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Wederom treft u in dit nummer van Tilburg een drietal uitgebreide bijdragen aan. Dirk
van Alphen schreef een artikel over de Spoorzone, die in het stadscentrum van Tilburg
ontwikkeld zal worden. Volgens Van Alphen gaat de gemeente uit 'van een hoog ambitieniveau, zowel economisch, maatschappelijk als stedenbouwkundig en architectonisch. Het gehele project zal in dat opzicht ook van nationaal belang zijn en wellicht
zelfs internationaal aandacht trekken.' Ook cultuurhistorie en cultuur hebben een
plaats in dit project.
Vroeger vormde de Katsbogte de grens tussen Tilburg en Goirle. Die overzichtelijkheid
is verdwenen door huizenbouw en industrie, menen Tina Dyselinck en Frans van
Nuenen. IVIaar waar nu precies de grens tussen de gemeenten ligt, maakt voor de auteurs, uit archeologisch standpunt, niet zoveel uit: "elke schop in de grond is een potentiële bedreiging voor het bodemarchief dat maar één keer gelezen kan worden
voor het onherroepelijk vernietigd wordt." Dyselinck en Van Nuenen schreven een bijdrage over de prehistorische bewoning op de Bakertand/Huzarenwei. Het artikel is het
eerste uit een serie van drie bijdragen over opgravingen tussen Tilburg en Goirle.
Het artikel van Mieke-Nelie van der Heijden behandelt iets dat zich dit jaar precies vijftig jaar geleden afspeelde: de polio-epidemie van 1956. De epidemie had grote gevolgen voor de stad. Zo werd het Sint Elisabethziekenhuis, toen nog aan de Jan van
Beverwijckstraat gelegen, een poliomyelitiscentrum. Dit hield in dat mensen uit
Noord-Brabant, Limburg en Zeeland naar Tilburg werden gebracht. Omdat het ziekenhuis te klein werd, werd Charlotte-Oord aangekocht. In Van der Heijdens artikel wordt
ook op de epidemie teruggekeken door personen die er destijds direct mee te maken
hadden.
De redactie

Inhoud
71

Dirk van Alphen:
De Verboden Stad in Tilburg
Ontwikkelingen in de Spoorzone van Tilburg

78

Tina Dyselinck en Frans van Nuenen:
Archeologisch onderzoek in het grensgebied tussen Tilburg en Goirle 1
Zwervende erven: prehistorische bewoning op de
Bakertand/Huzarenwei te Goirle

86

Mieke-Nelie van der Heijden:
1956: Grote polio-epidemie houdt Tilburg in haar greep

92

Tilburg kort:
Tilburg signalement, Stadsvorm Tilburg, De Tao van Moerenburg
Tilburg stripstad. Twee dichtbundels van Jace van de Ven, Stadslezen

De verboden Stad in Tilburg'

Ontwikkelingen in de Spoorzone van Tiib

Dirk van Alphen*

'Dirk van Alphen (1959)
is kunsthistoricus en sr.
beleidsmedewerker culturele
planologie bij de gemeente
Tilburg. Hij publiceerde
eerder in dit tijdschrift over
Wederopbouw in Tilburg
(2004, nr. 3)
en Hergebruik religieus
erfgoed (2005 nr 2).

Poort naar een
verboden stad?
(Foto Joost Op tHoog).

Onder de verzamelnaam "Spoorzone" wil
Tilburg in het hart van de stad een nieuw
deel van het stadscentrum ontwikkelen. De
gemeente gaat uit van een hoog ambitieniveau, zowel economisch, maatschappelijk
als stedenbouwkundig en architectonisch.
Het gehele project zal in dat opzicht ook van
nationaal belang zijn en wellicht zelfs internationaal aandacht trekken.
Binnen dit grote ontwikkelingstraject komen
ook aspecten als cultuurhistorie en cultuur
aan bod. De voorheen verborgen stad moet
ontrafeld worden en bekend worden gemaakt bij een groter publiek.
Om de voordelen van een cultuurhistorische benadering optimaal te benutten, w/erd een breed cultuurhistorisch project opgezet: Spoorzone. 't Nieuwe atelier
Tilburg. De gemeente ziet de relatie tussen oud en
nieuw als een uitdaging in de zin van 'behoud door
ontwikkeling'. De culturele factor wordt hier nog eens
aan toegevoegd. De verboden stad gaat een nieuwe
fase in. De bestaande kwaliteiten kunnen in de verdere ontwikkeling maximaal benut worden. Oude en
nieuwe elementen hebben dan een positief effect op
elkaar.

kennen." 2 Even later leert ook Harry de truc: je moet
gewoon hard naar een muur lopen, en als vanzelf
schiet je er dan doorheen en ben je plots in een andere wereld.

Het station in Tilburg lijkt ook zijn perron 9% te hebben. De toegang naar een verborgen stad, zo lijkt het.
Voor de treinreiziger die Tilburg aandoet, is het bijEen geheime deur in station Tilburg zondere perron van Harry Potter wellicht herkenbaar:
reizigers die de trappen aan de noordzijde richting de
Als de tovenaarsleerling Harry Potter voor de eerste
perrons nemen, zien zo nu en dan naast het "fotohokkeer naar zijn nieuwe school moet, wordt hem verje" mensen met een pasje door een deur verdwijnen:
teld dat hij de trein op perron 9% moet nemen. Harry
is dit de geheime doorgang naar een voor gewone
zoekt, maar vindt perron 9% niet. Dan ziet hij een famensen verborgen wereld, een verboden stad? In dit
milie die één voor één in een wand tussen perron 9 en
artikel wordt op een wat abstractere manier ingegaan
10 lijken te verdwijnen.
"Zo te zien de oudste jongen liep met kordate passen op de cultuurhistorie in de Spoorzone en dan vooral
naar perron 9 en 10. Harry keek en keek en deed zijn op het nu nog verborgen en voor velen geheimzinnige
best niet met zijn ogen te knipperen, voor het geval hij terrein van de NS-Werkplaats.
weer iets miste - maar net toen de jongen bij het hek
tussen de twee perrons was, zwermde er een groep
Identiteit en cultuurhistorie
toeristen langs en tegen de tijd dat de laatste rugzak "Het bewaren van het verleden ligt lokale samenlevinwas verdwenen, was de jongen nergens meer te be- gen na aan het hart. [ ...] Elke poort, elk object dat

is of dat verhaal ook nog aanspreekt bij een nieuwe
generatie. Het levendig houden van dat verleden (en
dus de bijzondere identiteit van de plek) én dit op
een creatieve wijze inzetten voor de toekomst is een
eigentijdse toepassing van de monumentenzorg: behoud door ontwikkeling. Dit is ook het motto van de
Belvedère-methode vastgelegd in de Nota Belvedère.
Behoud is daarbij dus geen doel op zich, maar de aanwezige kwaliteiten van een omgeving zijn dan de basisingrediënten voor nieuwe wegen. Het omgaan met
het erfgoed beslaat dan het gehele spectrum tussen
conservering (behoud en herstel) en inspiratie (voor
nieuwe vormen en nieuwe verhalen). Het uiteindelijke
resultaat moet een nieuwe, herkenbare en aantrekkelijke omgeving zijn met een eigen afleesbare identiteit.
Gaat dat in de nieuwe Spoorzone van Tilburg ook lukken? Uiteraard wordt ernaar gestreefd om van een
nu nog verborgen en beschutte plek een leefbare
omgeving te maken met veel ruimtelijke kwaliteit.
Investeerders, gemeente, externe partners staan aan
Overblijfselen met
in steen werd uitgehouwen, symboliseert bepaalde het begin van een nieuw spoor: nieuwe ruimtelijke
een verhaal. rechten, leder brokstuk van het verleden vormt een ontwikkelingen voor de lange termijn, ontwikkelingen
(Foto Dirk van Alphen).
bewijs voor vroegere aanwezigheid. Zelfbeschikkingdie moeten leiden tot een nieuw stadshart.
en monumentenzorg horen bij elkaar Het 'zijn' van
een gemeenschap wordt mede bepaald door haar 'ge- Kan de cultuurhistorie daar iets aan bijdragen? De
weest-zijn', door haar bestaan in vroeger tijden, en dan ontwikkeling van de Tilburgse Spoorzone leent zich
bovendien nog wel hier, op deze heilige plek. We tellen uitstekend voor een cultuurhistorische benadering.
mee, als we hier al eeuwen wonen." ^
Het Atelier van de Rijksbouwmeester heeft in de studie uit 2002 ^ al het een en ander gezegd over de historische achtergronden en kwaliteiten. Daarna is in
Een dergelijke benadering is ook toe te passen op
opdracht van de gemeente nog een nadere cultuurhiseen tot op heden verboden stad die wordt getransfortorische
verkenning van het gebied opgesteld. ^
meerd naar een toekomstgerichte plek voor nieuwe
In
nauwe
onderlinge samenwerking hebben de Stichbewoners, uit Tilburg en verre omstreken!
ting
Forum
voor Kunst en Cultuur Tilburg en de geHistorische plekken of sites zijn vaak meer dan de
meente
Tilburg
een aantal projecten opgezet en in
optelsom der delen. Ze hebben een bijzondere lading,
2003
een
subsidieverzoek
ingediend bij het rijk onder
een betekenis, een eigen identiteit: een verhaal. De
de
titel:
Spoorzone.
't
Nieuwe
atelier De subtitel van
bron daarvan ligt ergens in de geschiedenis. De vraag
dit project verraadt de hoofdzaken: een me(e)ting van
cultuurhistorie - ontwerpopgaven - maatschappij. Het
inmiddels afgeronde project was dus een meting van
kwaliteiten én een ontmoeting van een aantal belangrijke thema's in de stad. Op veel verschillende wijzen
is zo getracht vat te krijgen op deze "verboden stad"
midden in Tilburg.

Toegepaste geschiedenis?
Behoud door ontwikkeling

Dragers van een verboden
stad. (Foto Dirk van Alphen).

De gemeente heeft op basis van de Visie Spoorzone
Tiiburgvan Rijksbouwmeester Coenen (ook aangeduid
als het ambitieniveau van de gemeente) en de cultuurhistorische verkenning, een onderzoek laten verrichten naar de wisselwerking tussen oud en nieuw: ofwel
een echte effectenmeting. De identiteityan het gebied
moet als richting en basis dienen voor de verdere ontwikkeling. De cultuurhistorie wordt hierdoor medeordenend principe binnen de ruimtelijke ordening.
Een in Tilburg gevestigd onderzoeksbureau, Fontys
Hogescholen BILAN, heeft een gecombineerde opdracht gekregen voor het uitvoeren van een dergelijke
cultuurhistorische effectrapportage (CHER) én het
formuleren van randvoorwaarden voor het ontwerp.

Ook werd gekeken naar maatschappelijke kosten en
baten van deze methode, een vernieuwende aanpak
als het gaat om cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Het eindresultaat is het rapport: Spoorzone
Tilburg, Het Nieuwe Atelier, Cultuurhistorische Effect
Rapportage (CHER), Randvoorwaarden voorontwerpopgaven, Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
(MKBA).

Bijzondere architectuur
(Foto Dirl< van Alphen).

Rapportages
Een deelrapport van het Belvedèreproject is door
Fontys Hogescholen BILAN gemaakt: Spoorzone
Tilburg, Het Nieuwe Atelier, Cultuurhistorische
Effect Rapportage (CHER), Randvoorwaarden
voor ontwerpopgaven. Maatschappelijke Kosten
Baten Analyse (MKBA), BILAN Rapport 2006/47.
Dit rapport is ook digitaal te raadplegen op:
www.fontys.nl/bilan/cherweb/index.htm. ^

Een archeologische site ...
(Foto Dirk van Alphen).

De resultaten van het totale Belvedèreproject
van gemeente en de Stichting Forum worden in
het najaar van 2006 samengevat in een gedegen
eindverslag. Met deze bundeling van diverse onderzoeken, bijeenkomsten, gedichten, foto's enzovoorts wordt het Belvedère-project Spoorzone.
't Nieuwe atelier Tilburg afgerond. Later volgt
nog een publicatie.

In de CHER is van abstract en algemeen tot concreet
aangegeven wat de relaties (effecten) zijn tussen de
bestaande situatie (met de cultuurhistorische waarden) en het ambitieniveau, waarbij vooral gezocht
wordt naar een positieve wisselwerking. Op deze wijze wordt duidelijk waar de kansen en meerwaarden
liggen. Hierbij kan gedacht worden aan de verschillende identiteiten en bijvoorbeeld architectuurstijlen
als inspiratie voor nieuwe architectuur. Ook zaken als
het gebruik van kleuren en materialen, het inpassen
van nu nog aanwezige elementen en structuren of het
hergebruik van de meest bijzondere gebouwen komen
aan bod. Een essentiële identiteit van het gebied, namelijk bedrijvigheid, laat zich moeilijk letterlijk vertalen, hoewel er al volop wordt nagedacht over nieuwe
bedrijvigheid (cultuur, ontspanning, werken). Zeker is
dat Tilburg hier een unieke locatie en dus een unieke
kans heeft. De nu nog verboden stad geeft haar geheimen langzaam prijs en wordt een inspirerend centrum.
Het formuleren van randvoorwaarden is een logisch
vervolg op de effectrapportage (CHER). Op basis van
de CHER zijn randvoorwaarden op te stellen die door
ontwerpers, stedenbouwkundigen, groen- en verkeersontwerpers, en uiteindelijk ook architecten kunnen worden gebruikt. Keuzes ten aanzien van behoud
of sloop van gebouwen en wijzigingen in de structuur van het gebied hebben natuurlijk gevolgen voor
investeringen en financiën. Met andere woorden: de
effecten reiken verder dan ontwerpende disciplines,
maar hebben ook betrekking op zaken als economie
en beleving.
Deze voorwaarden variëren van bindend (bijvoorbeeld
in geval van te beschermen monumenten) tot facultatief, waarbij de cultuurhistorische factor als sturend
of inspirerend instrument dient. In deze fase van het
ruimtelijke proces kan echter nog niet worden gesproken van definitief vastgelegde randvoorwaarden. De
verboden stad laat zijn dieperliggende identiteit niet
zomaar los. Maar een aanzet is gemaakt. De uitkomsten van dit deelproject moeten input zijn voor nog te
maken ontwerpen. Aandachtspunt blijft de vertaalslag
van documenten zoals de CHER naar de ontwerptafel. Dit "vertalen" is ook de grote uitdaging voor dit
Belvedèreproject. Zowel de CHER als de randvoorwaarden worden binnen de gemeente gebruikt voor
verdere planvorming, waarbij natuurlijk ook tal van
andere factoren meewegen, maar cultuurhistorie als
een identiteitversterkend instrument wordt ingezet.

van het gebied. Het gaat dus uiteindelijk niet om de
informatieverstrekking sec, maar om de huidige identiteit en beleving, die vervolgens moet worden ingezet
in de verdere ruimtelijke processen.

