hebben wij er één gevonden. Een echt Eindho-
vens bedrijf bovendien: Van Eijndhoven Textiel en Zeefdruk. Niet    
toevallig ook de drukker van onze fietskleding. Voorlopig maakt 
de sponsor grote indruk, want de rekening van de kleding is nog steeds ontvangen.

Veegactie
Het schoonvegen van de stoepranden en verwijderen van het groen vind dit jaar op de 
volgende data plaats (de eerste datum geldt steeds voor de even nummer in de straat):
• 1 & 2 mei 2012  •  5 & 6 juni 2012  •  7 & 8 augustus 2012  • 4 & 5  september 2012 •

Sportdag Bonifaciuspark op woensdag 6 juni 2012
Voor de jeugd van omringende wijken aan het Bonifaciuspark zal er een sportdag 
worden georganiseerd. Verder info volgt via onze site en doormiddel van een flyer.
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Slijtingsdatum kopij WitteWel 2. 2012 
Uiterlijk vrijdag 31 augustus 2012. 
De volgende WitteWel verschijnt 21 september 2012.
In dit nummer kun je het volgende verwachten:
* Interview ondernemer uit de wijk
* Aandacht voor het witschilderproject 2013
* Ontwikkelingen met betrekking tot buurtproventie
* De historie van Roothaan generaal der Jezuïten 1785-1853

Oproep

Nieuwe bewoners
Als wijkbestuur zouden wij graag namens de wijk nieuwe bewoners willen begroeten. 
Dit kan echter alleen maar met jullie hulp. Krijg je nieuwe buren laat het ons dan even we-
ten. Stuur een mailtje naar ons e-mailadres info@wittewel sintenbuurt.nl. Alvast bedankt 
voor je medewerking!

Oproep

Ondernemers in de wijk
Veel bewoners in de wijk hebben een eigen onderneming of een bijzondere hobby 
waarmee ze diensten aan anderen leveren. Het is mogelijk om op onze internetpagina 
een internetlink of telefoonnummer geplaatst te krijgen. Soms is het wel zo handig om te 
weten wie er in de buurt wonen. Interesse? Stuur dan een stukje op naar info@wittewel-
sintenbuurt.nl. 

 

30 km stickers nog verkrijgbaar
Heeft u een nieuwe sticker of stickers nodig voor uw groen- of grijsbak/ deze zijn ver-
krijgbaar bij het bestuur. Stuur een mailtje naar ons e-mailadres info@wittewel-sinten-
buurt.nl. en we maken een afspraak wanneer u die kunt komen ophalen.
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Wijkactiviteit Sintenbuurt-Noord

Koninginnedag 2012
Net als voorgaande jaren wordt Koninginnedag weer uitge-
breid gevierd in onze wijk. Daarvoor willen we u / jou / jullie 
uitnodigen, zodat we er samen een gigantisch feest van 
kunnen maken!
Voor de volwassenen is er natuurlijk weer de befaamde borrel in onze 
‘Koninginnebar’.  Mocht je ons willen helpen bij de organisatie of heb je vragen dan kun 
je terecht bij Gemmeke van Mierlo (tel: 212 06 69) of Edwin Raaijmakers (tel: 244 36 39). 

Programma

Zondag 29 april Koninginneavond

 Algemeen  20:00 - 01:30 uur borrel (ook dit jaar een heuse tap)
 Muziekquiz 21:00 uur
  Zorg dat u uiterlijk om 21.00 uur aanwezig bent, want na het 
daverende succes van vorig jaar, starten we ook dit jaar met de 
“muziekquiz”!!! En wederom vragen we om zelf een knabbeltje of 
een hapje mee te nemen

Maandag 30 april Koninginnedag

Fietstocht: 10:15 uur: verzamelen
  10:30 – 11:00 uur fi etstocht: 
  versier je fi ets, step, buggy, skelter of driewieler en doe mee aan onze   
  fi etstocht. En zorg er natuurlijk ook voor dat iedereen je kan horen!

Schatzoekertje 11:30 – 12:30 uur 
  schatzoekertje een leuk spel in groepsverband met een schat aan het  
  einde van het spel

Lunch  12:30 uur lunch
  onze beroemde broodjes knakworst

Opruimen 13:30 uur einde
  graag allemaal de handjes uit de mouwen en alles is weer opgeruimd!

Het hele programma door: koffi ekraam, springkussens, schmink, Bungy Run, vrijmarkt 
en nog veel meer!
Alle activiteiten starten of zijn op de Sint Adelbertuslaan.
Iedereen tot ziens op ons Koninginnefeest!
Feestcommissie Sintenbuurt-Noord 