Terras bij een
Culturele potentie en maatschappelijke
bijzondere loods
discussie
(Fotomontage K. van Riel). De Stichting FORUIVl is ten behoeve van dit project

Expositiewagons op
heispoor
(Foto's Jan Stads).

nadrukl<elijk en met veel succes als 'forum' opgetreden. Diverse maatschappelijke en culturele aspecten
zijn aan bod gekomen: discussies, publicatie, manifestaties ter plekke in de vorm van 'stadswandelingen', educatief project en theater. FORUM heeft door
het organiseren van een breed scala aan activiteiten
bij een breed publiek bewustwording en interesse
gekweekt voor de cultuurhistorische waarde van het
gebied én voor de grote culturele potenties die hier
liggen. FORUM zocht naar de verbinding tussen verleden, heden en toekomst van de stationszone, hoe
het industriële erfgoed een nieuwe culturele invulling
te geven. Hierbij zijn diverse partijen betrokken. De
achtergrond van alle initiatieven was het ontlokken
van een discussie over de potenties van het gebied,
waarbij, op basis van ervaringen elders en de bijzondere kenmerken van de locatie zelf, van gedachten is
gewisseld over de mogelijkheden en onmogelijkheden
van de stedenbouwkundige en culturele ontwikkeling

De stadswandelingen zijn zéér succesvol geweest.
Deze wandelingen zijn een onorthodoxe vorm om publieksgroepen te confronteren en bewust te maken
van de identiteit en culturele potenties van hun stad.
In een kort tijdsbestek maakten publieksgroepen in
een rondgang over het terrein niet alleen kennis met
het aanwezige cultureel c.q. industrieel erfgoed, maar
werd tevens de historie van dit stukje stad intens beleefbaar en verrijkt met nieuwe inzichten: naast textielstad was Tilburg ook een metaalstad (NS was rond
1900 de grootste werkgever).
De magie en beladenheid van de plek werd versterkt
door site-specifieke culturele uitingen in de vorm van
dans, theater, muziek en beeldende kunst. Zo werden
in levenden lijve de vele culturele mogelijkheden van
het gebied aangeboord en getoond. De stadswandelingen bewezen een succesvolle formule om de verboden stad te ontdekken.
Andere belangrijke en geslaagde onderdelen waren
een stadsdebat en een expositie.
Het stadsdebat was een brede discussie over de (culturele) potenties van het gebied, waarbij, op basis van
ervaringen elders (zowel in binnen- als buitenland)
van gedachte is gewisseld over de mogelijkheden en
onmogelijkheden van de stedenbouwkundige en culturele ontwikkeling van het gebied. Hiertoe waren stedenbouwkundigen, architecten, cultuurfilosofen e.a.
uitgenodigd.
De expositie gaf een beeld van verleden, heden en toekomst, waarbij ook voorbeelden uit andere Brabantse
steden zijn getoond. Alleen al de wijze van exposeren
was gebiedsspecifiek: de tentoonstelling werd opgebouwd in een aantal wagons op het terrein van de NSWerkplaats.

Hoe open je een "Verboden stad"?
Vanuit cultuurhistorisch perspectief is een aantal interessante thema's in het gehele gebied benoemd en in
beeld gebracht: de Gasthuisring en de Spoorlaan, het
spoor zelf inclusief de infrastructuur, diverse objecten
en kleinere structuren. Ook over sfeer en identiteit(en)

Duidelijk is dat het gaat om de context en de samenhang tussen verschillende thema's en lagen. Zeer recent verscheen van de filosoof Alain de Botton de publicatie Architectuur en geluk. Op basis van alledaagse
en bijzondere omgevingen onderzoekt hij in hoeverre
de omgeving kan bijdragen aan een leefomgeving met
een positieve uitstraling. Eén van de aandachtspunten
is het belang van samenhang tussen diverse gebouwen en de omgeving.

Catacomben...
(Foto Dirl< van Alphenj.

is het nodige opgemerkt. Twee zeer bijzondere thema's zijn het station (als icoon) en de NS-Werkplaats.
De NS-Werkplaats werd zelfs aangeduid als een "verboden stad". Dit is een thema dat in de nieuwe stedenbouwkundige en architectonische studies basis
kan zijn voor het ontwerpproces: de voormalige NSWerkplaats ofwel 'voorheen de verboden stad' als de
stedenbouwkundige footprint met het station nadrukkelijk als internationaal architectuuricoon. ^ De architectuurhistorische passie voor dit bouwwerk wordt
door velen gedeeld. Het gebouw is meer dan de kap
alleen en een toonbeeld van durf en vooruitstrevendheid die het Tilburg van de jaren zestig symboliseert.
Door dit complex een bijzondere rol toe te dichten in
een nieuw plan kan deze betekenis worden vernieuwd
en versterkt.

Spoor in een verboden stad
(Msj en constructies van
een verboden stad (rechts).
(Foto's Dirk van Alphen).

In de vele deelprojecten is de nadruk gelegd op zaken
als gelaagdheid in cultuurhistorische waarden en betekenissen, een sterke betrokkenheid van burgers,
de noodzaak van culturele initiatieven en bovenal
de enorme culturele potentie die dit gebied heeft.

"Wanneer gebouwen spreken, doen ze dat nooit met
slechts één stem. Gebouwen zijn eerder koren dan solisten, en die meervoudigheden biedt mogelijkheden
voor zowel fraaie harmonieën als voor tweedracht en
dissonantie. Waar sommige gebouwen het eens lijken
te zijn over hun esthetische missie, en hun ongelijksoortige componenten hebben overgehaald gezamenlijk een logische bijdrage aan het geheel te leveren,
lijken andere te twisten over hun bedoelingen, zodat
elk onderdeel verongelijkt zijn eigen weg dreigt te
gaan. Ze kunnen het oneens zijn over hun afmetingen,
waarbij ramen, daken en deuren zich stuk voor stuk
het belangrijkst vinden. Maar hun vormen kunnen ook
getuigen van onopgeloste geschillen over wat geluk
inhoudt [...]
We zouden kunnen zeggen dat er in de architectuur
niets ooit lelijk is van zichzelf maar dat dingen eenvoudig op de verkeerde plek of van de verkeerde afmeting kunnen zijn, terwijl schoonheid voortkomt uit de
samenhang tussen de verschillende delen."^
In het rapport van Bilan wordt in diverse paragrafen
de thematiek en noodzaak van samenhang beschreven. De cultuurhistorie en de culturele potenties zijn
wezenlijke delen van dat verhaal. Het bestuderen en
absorberen van deze context, deze unieke omgeving
die we betitelen als Spoorzone (en dan vooral de
NS-Werkplaats), is samen met de culturele en maatschappelijke potenties de aanzet voor een coherente
en spannende nieuwe omgeving die zeer positief
werkt voor de stad, de bewoners en de gebruikers.

Nieuw stadscentrum op oude grond
Het gehele Belvedèreproject heeft aangetoond dat
ontwikkelingen in dit gebied enorm leven, zowel bij
de burgers in de stad zelf, als in vakkringen (kunst.

Diverse partijen in de stad zullen moeten nagaan wat
vervolgstappen kunnen zijn, die potenties verder onderzoeken en te vertalen naar concrete projecten.
Binnen de gemeentelijke organisatie zal nog extra
aandacht worden besteed aan de vertaalslag van de
resultaten van de CHER en andere projecten in het
stedenbouwkundige masterplan.
Tilburg gaat verder met idee- en planontwikkeling, zoals gezegd met een hoge ambitie op allerlei terreinen.
Het Belvedère-project is ingezet om de voordelen van
een cultuurhistorische benadering aan te tonen en te
gebruiken. Het ook in culturele zin breed opgezette
project Spoorzone. 't Nieuwe ateiier Tiiburg heeft een
impuls gegeven aan ontrafelen van nog onbekende
kwaliteiten, identiteiten en potenties, terwijl tevens
duidelijk is dat er nog veel moet gebeuren. Welke mogelijkheden zijn ook daadwerkelijk haalbaar? In deze
setting van oud en nieuw ligt de grote uitdaging: hoe
ga je om met een verboden stad in de zin van 'behoud
door ontwikkeling'? Het college van B en W heeft dat
in het recente Algemeen Beleidsplan College nog eens
herhaald en ruimte gereserveerd voor extra aandacht
voor het industriële erfgoed in de Spoorzone.

cultuur, architectuur en monumentenzorg). Er is zeer
(Fotomontage K. van Riei). bewust ingestoken op een brede aanpak: vanuit cultuurhistorie en ruimtelijke ordening, vanuit culturele
optiek en vanuit maatschappelijke kant.
Zoals kon worden verwacht, leverde dit ook enkele
verschillende inzichten en conclusies op. Hoever reikt
de haalbaarheid van diverse culturele mogelijkheden?
Is er behoefte en ruimte (ook financieel) voor een museale functie? Kan er gezorgd worden voor interessante horeca en leisure? Hoe kunnen oud en nieuw
op een positieve wijze op elkaar reageren? Hoe kan
de identiteit van het gebied worden behouden, uitgebouwd en vernieuwd? Vanuit diverse hoeken is aanfvletaalt<unst getoond dat er een enorme potentie is om hier een
(Foto Dirl< van Alptien). unieke ontwikkeling op te starten.
Terras bij tiet spoor

De "Verboden Stad", het oude atelier, zal geopend
worden. Deze dan nieuwe industrieel-archeologische
site zal de aanzet zijn voor het vertellen van oude en
nieuwe verhalen: in stenen, in teksten, in beelden,
in herinneringen, in beleving en als beginstation voor
een spoor naar de toekomst. Het (nu nog steeds) verboden industriële landschap van D'n Atelier'° wordt
momenteel in ontwerpateliers, in directiekamers, door
bestuurders, ontwikkelaars en kunstenaars heringericht tot een nieuwe zéér bijzondere plek voor Tilburg.
Dit kan door de verboden stad te herwaarderen, deels
door te bewaren én veel ook door te vernieuwen op
de fundamenten van het oude. Midden in Tilburg kan
op die wijze een zeer interessante nieuwe omgeving
ontstaan, die verwijst naar oude identiteiten, maar tegelijkertijd ook gericht is op de toekomst, en waar de
Tilburgers en de gasten van Tilburg wellicht zelfs een
vorm van geluk kunnen voelen.
"We zijn het aan de velden verplicht om onze huizen
niet te laten onderdoen voor het onontgonnen land
dat ze verdringen. We zijn het aan de wormen en de
bomen verschuldigd om ervoor te zorgen dat de gebouwen waaronder we ze bedelven de belofte zullen
vormen van de hoogste en intelligentste vormen van
geluk." ^'^

(1906-1995). Over de NS-Werkplaats schrijft hij: "De poort van de
werkplaats deed hem aan een gapende muil denken waarin alsmaar
mensen verdwenen. Maar amper was hij zelf binnen de poort of op
slag verdween die gedachte, in de verschillende werkplaatsen viel
steeds wat te bewonderen. Machtige machines die een hels kabaai
maakten. Hete smidsvuren: stomende locomotieven, stoomketels,
witgloeiende klinknagels en bezwete mannen met zwarte gezichten,
waardoor de een op de ander leek."
3

György Konrad, De sctirijver en de stad, Zutphen 2004, p. 3, Voor een
verdere Konrad-eske bespiegeling over monumentenzorg zie ook
p.6-7.

4

Voor achtergronden en informatie over de Nota Belvedère en de

5

Atelier Rijksbouwmeester (ARBM), Visie Spoorzone Tiiburg, Den Haag,

Beivedèreprojecten zie www.beivedere.nu.
4 september 2002.
6

BILAN, Spoorzone Tiiburg, Het Nieuwe Ateiier. Cultuuriiistorisciie
Effect Rapportage (CHER), Randvoorwaarden voor ontwerpopgaven.
IVIaatschappeiijife Kosten Baten Anaiyse (MKBA), ISSN 1572-3194,
Biianrapportnr. 2004/2, Tilburg 2004.

7

De internetsite HYPERLINK "http://www.fontys.nl/bilan/cherweb/index.htm" www.fontys.ni/biian/cherweb/index.htm heeft ook tijdens
het proces zijn diensten bewezen als bron voor informatie voor deelnemers aan de workshops.

Noten

8

Over het station is vorig jaar in dit tijdschrift nog een studie gepubliceerd, zie: Trudy van den Hurk-van Haagen, 'Station Tiiburg 40 jaar',

Met dank aan Hans van Dijk (auteur van het Bilan-rapport, zie noot 6),

Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis monumenten en cultuur, Jrg. 23,

Ingrid Luycks (Stichting Forum, Kunst en cultuur Tiiburg) en André van

dec. 2005, nr. 3, 86-92.

Doremalen (Nedtrain). De afbeeldingen zijn, tenzij anders vermeid, ge-

9

maakt door medewerkers van de gemeente Tilburg. De fotomontages
zijn van Kristiaan van Riel (Tilburg).

Alain de Bottin, De architectuur van het geluk, Amsterdam/Antwerpen,
2006, p. 243-244.

10

Nedtrain heeft de NS-Werkpiaats nu nog volop in bedrijf. In die zin is

J.K. Rowiing, Harry Potter en de Steen der Wijzen, Amsterdam/

het terrein gesloten. De beheerder is in de afgelopen jaren overigens

Antwerpen, 1997, 12e druk, p. 70. In de geschiedschrijving over

wel bijzonder gastvrij geweest en heeft meegewerkt aan alle genoem-

Tilburg is in dit verband nog een aardige variant van deze omschrijving
te vinden in Een stad ontwaaktmn de Tilburgse schrijver Jan Horsten

de initiatieven van het Belvedèreproject.
11 Alain de Bottin, De architectuur van het geluk, p. 296.
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De Katsbogte vormde vroeger de grens tussen Tilburg en Goirle. Deze overzichtelijkheid verdween toen de ene gemeente meer
huizen voor zijn inwoners wilde en de andere
liever hoogwaardige industrie binnenhaalde.
Intergemeentelijk overleg leidde tot een
grondruil met mooie rechte gemeentegrenzen als gevolg. De bouwplannen van beide
gemeenten zetten het standaard archeologisch proces in werking.
Vroeger was alles eenvoudig: een beekloop vormde
(meestal) de grens tussen twee gemeenten. Zo was
dat ook met de Katsbogte tussen Tilburg en Goirle.
Het gaat hier om het gebied tussen de Rijksweg A58
in het noorden en de bebouwde kom van Goirle in
het zuiden; deze strook wordt zowel aan de west- als
aan de oostzijde begrensd door een grote waterplas.
De overzichtelijkheid verdween toen de ene gemeente meer huizen voor zijn inwoners wilde en de
andere liever hoogwaardige industrie binnenhaalde.
Intergemeentelijk overleg leidde tot een grondruil met
mooie rechte gemeentegrenzen als gevolg, de goegemeente in verwarring achterlatend: wat is/was van
Goirle en wat is/was nou ook al weer van Tilburg?
Maar voor het archeologisch erfgoed maakt dat allemaal niks uit: elke schop in de grond is een potentiële
bedreiging voor het bodemarchief dat maar één keer
gelezen kan worden voor het onherroepelijk vernietigd
wordt. De bouwplannen van beide gemeenten zetten
het standaard archeologisch proces in werking: vooronderzoek door middel van veldkartering en boringen,
vervolg onderzoek in de vorm van proefsleuven en ten
slotte de definitieve opgraving. Deze procedure werd
gevolgd voor het westelijk deel van de Bakertand
(bouwplan "Huzarenwei" van de gemeente Goirle) en
voor het gebied ten zuiden van de Surfplas (bouwplan
"Trade Fifty-Elght" van de gemeente Tilburg). ^
Van beide opgravingen wordt in een drietal artikelen
verslag gedaan. Deze eerste bijdrage betreft de prehistorische bewoning op de Bakertand/"Huzarenwei".

Inleiding
Het nieuwbouwplan van de gemeente Goirle werd
"Huzarenwei" gedoopt, maar het is nog steeds op
de Bakertand. Prospectief vooronderzoek door middel van proefsleuven bracht een grote concentratie
sporen aan het licht die duidden op bewoning in het
verleden. Door planning van een groenstrook binnen
het nieuwbouwplan kon een deel van het aanwezige
bodemarchief beschermd worden. Het resterende gedeelte moest worden opgegraven. Daarbij werd een
puttenplan in een verspringend dambordpatroon
aangelegd. Op basis van de resultaten werd besloten
welke van de resterende delen alsnog opgegraven
moesten worden. Latere waarnemingen bij het bouwrijp maken van het plangebied noopten alsnog tot een
vervolgonderzoek. In het hiernavolgende wordt verslag gedaan van het onderzoek, waarbij we ons beperken tot de bewoningssporen uit de prehistorie. ^

Ontstaan van landschap en bodem ^
Het grensgebied tussen Tilburg en Goirle is gelegen
op het zuidelijke pleistocene dekzandplateau, dat zich
tot in België voortzet. " Het ligt in de centrale slenk,
waar als gevolg van tektonische bodemdaling de oudere afzettingen tot op grote diepte weggezakt zijn.
In het algemeen kent dit gebied een afwatering van
zuidoost naar noordwest. Aan de oppervlakte bevindt
zich kalkloos, fijnkorrelig zand dat arm aan grind is.
Door de gedurende de laatste ijstijd (het Weichselien)
overheersende zuidwestenwinden is dit dekzand in de
centrale slenk afgezet in evenwijdig aan elkaar liggende zuidwest-noordoost georiënteerde dekzandruggen.
Door verstuiving van het zand ontstonden tussen deze
ruggen lagergelegen delen, waardoor het water zich
een weg zocht (de beekdalen). Ook door de afwatering van de dekzandruggen ontstonden kleine waterloopjes die in de beekdalen afwaterden. De dekzandruggen hinderden echter de afwatering van de beken
in noordwestelijke richting, waardoor deze op enkele
locaties de dekzandruggen hebben doorbroken. Waar
de afwatering stagneerde ontstonden moerassen en
venige gebieden. Door deze processen is een gevarieerd microreliëf ontstaan, waarin dekzandeilandjes,
restanten van langgerekte dekzandruggen, fossiele

waterloopjes en kleinere en grotere beekdalen voorkomen. De uitsnede van het onderzoeksgebied op de
geomorfologische kaart toont dit mooi.
Volgens de bodemkaart is hier een oud esdek gelegen.
Dit esdek is vanaf de Middeleeuwen ontstaan door bemesting van de akkers met potstalstrooisel.
Het reliëf in het onderzoeksgebied, aan de hand van
de hoogten van het aangelegde opgravingsvlak, toont
een kop in het centrale deel van de opgraving. Naar
het noordwesten, noordoosten, oosten en zuidoosten
toe loopt het af, in het noorden en westen naar een
(fossiel) zijdal van de Katsbogte. Zowel in het noordoosten als in het centrale deel is een depressie aangetroffen. De centrale depressie vertoonde slechts weinig bodemvorming, en is waarschijnlijk vrij ondiep geweest, waarin nauwelijks water gestaan heeft (drassige plek in het landschap). Van de noordoostelijke
depressie werd slechts de rand aangesneden, deze
zet zich voort op Tilburgs grondgebied. Naar het zuidwesten toe stijgt het reliëf weer en is nog juist de rand
van een volgende kop waarneembaar. Hier is een volgende bewoningsconcentratie te verwachten. Ook in
de zuidoostelijke uitbreiding lijkt zich weer het begin
van een kop af te tekenen (richting Rillaersebaan).
In de profielen van de werkputten werd fijn zand waargenomen dat in de onderste lagen vrij tot uiterst lemig
was. Dit licht lemig zand was relatief gemakkelijk te
bewerken en is relatief vruchtbaar.

Beschrijving van de belangrijkste
grondsporen
Bij de opgraving werden vele sporen gedocumenteerd.
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Hier worden alleen de prehistorische besproken - die
uit de laat-Romeinse tijd komen in bijdrage 3 aan de
orde. 5
Tot de prehistorische sporen konden vele paalgaten,
kuilen, en een tweetal crematiegraven geïdentificeerd worden. Een aantal paalsporen waren zodanig
gerangschikt dat plattegronden van huizen (7), bijgebouwen (1) en spiekertjes (22) herkend konden worden. In de (grotere) kuilen kon op grond van vorm en
vulling een functioneel onderscheid gemaakt worden
(silo's, brandkuil, leemwinningskuil). Hierna worden
de belangrijkste structuren beschreven.
Hoofdgebouwen
Structuur 2 is een driebeukige huisplattegrond, die
noordwest-zuidoost georiënteerd is. De afmetingen
bedragen circa 17x6 meter. De plattegrond bestaat
uit twee rijen gebintstijlen en daarbuiten geplaatste
wandpalen. De ingangen lagen waarschijnlijk in het
midden van de lange wanden, maar konden niet duidelijk worden aangewezen. Niet alle wandpalen konden in het opgravingsvlak worden teruggevonden. In
de korte wanden bevinden zich ook gebintstijlen, hetgeen wijst op een zadeldakconctructie (d.w.z. rechte
korte wanden). In een van de paalsporen werd een
complete aardewerken pot aangetroffen, die geïnterpreteerd werd als een onderdeel van een verlatingsritueel.
Structuur 3 is eveneens een driebeukige noordwestzuidoost georiënteerde huisplattegrond, met twee rijen gebintstijlen. Er werd slechts een klein deel van de
wandpalen teruggevonden, waardoor de afmetingen

1

132

- • • ' 6 * ^
T1LBU

Fragment van de
Topografische Kaart
1:25000 met de locaties
van de in de tekst genoemde
opgravingen.
(Tekening: Tina Dyseiinckj.
Ster: Goirie - Huzarenwei
'1 = Goirle'
Groote Akkers 1987
'2 = GoirleGroote Akkers 1988
'3 = TilburgSurfplas Zuid
'4 = Tilburg - Het Laar
'5 = Tilburg Stappegoonveg
'6 = TilburgRingbaan-Zuid

•-.r:tl1/i^^é

Goirle, overzicht van de omliggende opgravingen
Goirle Huzarenwei

Andere opgravingen met nummer
Bron; Topografische Dienst

van de paalkuilen werd een complete pot gevonden.
Die kan geïnterpreteerd worden als een verlatingsritueel.
Structuur 14: hiervan is alleen de kernconstructie bestaande uit twee rijen gebintstijlen teruggevonden;
van de wandpalen geen spoor, waardoor de breedte
niet te bepalen is. Ook kan deze plattegrond moeilijk
aan een bepaald type worden toegewezen. Centraal in
huis 14 ligt een spieker, deze vormde mogelijk de dakdragende stijlen van de hooizolder. Structuur 14 kan
eventueel ook als bijgebouw geïnterpreteerd worden.
Structuur 15 is een driebeukige huisplattegrond die
niet compleet opgegraven kon worden, noodwestzuidoost georiënteerd. De plaats van de wanden werden door een wandgreppel geïndiceerd.
Structuur 16: ook van dit huis werd alleen de kernconstructie teruggevonden, bestaande uit twee rijen
gebintstijlen, die noordwest-zuidoost georiënteerd
waren.
Bijgebouwen
Structuur 17 is een klein tweebeukig gebouwtje van
5 x 3 meter, waarbij de palen in de korte wanden en
die op de middenas uit dubbele paalzettingen bestaan
(mogelijk is hier sprake van reparatie?); de centrale
middenstaander was slechts ondiep ingegraven hetgeen op een ondersteunende functie duidt. Een vergelijkbaar bijgebouw werd ook te Loon op Zand gevonden. De functie van dit bijgebouwtje is niet duidelijk.

Goirle Huzarenwei, ijzertijdbewoning
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globaal op 24 x 6 meter bepaald konden worden. In
de zuldwand was een duidelijke ingang aanwijsbaar.
Twee kuilen aan de noordoostkant zouden eveneens
op een ingang kunnen duiden. Ook hier zijn er aanwijzingen voor een zadeldakconstructie.
Structuur 5 betreft een tweebeukig huis, met vier
middenstijlen die de daklast droegen en dicht bij elkaar geplaatste dubbele wandpalen. De afmetingen
bedroegen 16x7 meter. In de korte wanden bevonden zich geen dakdragende middenstijlen, zodat
een schilddakconstructie verondersteld kan worden
(d.w.z. dat de korte wanden halfrond van vorm zijn).
De ingangspartijen, die zich in de lange wanden bevonden, werden gekenmerkt door twee rijen van drie
palen. Deze huisplattegrond heeft een van de vorige
afwijkende oriëntatie: noordoost-zuidwest.
Structuur 7 is vergelijkbaar met huis 3, maar dan met
een duidelijke wandgreppel. Paalkuilen in deze greppel vormden de wand, waartussen vlechtwerk gevlochten was. Iets buiten de wandgreppel bevonden
zich ook nog palen, deze droegen een deel van de
(overhangende) daklast. Deze boerderij had een aanzienlijke lengte van 25 meter, terwijl de breedte 7 meter bedroeg. Ook structuur 7 was noordoost-zuidwest
georiënteerd. Het huis had vier ingangen: een in elk
van de korte wanden en een in elk van de lange wanden. De plaatsing van gebintstijlen in de korte wanden
is een aanwijzing voor een zadeldakconstructie. In een

Spiekers
In de nabijheid van de huizen liggen veel kleine structuren die uit vier, zes of acht palen zijn samengesteld.
Dit worden spiekers genoemd. Zij dienden o.a. voor
de opslag van graan. Twee 'spiekers' vormen met een
kuil die centraal tussen vier spiekerpalen ligt een samengestelde structuur. Dergelijke structuren worden
geïnterpreteerd als kuilen met een afdak erboven. Hun
functie voor opslag is echter onzeker. Op basis van het
vondstmateriaal zijn 14 spiekers in de Late BronstijdVroege Ijzertijd te dateren.
Kuilen
De opgraving telt 22 kuilen die waarschijnlijk uit de
Late Prehistorie stammen. Ze zijn onder te verdelen in vier verschillende categorieën op basis van de
vermoedelijke functie: silo, leemwinningskuil, brandhaard en "rijk gevulde kuil".
Structuur 120 is een leemwinningskuil. Dit type kuilen
komt algemeen voor in prehistorische nederzettingen
op de zandgronden van Zuid-Nederland. In Goirle gaat
het om een complex van vijf verschillende kuilen die
zijn uitgegraven tot onder het niveau van de bodemvormende processen. Deze kuil bevat, zoals gewoonlijk, weinig aardewerk. Waarschijnlijk gaat het enkel
om wat zwerfvuil.
Verspreid over het terrein zijn een viertal silo's (kuilen
106, 111, 121, 122) opgegraven met erin sporadisch
wat aardewerk, op grond waarvan ze mogelijk secundair als afvalkuil fungeerden. Drie kuilen (107, 108,
115) kennen een opmerkelijk rijke vulling. Deze kuilen
bevatten tal van scherven, fragmenten van weefge-

wichten, brokken natuursteen, vuursteen, verbrande
leem en houtskool. We kunnen hierbij denken aan in
de literatuur ^ vermelde kuilen met een rituele functie,
die mogelijk gerelateerd is aan het verlaten van de nederzetting.
Crematiegraven
Verspreid over het opgravingsterrein zijn twee crematiegraven gevonden (structuur 151 en 152). Eén kwam
er aan het licht bij het proefsleuvenonderzoek in 2003,
het ander tijdens het definitief onderzoek in 2004. De
eerste, zeer goed geconserveerde crematiebijzetting
had twee bijgiften: een La Tène-armband (deels verbrand) en een onverbrande spinklos. Botonderzoek
heeft uitgewezen dat het gaat om een 19 tot 28-jarige
vrouw die vermoedelijk door complicaties bij de geboorte van haar kind is overleden, gezien er ook een
botfragment is gevonden van een (mogelijk ongeboren) kind. De bijgiften worden als typisch vrouwelijk
gezien.
Het tweede crematiegraf is slechts fragmentair bewaard, gezien de beperkte hoeveelheid botmateriaal die is aangetroffen. Het botonderzoek heeft geen
uitsluitsel kunnen geven over geslacht of leeftijd. Als
bijgiften werden fragmenten van een tweeledige kom
Enkele hulsplattegronden aangetroffen.
van de opgraving Goirle- Deze crematiegraven maken geen deel uit van een
Huzarenwel. grootschalig grafveld. Gezien de ligging in het op-
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gravingsterrein is het wel mogelijk dat ze behoorden
tot een klein grafveldje of dat het geïsoleerde graven
betreft, die zich midden in de nederzetting bevonden.
Het tweede graf behoorde waarschijnlijk tot het erf
van structuur 5. Het gaat dan ook hoogstwaarschijnlijk om een bewoner van het huis.' Nabij het tweede
graf werd een sporencluster gevonden waarvan de
functie nog onduidelijk is. De kuilen hebben een met
de graven vergelijkbare diepte, maar er zijn geen aanwijzingen dat ze eventueel tot het graf ritueel behoren.

De materiële cultuur: aardewerk en
glazen armbanden
Onder de vele mobiele vondsten zijn de volgende categorieën aanwezig: aardewerk (zowel vaatwerk als
huttenleem en weefgewichten), glas en natuursteen.
2374 scherven zijn gedateerd in de late prehistorie,
waarvan 239 randscherven, 1278 wandscherven, 70
bodemfragmenten, veertien oren en één stafband. De
overige scherven zijn indetermineerbaar omdat ze te
gefragmenteerd zijn.
Het merendeel van het aardewerk is gedateerd in de
vroege ijzertijd. Zowel fragmenten van Schragrandurnen als van Harpstedt-potten komen voor.
Fragmenten van een viertal schalen met haakrand zijn
gevonden, mogelijk zijn deze ook afkomstig van één
enkel exemplaar. Net onder de rand hebben ze een
doorboring waardoor een functie als zeef wordt gesuggereerd. Dit soort schalen wordt in de 6de eeuw v.
Chr. geplaatst. Het fragment van de coupe a bord lobé
is zowel op de rand als op de buik dekkend versierd
met nagelindrukken. Andere versieringen die voorkomen in het complex zijn vingertop- of nagelindrukken op de rand, grafietbeschildering en een stafband.
Horizontale groeven en kamstreken komen niet voor.
De gebruikte verschraling bij dit vroege ijzertijdmateriaal is hoofdzakelijk potgruis, al dan niet aangevuld
met grof zand, grind, maar voornamelijk met grof gebroken kwarts.
Slechts een gering aantal van de scherven kan tot de
midden ijzertijd worden gerekend. Een enkele scherf
(een stortvondst) heeft duidelijke kenmerken van
Marne-keramiek. Een zestal fragmenten heeft lijnversiering, al dan niet dekkend, op de buitenwand.
Uit de late ijzertijd dateert een fragment van een kommetje versierd met nagelindrukken en een wandfragment dat vlakdekkend versierd is met vingertopindrukken. De verschraling van de weinige scherven
uit deze periode bestaat voornamelijk uit potgruis gemengd met organisch materiaal of met zand.
Als bewijs van handwerkactiviteiten gelden de talrijke
fragmenten weefgewichten en de enkele spinklosjes.
De weefgewichten, ten minste 20 stuks, waarvan 9
complete exemplaren, komen uit één context: één van
de rijkgevulde kuilen waarvan hierboven reeds sprake
was (structuur 115). De vorm van de weefgewichten is
gebruikelijk tot het begin van de midden ijzertijd. Het
gaat om langwerpige, afgeknotte, al dan niet piramidale voorwerpen met een enkele dwarse doorboring
in de bovenste helft van het lichaam. De spinklosjes,
waarvan er één is teruggevonden in een crematiegraf,
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Sporen behorend tot
structuur 17 in vlak en
coupe schaal 1:200
(referentie hoogte 14.60
+ NAP)

betreffen twee complete exemplaren en een fragment
van een derde.
Er zijn in totaal drie fragmenten van La Tène-armringen gevonden te Goirle. Twee fragmenten, waarvan één verbrand, komen uit crematiegraf 151.
Vermoedelijk gaat het om fragmenten van dezelfde
armband. Het derde fragment is aangetroffen in een
van de paalkuilen van structuur 5. Beide armbanden
zijn van het D-vormig type. De armband uit structuur
5 is purperkleurig en versierd met een draad van gele
glaspasta. De armband uit graf 151 is blauw van kleur
en kent geen versiering. Dit type kent een datering van
200 voor tot ongeveer het eerste kwart van de eerste
eeuw na Chr.
Een van de spiekers leverde een deel van een armband van ligniet op. Ligniet is een leisteenachtig materiaal dat zich kenmerkt door het lichte gewicht, de
geringe hardheid en de sterke brandbaarheid. Ligniet
wordt gevonden in Zuid-Limburg, België en de Duitse
bruinkoolgebieden, alwaar dit materiaal lokaal dagzoomt. De armband heeft een vierkante doorsnede
en lijkt qua vorm verwant aan de D-vormige La Tènearmbanden.

Interpretatie
Op het opgravingsoverzicht kan een viertal clusters
van bewoningssporen herkend worden. Deze bestaan
uit een of enkele hoofdgebouwen, soms een bijgebouw, meerdere spiekers en een aantal kuilen.
Clusters I ligt in het noordoostelijk deel van het opFragment van een glazen gravingsterrein, juist ten zuiden van de Dorenweg;
armband gevonden aan de bestaat uit Huis 2, Bijgebouw 17, kuil 115, en enkele
Stappegoorweg te Tilburg spiekers.
(Foto Frans van Nuenen). Cluster II ligt in het middendeel van de opgraving, ca.

100 meter ten zuidwesten van Cluster I, en bestaat uit
Huis 3 en Huis 7, Huis/Bijgebouw 14, kuilen 101, 111,
120,121, en 122 en meerdere spiekers.
Cluster III ligt in de zuidoostelijke uitbreiding van het
opgegraven areaal, ruim 150 meter ten zuiden van
Cluster I en ca. 100 meter ten zuidoosten van Cluster
II, en bestaat uit Huis 15 en Huis 16; doordat slechts
een gedeelte is opgegraven, zijn geen spiekers of bijgebouwen bekend.
Cluster IV ligt in de zuidwesthoek van de opgraving,
tegen de Dr. Keijzerlaan aan, op 100 meter ten zuidwesten van Cluster II, en bestaat uit Huis 5 en een
drietal spiekers. De drie kuilen die hier in de nabijheid
liggen zijn ouder en behoren niet tot dit cluster.
De eerste drie geïdentificeerde clusters kunnen, op
grond van zowel de typologie van de huizen als op
basis van de ermee geassocieerde vondsten, in late
bronstijd/vroege ijzertijd gedateerd worden. Het erf in
het midden. Cluster II, heeft twee hoofdgebouwen en
een bijgebouw en enkele spiekers. De beide overige
erven zijn niet compleet opgegraven, maar bevatten
minimaal 1 a 2 hoofdgebouwen en enkele spiekers.
Vooralsnog laat het aardewerk geen fasering in de datering toe, we weten dus niet welk erf het oudst is en
welke het jongst is. Alle boerderijen hebben dezelfde
oriëntatie, die haaks op de flank van de dekzandrug
ligt. Mogelijk een familie die telkens herbouwd heeft.
De boerderijen hebben niet allemaal tegelijkertijd bestaan. Waarschijnlijk begonnen met een van beide van
Cluster II (?), waarna na bevolkingsaanwas zich een
erf afsplitste?
Alle gebouwen uit de late bronstijd en vroege ijzertijd
lijken in één strook te zijn gebouwd. Ze hebben eenzelfde noordwest-zuidoost gerichte oriëntatie. Dit patroon is waarschijnlijk niet bepaald door de geomorfologische situatie, aangezien de nederzetting zich bevindt op een vrij groot dekzandeiland. Dit doet vermoeden dat een andere, antropogene oorsprong orientatiebepalend is. Naar aanleiding van een vergelijkbare situatie te Someren-Waterdael en Oss-Ussen
wordt vermoed dat een doorlopend bewoningspatroon
van één familie in een celtic field-systeem mogelijk
de oorzaak is van deze lineaire opstelling. Opvallend
is dat in de late ijzertijd voor een heel andere oriëntatie wordt gekozen. Deze wisseling van oriëntatie kan,
als de hypothese van koppeling tussen oriëntatie en
celtic fields opgang doet, betekenen dat na de vroege
ijzertijd deze ofwel opgegeven worden of opnieuw uitgelegd worden met een andere oriëntatie.
Het huis op het vierde erf had een oriëntatie die van
de voorgaande afweek. Bovendien betrof het een ander type huisplattegrond ( het zogenoemde type OssUssen) dat in de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd
moet worden gedateerd. Vooralsnog lijkt het hier om
solitair gelegen bewoning te gaan, maar nader onderzoek in westelijke richting is niet mogelijk.

Vindplaatsen in de omgeving
Op dezelfde dekzandrug werden, meer naar het zuiden, bij het bouwrijp maken van het nieuwbouwplan
"De Groote Akkers" in de 80'er jaren twee prehistorische bewonings-concentraties onderzocht. Verder

Aardewerk uit enkele rijk
gevulde kuilen (structuren
107 en 108), schaal 1:3.
(Tekening P. Dijkstra).

westelijk op de dekzandrug kwamen bij het onderzoek aan de Surfplas te Tilburg eveneens sporen uit
de ijzertijd aan het licht. Maar ook aan de noordzijde
van de Katsbogte werden op een drietal locaties bewoningssporen uit de prehistorie aangetroffen (van
west naar oost zijn dat Het Laar, de Stappegoorweg
en aan de Ringbaan-Zuid). We laten deze vindplaatsen hier kort de revue passeren.
Het bouwrijp maken van De Groote Akkers werd tussen 1985 en 1990 intensief archeologisch begeleid
door de AWN-afdeling Midden-Brabant.
In 1986 werd een begin gemaakt met de 3e fase van
dit bouwplan, door een aantal wegcunetten rondom
de Guido Gezellelaan uit te graven. In een van deze
cunetten kwamen twee waterkuilen met veel ijzertijdaardewerk tevoorschijn. Hetjaar daarop werd het door
de wegcunetten omsloten bouwblok door middel van
een zevental werkputten onderzocht. In een daarvan
werden delen van twee huisplattegronden aangetroffen. Het eerste huis bestond uit twee rijen gebintstijlen (resp. 5 en 6), die onderling twee meter uit elkaar
stonden. Op grond van de slechte leesbaarheid van de
bodem konden geen wandpalen worden waargenomen. In het noordelijk gedeelte van het huis bevond
zich de haard. Van de korte wanden werden geen
sporen gevonden. Lengte was minimaal 16 meter, bij
een breedte van circa 5 meter. Deze plattegrond werd
gedeeltelijk oversneden door de sporen van de korte
wand van een tweede huis, dat verder geen sporen
bloot gaf. Een relatieve chronologie kon niet worden
vastgesteld. Op grond van de vondsten moet deze
bewoning tussen 600 en 450 voor Chr. worden gedateerd (d.i. de overgang vroege naar midden ijzertijd). ^
In 1988 werd, meer naar het zuiden, in een werkput
ten noorden van basisschool "Het Schrijverke", een

erf uit de late ijzertijd aangesneden. Van dit erf werd
het grootste deel van het hoofdgebouw gevonden,
benevens enkele silo's en kuilen die in de nabijheid
lagen. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van spiekers of bijgebouwtjes werden niet gevonden. Het huis
bestond uit een rij zware middenstijlen, met twee rijen
dubbel gestelde wandpalen. Het oostelijk deel van de
huisplattegrond was door een eerdere ontgronding
verstoord, waardoor hier de wandpalen ontbreken.
Alleen de dieper reikende middenstijlen konden nog
wel herkend worden. Afmetingen van 16 x 6,45 meter
kon worden gereconstrueerd. De wandpalen hadden
een diameter van 25 cm. Ze stonden 75 cm uit elkaar.
Waarschijnlijk moet op de binnenste rij wandpalen de
wand met vlechtwerk gesitueerd worden, terwijl de
buitenste rij een dakdragende/ondersteunende functie
had. Tegenover het 3e en 5e paar (vanuit het westen
gerekend) bevond zich een zware middenstijl. Deze
middenstijlen hadden een karakteristieke "revolvertas"-vorm en waren 30-40 cm in diameter. Deze ondersteunden de nok van het huis. De westelijke korte
wand had tussen de wand/hoekpalen nog twee extra
palen, waardoor een zadeldakconstructie ontstond.
Aan de buitenzijde was nog een extra middenstijl als
ondersteuning geplaatst. De haard lag excentrisch tegen de zuidelijke wand bij het 4e wandpaar. Ingangen
konden niet herkend worden. Vondsten dateren deze
huisplattegrond op de overgang late ijzertijd/vroegRomeinse tijd. ^
De derde vindplaats aan de zuidzijde van de Katsbogte
bevindt zich 3 km naar het westen. Ten zuiden van de
Surfplas werden bij archeologisch onderzoek, naast
een inheems-Romeinse nederzetting (die in een
tweede bijdrage aan bod komt) ook verspreid over het
terrein vondsten en sporen uit de prehistorie aangetroffen. Enkele silo's duidden op een nederzettingsterrein in de nabijheid, maar huisplattegronden of andere
sporen van bijgebouwen werden niet gevonden. Wel
werden enkele voorraadkuilen aangetroffen, maar
waar de nederzetting precies gelokaliseerd moet worden is onduidelijk.^" We zitten hier vlak bij de bron van
de Katsbogte: haar begin ligt enkele honderden meters naar het westen, onder het huidige bedrijventerrein met dezelfde naam. Bij het bouwrijp maken hiervan werd een 50 cm dik veenpakket onder de bouwvoor waargenomen." In dit voormalig moerasgebied
moet de Katsbogte haar oorsprong gevonden hebben,
maar nu komen we gemakkelijk zonder natte voeten
aan de overkant. Als we dan de stroom afwaarts volgen komen we al snel bij Het Laar.
Ook de ontwikkeling van dit bedrijventerrein werd
nauwlettend gadegeslagen. Zo werden in 1986 de
graafactiviteitenopdebouwkavel van Janssen Pharmaceutica, in de zuidoosthoek van dit bedrijventerrein,
archeologisch begeleid. In meerdere bouwputten
werden sporen uit het verleden geregistreerd. Aan de
westzijde van de kavel werden fragmentarische sporen van een erf uit de prehistorie aangetroffen. Het
meest saillante was een waterput die was opgebouwd
uit gehalveerde berkenstammetjes. Deze stonden
met hun platte kant naar buiten in een kring met een

diameter van 1 meter. Tussen deze paaltjes waren nog
sporadisch restanten van vlechtwerk aanwezig. De
conserveringsgraad hiervan was echter zo slecht dat
geen gedetailleerde waarnemingen konden worden
gedaan. Daarrondom bevonden zich enkele paalsporen en afvalkuilen, maar een huisplattegrond kon niet
gereconstrueerd worden. Vondsten dateren deze sporen in de midden ijzertijd. Duidelijk is dat de bewoning
in de nabijheid moet hebben gelegen.^^
Trekken we verder oostwaarts dan komen we na een
kilometer aan de Stappegoorweg. Waar nu het zwembad en de ijsbaan prijken, ruiste jaren her nog de maïs
in de wind. Daarvoor nog werd de humeuze bovengrond van deze eeuwenoude akker verzameld voor
de Tilburgse plantsoenendienst. Door het daaropvolgende ploegen kwamen vele vondsten aan het licht.
Het meest opmerkelijke hieronder is een miniatuurpotje met uitgeknepen lobben, met een diameter van
5 cm dat gedateerd wordt in de late bronstijd/vroege
ijzertijd. Mogelijk moet dit als een grafgift beschouwd
worden? Een jaar later kwam ook nog een fragment
van een glazen armband aan het daglicht, het eerste
exemplaar van Tilburgs grondgebied. Dit fragment
had een D-vormige doorsnede, was van blauw glas
vervaardigd en versierd met een opgelegde zigzaglijn
van gele glaspasta. Deze dateert in de late ijzertijd.
Recentelijk werden bij een proefsleuvenonderzoek
ook bewoningssporen gevonden. De uitwerking van
dit onderzoek is echter nog in volle gang.^^ Iets verder in oostelijke richting werden bij proefsleuven aan
de Ringbaan-Zuid eveneens sporen uit de prehistorie
aangetroffen. Enkele dateren in de Ijzertijd, maar een
bewoningsconcentratie werd niet geïndiceerd, waardoor geen vervolgonderzoek plaatsvond.

Als we deze korte excursie over de dekzandrug in
ogenschouw nemen, dan wordt duidelijk dat het
steeds om kleinschalige verspreide bewoning gaat.
Door het kleinschalige onderzoek en waarnemingen is niet altijd duidelijk of het hier om geïsoleerde
bewoning gaat. Er zal nog veel meer onderzoek nodig zijn om voor deze microregio een samenhangend
bewoningsbeeld te kunnen schetsen. Vragen naar de
fasering van de bewoning, de onderlinge samenhang
tussen de verschillende bewoningskernen, waar de
grafvelden gelokaliseerd moeten worden, waar de
bewoners vandaan kwamen en waar ze naartoe gingen, al deze vragen kunnen nu nog niet beantwoord
worden. Daarom moeten nog veel gelegenheden tot
archeologisch onderzoek benut worden. We kunnen
zo enkele locaties aanwijzen: het Tilburgse deel van
de Bakertand (oost tot aan de Abcovense weg), het
Goirlese gebied tussen de Surfplas en de Boschkens,
de landerijen ten noorden van de Katsbogte, etc.

Tot besluit
Vooralsnog lijkt het dekzandeiland waarop de Bakertand gelegen is, bewoning uit de late bronstijd tot
midden ijzertijd te herbergen. Ook verder op de dekzandrug komt verspreide bewoning uit deze periode
voor. Ook oudere vondstmeldingen wijzen op sporen uit deze periode onder de bestaande woonwijk .
Hier zou een grafveld gesitueerd kunnen zijn.^^ Ook
is duidelijk geworden dat aan de andere zijde van de
Katsbogte intensief geboerd werd. Het hier gevondene
voegt zich naar het beeld dat vele opgravingen in het
zuidelijke zandgebied hebben opgeroepen: kleine nederzettingen van 1-2, maximaal 5 boerderijen zwierven gedurende enkele eeuwen over de dekzandrug.

maar bleven binnen een beperkt areaal. Standaard
hoort een urnenveld hierbij in de nabijheid gelegen
te hebben: de Hoge wal is een mogelijke kandidaat.
Verder bestaan er nauwelijks nog aanwijzingen dat
de bewoning zich hier of in de directe nabijheid na de
Urnenveldenperiode voortzette: waar zijn ze gebleven? Brand is niet alleen de oorzaak voor het verlaten
van goed en have. Uitputting van de grond zal mede
bepalend geweest zijn.
Enkele eeuwen later, in de late ijzertijd, zien we weer
bewoners verschijnen: niet alleen op de Bakertand
in Cluster IV, maar ook verder zuidelijk op de Grote
Akkers.
In deze periode zien we ook veranderingen in het agrarisch systeem optreden, waarbij een overgang naar
meer plaatsvaste nederzettingen en erven geconstateerd kan worden. Maar hierover meer in bijdrage 2.
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4

Binnen de archeologie wordt dit dekzandgebied tot het zogenoemde
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1956: Grote polio-epidemie houdt
Tilburg in haar greep
Mieke-Nelie van der Heijden*

'Mieke-Nelie van der
Heijden (1948 Tilburg) is
werkzaam bij Rijkswaterstaat.
Zij studeerde journalistiek
inTilburg (1990-1995). Zij
schreef aa. voorNleuwIsraëlitisch Weekblad.
Overleven (KWFAmsterdam).
Nestor (Unie KBO Den
Bosch), Seniorenwijzer
(Tilburgse Koerier) en
Brabant Positief (HiVvereniging afdeling Brabant
Tilburg). Herinneringen
aan Pater Henh Rutten
(1873-1904), interviews
met zes familieleden bij het
Eeuwfeest (in eigen beheer
2004). Brieven aan Mijn
Familie (bundeling brieven
van Henh Rutten)' (eigen
beheer 2004).

In 1956 werden Tilburg en de westerse wereld geteisterd door een grote polio-epidemie. Deze bijdrage vertelt in vogelvlucht over
de gevolgen die de ziekte de afgelopen vijftig
jaar in Tilburg e.o. heeft gehad voor de gezondheidszorg én voor mensen persoonlijk.
Ook wordt ingegaan op het post-polio-syndroom, ziekteverschijnselen die zich vijftien
tot veertig jaar na de besmetting met polio
(kunnen) voordoen.maakt bij een groter publiek.
Vorig jaar l<wam ik in een wijkcentrum - met een
kleuterbureau - een folderrek tegen met informatie
over kinderziektes. De kleurige folder over polio was
in groot contrast met de inhoud. 'Polio of kinderverlamming is een zeer besmettelijke kinderziekte, die
kan leiden tot blijvende invaliditeit en de noodzaak van
soms levenslange beademing.' De foto's van lachende
kindergezichten naast deze sombere tekst spraken
boekdelen - die ziekte kun je maar beter niet krijgen.
Toen bedacht ik dat ik in 1956 zélf als achtjarige in
lichte vorm polio had gehad. Dus ik nam de folder mee
om thuis te lezen. Dit leidde tot een speurtocht naar
nog méér informatie op internet, in boeken, in jaarverslagen en . . . bij andere poliopatiënten en betrokkenen
van weleer.

Vijftig jaar later een terugblik op deze
epidemie en de gevolgen
Een van de eerste patiënten die in Tilburg begin juli
1956 werden opgenomen met polio-verschijnselen
was Corrie (de Volder-) Roosen, toen 17 jaar oud. Na
haar volgde opname van een grote groep patiënten,
vooral kinderen. Van de 122 kinderen die in 1956 werden opgenomen, hadden er 43 zeer ernstige ademhalingsmoeilijkheden of slikverlamming, met als gevolg
langdurige noodzakelijke nazorg en revalidatie. Een
veel grotere groep met een lichte vorm van polio bleef
thuis - onder behandeling van de huisarts - en herstelde na een lange rustperiode min of meer volledig. Het
exacte aantal patiënten, kinderen en volwassenen, van

dat jaar is niet bekend. Het Sint Elisabethziekenhuis
(toen) aan de Jan van Beverwijckstraat was niet berekend en voorbereid op zo'n epidemie. Bovendien
nam het ziekenhuis op verzoek van de Inspectie van
de Volksgezondheid ook nog de taak op zich van poliomyelitiscentrum. Dat hield in dat verlamde mensen

Polioen polio-vaccins
Polio of poliomyelitis wordt veroorzaakt door een virus dat
via de ontlasting wordt uitgescheiden. In Nederland kent
men de ziekte ook onder de naam 'kinderverlammming',
maar die benaming is misleidend, want ook volwassenen
kunnen de ziekte krijgen. Polio komt - voorzover bekend niet bij dieren voor en kan dus alleen van mens op mens
overgedragen worden. Meestal merkt de patiënt nauwelijks
iets van de aandoening. Als er zich al symptomen voordoen,
zijn die in het algemeen mild van aard, en vaak niet te onderscheiden van een lichte griep. Bij een klein percentage
patiënten kunnen zich milde tot zeer ernstige verlammingsverschijnselen voordoen doordat het virus de grijze stof In
het ruggenmerg aantast. Het gevolg hiervan is dat de aansturing van bepaalde spieren door het zenuwstelsel vermindert of geheel wordt geblokkeerd. Als de ademhalingsspieren worden aangedaan, kan de ziekte een dodelijk verloop
hebben. Vroeger moesten patiënten soms de rest van hun
leven doorbrengen in de beruchte 'ijzeren long', een beademingstoestel dat het gehele lichaam omsloot, en alleen het
hoofd vrijliet. Omdat polio een virusinfectie is, zijn antibiotica onwerkzaam. In 1954 slaagde de Amerikaan Jonas Salk
er als eerste in een bruikbaar vaccin voor polio te ontwikkelen. Het Salk-vaccin bestaat uit gedood virus, dat wordt geïnjecteerd. Kort na de ontdekking van Salk ontwikkelde zijn
landgenoot Albert Sabin een vaccin, dat bestaat uit levend,
maar verzwakt poliovirus dat oraal (via de mond) wordt toegediend, bijvoorbeeld via een suikerklontje. In Nederland
wordt gewoonlijk het Salk-vaccin gebruikt, als een van de
vier componenten van het DKTP-vaccin.
Doordat vanaf 1957 vaccinatie op grote schaal mogelijk is,
komt polio steeds minder voor; alleen in een aantal ontwikkelingslanden treffen we de ziekte nog veelvuldig aan. De
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) streeft naar een wereldwijde uitroeiing van polio, zoals dat een aantal jaren geleden ook met de pokken gelukt is.

Zuster Til Bloerven op de toto
in het Elisabethziekenhuis
met poliopatiënt
Joop Poodvliet
(Colt Wim de Graaf).

uit de hele regio Noord-Brabant, Limburg én Zeeland
met verschillende ambulancediensten over grote afstanden naar Tilburg vervoerd w/erden. De coördinatie van dat vervoer met alle logistieke problemen van
dien werd door dokter Van der Horst van de GG & GD
geleid. Bijna veertig procent van de poliopatiënten van
dat jaar kwam van vér buiten de regio Tilburg.
De polio-epidemie had ook als gevolg dat het ziekenhuis een sterke groei kende en te klein werd. Daarom
werd het kinderpaviljoen in de loop van 1957 fors
uitgebreid, terwijl het bestuur ook het hulpkindersanatorium Charlotte-Oord in Tilburg-West met bijbehorend terrein aankocht. Tot die tijd werd dat gebruikt
voor patiëntjes met tuberculose, kortweg tb, een
ziekte die toen gelukkig al steeds minder voorkwam.
Zuster Schmidt zwaaide er vanaf 1956 als directrice
de scepter, aanvankelijk over zo'n 24 kinderen met
polio, voor verdere verzorging, onderwijs en revalidatie. Dr. H. te Riele, eerder revalidatiearts in het Sint
Elisabethziekenhuis, werd in 1961 geneesheer-directeur. Later groeide Charlotte-Oord uit tot een algemeen revalidatiecentrum (thans Revalidatiecentrum
Leijpark, naast het ziekenhuis in Tilburg-Zuid).
De plannen voor een tweede ziekenhuis in Tilburg,
die al een tijdje bestonden, werden versneld en leidden - overigens pas in 1966 - tot de bouw van het
Mariaziekenhuis aan de Dr. Deelenlaan (thans
Tweesteden Ziekenhuis).

Ver van huis
Polioslachtotters
(Bron: CBS).

De zusjes Bea (1952) en Hennie (1956) van Heijst
uit Waalwijk werden eind september opgenomen in
Tilburg, ver weg van huis, ver van hun ouders en familie. Hennie was toen pas drie weken oud; hun zusje

- de middelste in het gezin - bleef gespaard voor de
ziekte. De twee anderen hadden allebei zware verlammingsverschijnselen. De zusjes bleven een halfjaar in
het 'kinderverlammingscentrum' in Tilburg, dat met
spoed achter het ziekenhuis in de tuin werd ingericht.
De kinderartsen dokter Albers en Keijzer hadden daar
elk hun eigen afdeling met ligboxen voor de patiëntjes.
Ook revalidatie-arts Te Riele speelde een belangrijke
rol in het leven van de patiënten, zeker ook nadat hij
(gedeeltelijk) overstapte naar Charlotte-Oord als geneesheer-directeur.
Het verloop onder (leerling-) verpleegsters was groot,
omdat die na een half jaar weer naar een andere afdeling gingen. Verpleegkundigen, verzorgsters en
technisch personeel moesten extra uren draaien in
drieploegendiensten. De arbeidsinspectie had toestemming gegeven. Speciale boxschorten droegen zij,
met lange mouwen, tot aan de grond. Liesbeth Rutten
(1932) was daar als pasgediplomeerde werkzaam. Zij
herinnert zich dat de eerste poliopatiëntjes aanvankelijk werden opgenomen op de afdeling Neurologie. Al
snel werden ze overgebracht naar de speciale afdelingen in het kinderpaviljoen. Die bevonden zich vooral
in de Zweedse barakken die in 1947 na de WOU waren
geplaatst.
Van andere afdelingen moest provisorisch apparatuur
worden geleend, zoals poliomaten, Lundia-apparaten
en schommelbedden. Op dat moment waren in er in
het hele land ongeveer vijf of zeven 'ijzeren longen',
waarvan één in Tilburg. Zo'n apparaat, groot genoeg
om een mens te bevatten, was een grote stalen luchtdichte buis. Enkel het hoofd van de patiënt stak naar
buiten, met een isolatiering rond de nek. Een tweewegspomp reguleerde de luchtdruk in de buis en nam
de werking van het middenrif over.
De regering had overigens landelijk een extra budget
beschikbaar gesteld voor een 'instrumentenpool'.
Liesbeth Rutten vertelt dat het toch behelpen was; er
waren bijvoorbeeld circa tien mensen nodig om een
vijf meter lange buis met een slinger voor de beademingsafdeling door het ziekenhuis te vervoeren naar
de kinderafdeling.

Vaccinatie
Voor kinderen met andere besmettelijke ziekten,
die er dat jaar natuurlijk ook waren, werd het 'oude'
isolatiepaviljoen gebruikt. In 1951 was dat gebruikt
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Wachtlijsten

voor de pokkenpatiënten; 39 volwassenen in Tilburg
waren toen besmet geraakt. Daarvoor waren drastische maatregelen nodig op medisch gebied, maar ook
ruimtelijk. Een metershoge omheining van gaas en
prikkeldraad, een dubbel hek met sluis e.d. Er waren
toen géén kinderen met pokken, omdat die - toevallig?
- al vanaf 1951 werden ingeënt.
De landelijke invoering van poliovaccinatie is door de
epidemie van 1956 versneld. Schoolkinderen kregen
vanaf 1957 hun 'prikken', terwijl voor zuigelingen
en kleuters de DKTP-spuit landelijk werd ingevoerd.
Van 1952 tot 1965 was in Tilburg de 'Commissie
van Overleg inzake de bestrijding van besmettelijke ziekten' werkzaam. De Entadministratie aan
de Gasthuisring, ondergebracht bij de provinciale
Vereniging Het Wit-Gele Kruis, had de handen vol
In het midden de zusjes
aan alle oproepen en de administratieve afhandeling.
Ineke en José van den Eisen
uit Tilburg klopsters bij de Veel oudere schoolkinderen (8, 9 en 10 jaar) kwamen
eind jaren vijftig voor hun polioprik in schoolverband
polio-patiënten, tijdens
een vrolijk moment in het - met bussen vol - naar de GG en GD, die toen in de
ziekenhuis
Schoolstraat gevestigd was. Sommigen hebben hun
(Coll Wim de Graaf).
poliobriefje nog bewaard.
Bea van Heijst, helemaal
rechts op üe foto met haar
klasgenootjes van üe zesde
klas op de school van
Charlotte-Oord in 1964.
(Coll. Bea van Heijst).
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In 1956 werden een paar maanden lang operaties uitgesteld die niet urgent waren, zoals amandelen verwijderen. Dat betekende wel dat de wachtlijst groter
en groter werd en eind december 676 mensen op de
wachtlijst stonden. Die lijst zou in de loop der jaren
overigens om uiteenlopende redenen steeds verder
stijgen naar 1.200 in 1960.
Veel poliopatiëntjes bleven verlamd en het ziekenhuis
kon hen niet ontslaan toen de epidemie voorbij was.
De aangetaste zenuwcellen herstellen niet. Buitenzorg
werd toen definitief de 'Beademingsafdeling'. Eerst lagen er vooral kinderen, later kwamen er ook volwassenen die door andere ziekten (bv. spierdistrofie, tetanus of spierziekte) of door een ongeval hersenletsel
hadden opgelopen.
Van de verpleegkundigen werd veel initiatief verwacht. Er zat bijvoorbeeld geen alarm op de beademingsapparatuur. 'We plaatsten vlaggetjes op de
balg van het apparaat. Zodoende konden we enkele
kamers verder door de ruit zien, of de balg openneer
ging en de patiënt dus beademd werd', vertelde zuster
Imeldi Jansen indertijd.

Pubers
Midden jaren zestig lagen er vier chronische patiënten, twee jongens en twee meisjes in Buitenzorg II.
(het derde meisje overleed al eerder). Zij zaten toen
volop in de puberteit en haalden - voor zover mogelijk
- ook kattenkwaad uit met bezoekers en verpleegkundigen in hun rolstoel mét beademingsapparatuur.
Zuster Imeldi: 'Een gewoon leven leidden deze pubers
niet. Ze konden hoogstens genieten van de kruimeltjes van een gewoon leven. Een gemis dat soms tot
psychische problemen leidde. Ik liet op de afdeling erg
veel toe...'.
Aanvankelijk lagen zij met vier kinderen op één kamer,
later met zijn tweeën. Pas jaren later kregen deze jonge mensen een eigen kamer, met de nodige privacy en
stoelen voor bezoekende familie en vrienden.
Nellie van Betten (78) was begin jaren zestig fysiotherapeute in het ziekenhuis. Ze herinnert zich dat de vier
- Leo, Barend, Annie en Marja - plus Wilna, een meisje
met spierdistrofie, op een dag mee mochten op het
nieuwe schip van het Rode Kruis, de Henri Dunant. De
apparatuur was intussen beter en mobieler geworden,
dus dat kon toen. Prinses Beatrix zelf - beschermvrouwe van het in 1956 opgerichte Beatrixfonds (voor
onderzoek naar polio en andere spierziekten) - was er
ook en maakte een praatje met de Tilburgse kinderen.
Een van de jongens vroeg haar of zij haar eerste kindje
- Willem-Alexander was net geboren - wel had laten
inenten. 'Want hij moet niet zo'n akelige ziekte krijgen
als ik', had hij erbij gezegd.
Jaap van der Touw (86) vertelt over zijn dochter
Marja, die als vrolijke zesjarige eind oktober 1956
polio kreeg, in zo'n ernstige mate dat zij meteen beademingspatiënt werd en haar hele leven is gebleven.
Enkele maanden later overleed Marja's moeder, waardoor vader er alleen voor kwam te staan, met dage-

Bea van Heijst (54) is zo'n leven in het ziekenhuis bespaard gebleven. Zij woonde en revalideerde tien jaar
in Charlotte-Oord, waar de kinderen overigens slecht
één week per jaar naar huis mochten op vakantie.
Wel kwamen haar ouders en zusjes regelmatig op bezoek, bij allerlei gelegenheden. In 1966, inmiddels 14
jaar, ging Bea terug naar Waalwijk om daar de mavo
te volgen. Bea trouwde in 1976, kreeg twee kinderen
en werkt al meer dan tien jaar bij de GGD Hart voor
Brabant. Haar handicap en rolstoel ondervindt zij niet
als een belemmering in haar leven, zij ervaart die niet
als iets 'bijzonders'. Zij is en blijft een positieve instelling houden in het leven, al heeft het ouder worden
wel invloed op haar lichamelijke conditie.

lijkse bezoeken aan zijn dochter en overleg met de
artsen en verzorgers. Aanvankelijk lag hun prioriteit
- begrijpelijkerw/ijs - niet bij onderw/ijs voor de patiëntjes in het ziekenhuis. Vader Van der Touw heeft toen
eigen initiatieven genomen, wat later werd opgepikt
door het ziekenhuis. Hij is het ziekenhuis anno 2006
De jarige Wim de Graaf krijgt erg dankbaar voor alles wat zij voor Marja hebben gebezoek van zijn collega 's daan, tot op de dag dat zij in mei 1994 overleed. Vanaf
militairen tg.v zijn 22ste 1969 was zijn tweede vrouw nauw betrokken bij de
verjaardag, de kleine verzorging en begeleiding van Marja. Voor hun zilveren bruiloft begin 1994, heeft Marja nog vanuit haar
bezoekers van een andere
afdeling willen natuurlijk bed samen met haar verzorgers en vriendinnen een
verrassingsweekend in Scheveningen georganiseerd
graag de petten' passen op
met een bezoek aan de musical 'The Phantom of the
15 januari 1957 (Coll Wim
Opera'.
de Graat).

Vermoedelijk zuster
Opstelten bij de 22ste
verjaardag van Wim de Graat
op 15 januari 1957. (Coll.
Wim de Graaf).

Hennie van Heijst (50) is als kleuter zo'n twee jaar op
Charlotte-Oord geweest, waaraan zij net als haar zus
Bea goede herinneringen bewaart. "Er was gezelligheid, er werd veel ondernomen, en we moesten ook
wel knokken om van alles leren." In de periode 19601973 is zij voor verschillende operaties opgenomen
in de Sint Maartenskliniek in Berg-en-Dal. Vijf keer in
totaal.
Alleenstaand en werkend op een notariskantoor stopt
zij veel tijd en energie in de Tilburgse Zwemvereniging
voor Gehandicapte Kinderen 'DIO'. Al 25 jaar, eerst
als secretaris, nu als penningmeester. DIO - 'Door
Inspanning Ontspanning', een naam die veel zegt over
de bedoelingen van de vereniging, werd begin jaren
zestig opgericht. Bij DIO leerde Hennie zélf als kind
samen met haar zus zwemmen van vele vrijwilligers,
onder wie dr. Michel de Grood. Deze bekende Tilburgse
hersenchirurg kwam elke zondagmorgen voor dag en
dauw naar het zwembad aan de Ringbaan-Oost, waar
hij een vaderfiguur was voor veel kinderen. Net als de
vele andere vrijwilligers leerde dr. De Grood de poliopatiëntjes én kinderen met andere handicaps zwemmen en vooral plezier maken in het water, wat voor
velen een 'bevrijdende werking' had.

Wereldwijd
DIO Tilburg bestaat nog steeds, zij het nu voor een andere doelgroep. Veel polio-patiëntjes zijn er niet meer
sinds in 1957 de landelijk vaccinatie werd ingevoerd,
tenminste, in Nederland en West-Europa. Wereldwijd
komt polio nog regelmatig voor in landen als India,
Nigeria, Pakistan, Niger, Afghanistan, Egypte en
Somalië. De laatste epidemie in Nederland was in
1992-1993 met 71 ingevallen. Op één na waren al
deze patiënten niet ingeënt, waarbij geloofsovertuiging van de ouders vaak een rol speelt.

Integratie
Begin jaren zeventig organiseerde onder andere de
Provinciale Stichting voor Revalidatie (gevestigd
in Tilburg) integratieweken voor gehandicapte en
niet-gehandicapte jongeren in Het Zilveren Schor in
Arnemuiden. De groepen bestonden voor ongeveer
de helft uit jonge mensen zo tussen de 16 en 30 jaar
die uiteenlopende handicaps hadden, zoals blindheid,
spasticiteit, huidziekten e.d. Ook veel poliopatiënten

Voor- en achterrzijde van
een inentingsbewijs tegen
kinderverlamming
maart 1959.
(Coll Rob van Putten).
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Inenting is geschied op:

Attentie'.
Deze oproep medebrengen en, indien deze in
uw bezit is, tevens de rose of blauwe inentingskaart.
Voor de tweede behandeling ontvangt U een
nieuwe oproep.
I n l i c h t i n g e n omtrent oproepen kunnen
worden verkregen bij de Entadministratie
G G . en G.D., Schoolstraat 25, (Tel. 23333)

uit de jaren vijftig waren daarbij, intussen jong-volwassenen. Dankzij de voortgaande techniek en hulpmiddelen konden ook de vier beademingspatiënten
van het Elisabethziekenhuis in Arnemuiden van de
partij zijn. Voor een aantal mensen was het de eerste
keer dat zij op deze gezellige en ongedwongen manier
in aanraking kwamen met niet-gehandicapte leeftijdsgenoten. De weken waren een groot succes en
hebben tot blijvende vriendschappen geleid.

Toelichting bij de inenting tegen kinderverlamming.
Uw aan ommezijde genoemd kind behoort tot
de leeftijdsgroep, welke thans wordt ingeënt.
De ervaring heeft geleerd, dat deze inenting
in de grote meerderheid der gevallen een
bescherming geeft tegen het optreden van
de gevreesde verlammingen.
De inenting laat generlei litteken na.
Mocht U in onzekerheid verkeren of uw kind
— bijvoorbeeld in verband met een doorstane ziekte of anderszins — nu kan worden
ingeënt, dan is overleg met uw huisarts van
te voren gewenst; zo nodig kan ook in het
inentingslokaal nog advies worden gevraagd.

Post-poliosyndroom
In de jaren tachtig en negentig werd wetenschappelijk
en medisch steeds meer bekend over het zogenaamde
post-poliosyndroom, PPS.
Bij 25 tot 40 procent van de mensen, die in hun jeugd
kinderverlamming kregen, ontwikkelt zich later opnieuw spierzwakte, atrofie en vermoeidheid. Dat kan
wel 15 tot 40 jaar na de oorspronkelijke ziekte zijn.
Dat geldt dus ook voor al die mensen die in de periode 1900-1955 polio kregen. Albert Heijn, de vroegere president-directeur van Ahold, is een van de
bekende Nederlanders die lijden aan dit syndroom.
Langzamerhand krijgen zij last van uiteenlopende
klachten zoals: vermindering van uithoudingsvermogen, ongewone en snelle vermoeidheid, spier- en/of
gewrichtspijn, slecht verdragen van kou, ademhalings-en/of slikproblemen.
Corrie de Volder-Roosen (67) uit Goirle kreeg als 17jarige polio en mocht na elf maanden behandeling
en beademing weer naar huis. Foto's van de afdeling
herinneren haar weer aan die tijd: zo ziet zij daar Wim
de Graaf (toen 21 jaar) trots in zijn militaire uniform
in bed poseren aan de beademing, dezelfde Wim
de Graaf, die vijftig jaar later op 15 oktober 2006 in
Tilburg een reünie gaat organiseren voor verpleegkundigen en 'klopsters'. Dat waren hulp-fysiotherapeuten
die de longen kwamen loskloppen ofwel tapoteren om
het slijm los te werken. Daarna moest via een slangetje in de luchtpijp het slijm worden opgezogen. Om de
anderhalf uur werd dat bij veel patiënten gedaan.
Corrie de Volder moest nog jaren terug voor revalidatie, oefeningen en controle, waarna haar leven weer
min of meer zijn gewone gang ging. Tot zij rond haar
40ste steeds meer problemen kreeg met rug en benen, terwijl zij de laatste jaren ook beperkingen en
verstijving van haar longen constateert bij inspanning.

Vaccinatie anno 2006
Vier DKTP-hib prikken op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden.
Twee DTP-prikken als kinderen 4 en 9 jaar zijn (zonder
kinkhoest).
De poliocomponent bestaat uit drie verschillende geïnactiveerde (dode) poliovirussen
ongeveer de helft van de kinderen heeft één dag last van
milde klachten als koorts, huilen, hangerigheid of pijn rond
de prikplek.
Bij 1 op de 1.500 kinderen komen ernstige klachten voor,
zoals hoge koorts, verkleuren van de beentjes of een collaps. Bij 1 op de 5.000 tot 10.000 kinderen komen koortsstuipen voor, een uiting van aangeboren aanleg.

Sinterklaasviering op Wetenschappelijl< is nu bekend, dat dergelijke PPSCtiarlotte-Oord, eindjaren klachten voornamelijk worden veroorzaakt doordat
50 (Foto Ad Dekker).
zenuwtakjes, die na de polio werden gevormd en de

verbinding van de spiervezels met het ruggenmerg
gedeeltelijk herstelden, geleidelijk aan hun functie
weerverliezen.

Ten slotte
Vijftig jaar na de laatste grote polio-epidemie zijn er
dus nog steeds mensen die dagelijks te maken hebben met de gevolgen: als patiënt van het eerste uur, al
dan niet gebonden aan rolstoel en beademingsapparatuur én als patiënt van een later tijdstip met PPS.
De polio-epidemie van 1956 was voor veel ziekenhuizen ook begin van de zogenaamde 'intensive care'.
Vóór die tijd waren er geen afdelingen waar zó veel
specialisten en verpleegkundigen zich zó intensief met
een bepaalde groep patiënten of ziektebeelden bezighielden. Voor het Sint Elisabethziekenhuis in Tilburg
een reden om dit jaar en symposium voor IC-verpleegkundigen te wijden aan 'Vijftig Jaar Intensive Care'.
Met dank aan Joep Eijkens, die in het Brabants
Dagblad een oproep plaatste waarop veel mensen
hebben gereageerd die als patiënt, ouder of verzorgende te maken hebben gehad met de polio-epidemie
1956. Tevens dank aan Rob van Putten voor zijn ka(Coll. RA Tilburg). dertekst over polio.
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Poliopatiëntjes (op één na) In
tiet kinderrevalidatiecentrum
Charlotte-Oord, augustus
1958. Links de directrice
zuster Schmidt.

Polio-vaccins
Jonas Salk ontwikkelt serum (IPV) dat eind jaren 40 op
grote schaal met succes wordttoegepastindeVS.In 1955
wordt de landelijke vaccinatie onderbroken als een aantal
kinderen polio krijgt na een prik. Later blijkt dit het gevolg
van een fout bij het productieproces.
Albert Sabin ontwikkelt in 1956 een oraal polio-vaccin
(OPV), dat in de toenmalige Sowjet-Unie werd getest (!). Na
deze test wordt dit Sabin-vaccin vanaf 1961 geproduceerd
én toegepast in de VS.
Vanaf 1956 wordt het OPV-serum in Nederland toegepast in
individuele gevallen, omdat de immuniteitsduur waarschijnlijk langer is dan bij IPV.
Vanaf 1957 wordt IPV-serum in Nederland toegepast voor
vaccinatie van kinderen via het landelijke gecombineerde
vaccinatieprogramma via huisartsen en zuigelingenbureaus.

Tilburg
kort

Cees van Raak m.m.v. Ronald Peeters, Stadslezen.
Teksten op straat In Tilburg, (Tilburg, Scryption/
Stadsmuseum Tilburg, 2006), reeks Stadsmuseum
Tilburg Cahier nummer 3, 60 bIz., ISBN-10; 9077643-03-6, ISBN-13; 978-90-77643-03-7
prijs €9,50.

Jef van Kempen en Harrie Janssens, Het gevoel
dat je hier thuishoort. Een geschiedenis van de
Trouwlaan, Uitvinders- en Zeeheldenbuurt (Tilburg,
Boekhandel Livius, 2006), ISBN 90-807430-2-X,
prijs €14,90.

Ronald Peeters
Wim Verhoeven (red.). De TAO van IVIoerenburg,
Tilburg signalement LV (Tilburg, KORT/Stadsmuseum Tilburg, 2006), reeks
Stadsmuseum Tilburg Cahier nummer 4, 96 bIz.,
De Tao van Moerenburg
Joost van der Loo, 'Een arctieologische vondst te met DVD, ISBN-10; 90-77643-04-4; ISBN-13; 978In zijn filosofisch getinte inleiding, die afUdentiout leidt naar de veelzijdige smid Willem
90-77643-04-4, prijs €10,00.
gesloten wordt met een citaat van Lao
Beekmans (1850-1937), in; De Kleine MeiJenJ, 56,
Tse (vandaar 'TAO') schrijft bedenker en
2005, nr. 4, p. 134-137
De Heuvel, van dorpskern tot stadsplein (Tilburg, redacteur Wim Verhoeven: 'We proberen
Moerenburg zichzelf te laten manifesteren
Stadsmuseum Tilburg, 2006), DVD met speelduur
en Moerenburg is zelf een manifestatie van
Frans van lersel, 'Moordaanslag in Udentiout, une
van 24,5 min, prijs €750.
de kracht van het laten, een gebied dat ontcrime passionelle?', in; De Kleine Meljerij, 56, 2005,
nr.4,p. 138-143.
Jan van de Wiel, De Dongevallel een natuurgebied instaan is door laten.' En het rommelige van
de sfad(Tilburg, Natuurmuseum Brabant, 2006), 47 het gebied noemt hij het meest typerende.
Dertien kunstenaars zijn erop losgelaten om
Over heeroom en tante zuster (Udentiout, Stichting bIz.
de
geschiedenis en het heden ervan in kaart
Heemcentrum 't Schoor, 2006), 231 biz., prijs € 15.
te
brengen
met als resultaat de publicatie De
Henk van Doremalen en Paul Spapens, De Pollepel.
Tao
van
Moerenburg.
Over de Udenhoutse parochie (Udenhout, Stichting Is meer dan wat de pot schaft 25 jaar sociaal eetHeemcentrum 't Schoor, 2006), 325 bIz., prijs € 20.
Frans Hoppenbrouwers, 'Leeuw en lam in de parochie. De Syntagma Pastorale van Augustinus
Wichmans', in; Analecta Praemonstratensia, tomus
LXXXI, 1-4, 2005, p. 195-244.
N.B. Betreft zeventiende-eeuwse handleiding voor
dorpspastoors, geschreven door de norbertijn
Augustinus Wichmans toen hij pastoor was van
Tilburg.

huis De Pollepel Tilburg, 1981-2006/Ut Roole Bietje.Voor elk wat wils: foto's, verhalen, gedichWaar werken gezonde kost is. 25 jaar biologischeten, tekeningen, een gebiedskaart is toegetuin Ut Roole Bietje Tilburg, 1981-2006 (Tilburg, voegd, en er zitten zelfs twee knipkaarten
Stichting La Poubelle, 2006), resp. 32 en 32 bIz. in 1
bij om je eigen kijkdoos te bouwen. Bioloog
band, prijs € 5 (verkrijgbaar bij De Pollepel, Ut Rooie Henk Kuiper krijgt van een tovenares het
Bietje en La Poubelle).
drankje Moerenburger en kan hierdoor
de flora en fauna zelf aan het woord laten.
Ekke Feldmeijer en Linn de Kort, Take Tilburg Grappig en kritisch. Ed Schilders speculeert
(Gemeente Tilburg, 2005), 63 bIz. ISBN-10; 90over het enige schilderij dat bekend is van
809900-1-9; ISBN-13; 978-90-809900-1-2.
Huize Moerenburg. Overigens ligt dit schil-

Jace van de Ven, Tilburger uit enthousiasme
(Gemeente Tilburg, 2006), prijs € 6,95.
Jeroen Ketelaars, Sex drugs appeltaart & 400 andere
teksten op Tilburgse muren (Tilburg, Code X, 2005),
ISBN-IO; 90-78233-01-X; ISBN-13; 978-90-7823301-5, prijs €20.
Voorbij de meet 40 dramatische momenten uit de
geschiedenis van de Tour de Trance in verzen van
Jace van de Ven en llnosnedes van Ivo van Leeuwen
(Tilburg, Code X, 2006), 107 bIz., ISBN-10; 9078233-03-6; ISBN-13; 978-90-78233-03-9,
prijs € 25.
Ko de Laat, De markt voor mooie dingen (Tilburg,
uitg. Ko de Laat, 2006), prijs € 5,50 (incl. verzendkosten) door overmaking op rek. 65.08.22.102 t.n.v.
J. de Laat, Tilburg.
N.B. 16' gedichtenbundel van Tilburgse auteur.
Ingrid van Es, ZoeWocftf (Utrecht, Uitgeverij Gopher
i.s.m. Bruna B.V., 2006), ISBN 9051793464, 440 p.
N.B. Debuutroman van Kaatsheuvelse auteur. In de
roman staat een lesbische relatie centraal. Het boek
speelt zich op momenten in Tilburg af.

TAO
VAN

MOERENBURG

- somt redacteur Jace van de Ven enkele
redenen op waarom juist in Tilburg zo veel
striptalent rondloopt: voor een deel toeval,
de redelijk gestructureerde jeugdcultuur, de
aanwezigheid van verschillende kunstopleidingen, het te arm zijn om fatsoenlijke verf
en penselen aan te schaffen, de geografische nabijheid van stripland België en het
van generatie op generatie overerven van
katholieke genen. De derde reden lijkt mij de
voornaamste.
En wat te denken van de stimulerende invloed
van de arrivés onder hen. Want Gummbah,
Jeroen de Leijer, Ivo van Leeuwen en
Stephen Lloyd Trumpstein (die samenwerkten in hun blad De Bedenkelijk Kijkende
Grondeekhoorn en tevens in de Bond Tegen
Humor, en die enkele jaren geleden al als
Tilburgse School geafficheerd werden vanwege hun gezamenlijk beleden absurdisme)
hebben hun sporen reeds verdiend en kunnen daarom als lichtende voorbeelden
gelden voor het gros van de jonge honden.
Daarvan blijkt menigeen al behoorlijk aan
de weg te timmeren, zoals Marieke Coenen,
Reinhart F. Voulon, Troy Titane, Bandirah,
Demian Geerlings en Peter van de Wiel. De
twee nuttige pagina's met biootjes, maar
ook de diverse sites op het internet getuigen
ervan. Succesvol is zeker ook Michiel van
der Pol. Hij won onlangs een wedstrijd voor
striptekenaars van Het Parool en mag de rest
van het jaar de dagelijkse strip verzorgen.
Wat een bruisende creativiteit!
Een tip voor een volgende special:
dejazzscene van Tilburg.
derij ook ten grondslag aan het toneelstuk
'Het Mysterie van Moerenburg'. Het puin van
de afgebrande V&D dat in de jaren zestig in
een poel gedumpt w/erd vormt de inspiratie
van een avontuur van Eefje Wentelteefje, een
stripcreatie van Jeroen de Leijer. Het zouteloze verhaal werd geschreven door Nick
J. Swarth. Mooie, scherpe foto's van Paul
Bogaers, maar de afbeeldingen van schilderijen van de hand van Harold Schouten
kunnen mij niet bekoren. De tekeningen van
Annette Bom zijn divers. Kees Hermis leverde bespiegelende gedichten. De vormgeving
van Marieke van der Schaar is een juweeltje.

op de DVD John Jansen van Galen die al
wandelend door het gebied zijn observaties
en gedachten vertelt. En ook de geschiedenis komt op de DVD aan bod.

De uitgave was een van de vele activiteiten
die in april/juni 2006 werden georganiseerd
rondom Moerenburg. Wat niet doorging
was de opvoering van het docudrama 'Het
Mysterie van Moerenburg' bij de waterzuivering. Vanwege het te verwachten slechte
weer werd het niet opgevoerd. Gelukkig
is het stuk te zien op de bijgevoegde DVD.
Dit toneelstuk van de hand van Berry van
Oudheusden is zeer de moeite waard. Verder

De literaire bijlage van het dubbele zomernummer van Brabant Cultureel is geheel gewijd aan striptekenaars en cartoonisten die
in Tilburg actief zijn. Een bijzonder goed idee,
want de stad blijkt veel talent op dit gebied
te huisvesten. Zo'n vierentwintig tekenaars
kregen elk een pagina tot hun beschikking
en wat een prachtig, kleurrijk spectrum leverde dat op! In zijn introductie - 'Tilburgse
striptekenaars, een mooi zooitje ongeregeld'

Brabant Cultureel met daarin Brabant Literair, nummer 5/6, juli/augustus 2006. Prijs € 9,00.

Cees van Raak
Wim Verhoeven (red.). De TAO van Moerenburg,
(Tiiburg, KORT/Stadsmuseum Tilburg, 2006), reeks
Stadsmuseum Tilburg Cahier, nummer 4, 96 bIz.,
Twee dichtbundels van
met DVD, ISBN-10: 90-77643-04-4; ISBN-13: 978Jace van de Ven
90-77643-04-4, Prijs €10,00.
Op 1 juli jongstleden werd in de nieuwe cul-

Cees van Raak

Tilburg Stripstad

turele broeiplaats NS 16 (inderdaad: NSplein 16, de voormalige Kunstuitleen) de
bundel Voorbij de meet - met als ondertitel:
40 dramatische momenten uit de geschiedenis van de Tour de Trance in verzen van
Jace van de Ven en linosnedes van Ivo van
Leeuwen - ten doop gehouden. De start van
de presentatie was om 16.30 uur, na afloop
van de proloog van de Tour de France. Het
eerste exemplaar kreeg niemand minder
dan Rini Wagtmans, een van de legendarische Tour-helden. De originele lino's van Ivo
van Leeuwen, gedrukt door graficus Walter
Kerkhofs, hingen in twee lange rijen aan de
muur te pronken.

Aangrijpend en kostelijk verwoord. Treffend
verbeeld. Achterin vindt men het 'eindklassement', een overzicht en informatie over
de betreffende wielrenners. Een voorbeeldige uitgave van uitgeverij Code X. ISBN 9078233-03-6 (978-90-78233-03-9), 25.

In zijn voorwoord (Proloog) noemt collegadichter Albert Megens de combinatie van
woord en beeld "vertellende poëzie en beeldende ontboezemingen". Beide kunnen los
van elkaar gelezen dan wel bekeken worden,
maar hoe mooi vallen ze samen in deze fraai
vormgegeven bundel. Zelfs voor iemand als
ik die niet veel kaas heeft gegeten van de
wielersport, is er veel te genieten. In ronkende verzen verhaalt Jace van de Ven van de
ups, maar nog meer van de downs in de geschiedenis van de Tour de France. leder gedicht heeft een bepaalde wielrenner als onderwerp, diens 'dramatisch moment' wordt
verteld. Want het blijkt dat het heroïsche
van de Tour de France altijd veel met lijden
te maken gehad heeft. Veel wielerleed aldus,
of zoals Albert Megens schrijft: "Slechts
een enkeling werd vredig door de dood omarmd in een bed." Wat een ellende passeert
de revue. Vreselijke valpartijen, drank en
dope, liefdesverdriet, ja, tot aan moord toe.

Jace van de Ven werd in augustus 2003 benoemd tot de eerste Stadsdichter van Tilburg
voor de termijn van twee jaar. Eén jaar na zijn
aftreden, op 27 augustus 2006, verscheen
zijn bundel met gedichten die hij tijdens zijn
'ambtstermijn' geschreven heeft, uitgegeven
door de Gemeente Tilburg. Een 'publishing'
block', erkende de wethouder van cultuur
Hugo Backx in zijn toespraak.
'Tilburger uit enthousiasme' heet de bundel, geen mooie titel, maar wel veelzeggend.
Jace van de Ven koestert namelijk een oprechte liefde voor Tilburg, en hij komt daar
rond voor uit. In zijn ten geleide schrijft hij
dan ook: 'Tijdens mijn stadsdichterschap
wilde ik Tilburger zijn met de Tilburgers.
Geen gewichtige zaken verkondigen, maar
de mensen geestkracht in hun donder steken, het enthousiasme uitdragen dat ik in
mijn relatie tot deze stad ervaar.'
De opdracht van de benoemingscommissie
aan de kersverse Stadsdichter was
het maken van minstens drie gedichten in
opdracht (nieuwjaar, Festival Mundial, kermis) en minstens drie gedichten naar eigen
keuze. Dit werd ruimschoots overschreden.
Echter zijn eerste stadsgedicht viel hem
zwaar: het overlijden van burgemeester
Stekelenburg.
Een aangrijpend gedicht schreef hij hierover, 'Johan en de dood', dat alom werd
gewaardeerd. 'Welkom aan de mens Ruud
Vreeman', heet het gedicht voor de nieuwe
burgemeester, eveneens zeer treffend.

mm' -i
TILBURGER uit enthousiasme
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Jace van de Ven schrijft duidelijk en toegankelijk, geen dubbele bodems bij hem,
bij geen van zijn twee dozijn stadsgedichten
heeft hij 'geprobeerd de literator uit te hangen'. Enkele werden in dialect geschreven,
waarvan 'De Kommunikaant' wel het allerleukste gedicht is. Ik hoor het hem nog
voorlezen, de zaal schaterde. De bundel is
gelardeerd met heldere foto's van Angeline
Swinkels.
Jace van de Ven, Tilburger uit enthousiasme, uitgegeven door de Gemeente Tilburg, geen ISBN-nummer.

Cees van Raak

Stadslezen. Teksten op straat in
Tilburg
Na de boekjes Kruikezeikers en Tilburg verzamelt! is een paar maanden geleden het
derde deel in de Stadscahier-serie verschenen: Stadslezen. Teksten op straat in Tilburg
van Cees van Raak. Het boekje - waaraan ook een tentoonstelling was gekoppeld
- werd uitgegeven door het Stadsmuseum,
Scryption en Stichting Volzin. Een mooi boek
is het geworden. Mooi door de vele, vaak al
vervagende teksten die erin zijn vastgelegd.
Dat vastleggen gebeurde niet alleen tekstueel, maar ook met fraaie foto's. Die foto's,
die wellicht nog beter tot hun recht zouden
zijn gekomen als ze af en toe wat groter waren afgebeeld, zijn voornamelijk afkomstig
van Jan Stads. Hij heeft daarmee dan ook
een belangrijke bijdrage aan dit boek geleverd.
De muurreclames, grafopschriften, gedichten, jaarstenen, gedenkstenen en eerste stenen worden door Cees van Raak op een bondige manier toegelicht. Hierdoor worden niet
alleen teksten onder de aandacht gebracht
die anders aan onze vluchtige voorbijgang
waren ontsnapt, maar komen we ook wat te
weten over hun achtergrond. Wel had de toelichting bij de teksten soms wat uitgebreider
gemogen. Voor zijn informatie over de bewoners van een bepaald pand, baseert Van
Raak zich bijvoorbeeld vaak op een vrij snelle blik in adresboeken: 'Volgens het adresboek van 1922: J.PJ. Ooms, Noordstraat
93, spekslagerij', en 'Volgens adresboek van
1911 op dit adres: 'W.A. de Bont, vischhandelaar". Wat meer onderzoek had daar wel
gemogen.
In zijn bijdrage aan het boek laat Ronald
Peeters aan de hand van foto's met teksten zien hoe één punt in de stad - de hoek
Nieuwlandstraat-Heuvelstraat - zich in de

een jubileumboek onder de titel: 'Gedreven
door nieuwsgierigheid. Een selectie uit 50
jaar TU/e- onderzoek.' Een van de studies
op het gebied van de stadsplanologie was
het onderzoeksproject 'Stadsvorm Tilburg'.
Voornaamste doelstelling hiervan was: te
komen tot een gefundeerde stedenbouwVan Raak heeft met Stadslezen. Teksten op kundige visie voor Tilburg. Het was een gestraat in Tilburg cuWureel erfgoed vastgelegd zamenlijk project van de Dienst Publieke
Werken van de gemeente Tilburg en de fadat voor een groot deel al aan het verdwijnen
culteit bouwkunde van de TU/e. Projectleider
is. Cultureel erfgoed waaraan vaak zomaar
was dr. Ir. Kees Doevendans. De resultaten
voorbijgegaan wordt. Dit boekje zegt: kijk
eens wat vaker omhoog, opzij, omlaag om de van het onderzoek leidden tot drie publicaties: 'Stadsvorm Tilburg, historische ontwikstad te lezen, want er valt veel te ontdekken.
keling' (1993), 'Stadsvorm Tilburg, ontwikCees van Raak m.m.v. Ronald Peeters, Stadslezen. keling 1975-1995' (1995) en 'Stadsvorm
Teksten op straat In Tilburg, (Tilburg, Scryption/ Tilburg, stadsontwerp en beeldkwaliteit'
(1996). Onder de titel 'Tilburg kijkt naar
Stichting Volzin/Stadsmuseum Tilburg, 2006),
reeks Stadsmuseum Tilburg Cahier nummer 3, 60 zichzelf' geeft Hans Schippers een terugblik
op dit onderzoeksproject.
bIz., ISBN-10: 90-77643-03-6, ISBN-13: 978-90-

loop der jaren heeft ontwikkeld. Die ontwikkeling kan uit de foto's met teksten gelezen worden. 'Weest Matig. Denkt aan uw
Huisgezin', lezen we op een foto uit 1914.
Een halve eeuw later prijst Groothuis op dezelfde plek zijn radio's en televisies aan.

77643-03-7 €9,50.

Jeroen Ketelaars

Stadsvorm Tilburg
Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de
Technische Universiteit Eindhoven werd opgericht. Ter gelegenheid daarvan verscheen

'Tilburg kijkt naar zichzelf', in: Harry Lintsen en Hans
Schippers (red.). Gedreven door nieuwsgierigheid.
Een selectie uit 50Jaar TU/e- onderzoek. (Eindhoven,
Stichting der Historie der Techniek en Technische
Universiteit Eindhoven, 2006), pag. 287-294.

Rob van Putten
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