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34 OPINIE

Als dochter, partner
en moeder weet
ik intussen wel
het een en ander
over kwaaltjes en

pijntjes. Zelf voel ik het meest-
al van vrij ver aankomen en
neem ruim de tijd om zowel
de ziekte als de genezing uitge-
breid te googelen.
Mijn huisarts, die mij al jaren
kent, vindt het allemaal prima.
Die gaat niet eens meer met
me in discussie maar luistert
geïnteresseerd naar de diagno-
se die ik mezelf gesteld heb.
Hij stuurt braaf het recept door
naar de apotheek, en ik vraag
hem terloops of hij al opge-
knapt is van zijn verkoudheid

na mijn vitamine-C tip.
Een uitzondering ben ik niet,
er lopen er meer rond zoals ik.
En die moet je eens bij elkaar
zetten. De medische vakter-
men vliegen je om de oren.
Waar onze moeders vroeger
thee dronken met elkaar om
het juiste vlekkenmiddel of
een borduursteek uit te wisse-
len, bespreken wij de beste aan-
pak bij het labeltje dat wij on-
ze kinderen zelf geven; adhd,
pdd-nos of hoogsensitiviteit.
Ik voorzag mijn hele omgeving
van adviezen, die dankbaar
werden aangenomen en ik was
daar nog trots op ook. Eerlijk
gezegd dacht ik nooit dat ik
daar iemand mee tekort deed.
Tot een week geleden.
Een van mijn beste vrienden

vertelt tijdens een borrel vrese-
lijk nieuws. Zijn zoontje, nog-
maar net op de basisschool is
ongeneeslijk ziek. Momenteel
stabiel, maar met een minder
rooskleurig perspectief.
De avond verliest alle glans die
ik aan het begin dacht te zien.
We zwijgen, staren naar ons
halflege glas dat de rest van de
avond meerdere malen wordt
bijgevuld. We praten, huilen
en, hoe ongelooflijk…, lachen
om de onbezorgde studietijd
van weleer.
„Hoe heet deze soort van kan-
ker eigenlijk”, hoor ik mezelf
vragen. „Weet je, Anne-Marie”,
antwoordt de vriend, „jij bent
de zoveelste die het vraagt. En
mijn vrouw en ik spraken af
dat we dat niet aan onze omge-
ving vertellen. We vertrouwen
op de artsen, die ons enorm
goed begeleiden. Wij willen in
het nu staan, ons zoontje laat
ons elke dag zien hoe dat moet.
En intussen zoeken we onze fa-
milie en vrienden op voor
steun en troost, tijdens zwakke
momenten. En willen we voor-
komen dat zij ons gek maken
met goed bedoelde adviezen.
Over buitenlandse therapieën,
alternatieve geneeswijzen of
second opinions, allemaal ge-
vonden op het onbetrouwbare
wereldwijde web.”
„En mocht je morgenochtend
hoofdpijn hebben”, glimlacht
hij terwijl hij de fles leeg-
schenkt , „dan hoef je internet
niet te raadplegen. Het is een
kater, want ik bestel nog een
flesje wijn waarna je échte
vriendschap kunt laten zien.
Door te luisteren, ons te steu-
nen om wat komen gaat, en
met ons te genieten van wat is
geweest.”

Anne-Marie Holthausen-Van Oort
(47) is filmmaker en betrokken
dorpsgenoot in de kleine kern
Biest-Houtakker.

door Marieke Prins

TILBURG – Wanneer het woord en-
semble valt houd ik mijn hart
vast. Ensemble, dat woord ge-
bruikte mijn moeder voor geschik-
te mantelpakjes - alarmfase 1 dus.
Wanneer in architectuurdiscus-
sies het woord ensemble valt, dan
zijn de deskundigen aan het
woord en kun je als ervaringsleek
beter je mond houden. De overtui-
gingskracht in het architectende-
bat zit vaak in dit soort woorden.
‘Zichtlijnen’, bijvoorbeeld. Of ‘ste-
delijk weefsel’. Overigens zijn er
ook woorden die je beter niet
kunt inzetten als je punten wilt
scoren. ‘Mooi’ bijvoorbeeld, of ‘ge-
zellig’, of ‘lelijk’. Je moet van goe-
de komaf moet zijn om een tegen-
geluid te durven uiten tegenover
architectenjargon. Met ‘Nou, ik
wil helemaal geen ensemble’
maak je geen vrienden.
En het woord ensemble viel, vori-
ge week donderdag tijdens de -
goed geleide - CAST-avond over
de verbouwing van het Tilburgse
stadskantoor 1. Ton van der Ha-
gen gebruikte het zo sympathiek
in zijn pleidooi namens de Inspi-
ratiegroep, dat het bijna niet op-
viel. Wat wel opviel was het
woord ‘herweven’ dat klonk uit
de mond van Ger Rosier, archi-
tect van het vernieuwde stadskan-
toor. Hij zei het een paar maal en
het klonk toch lelijk! Maar verder
heb ik helemaal niets tegen zijn
ontwerp. Of tegen het besluit om
het stadskantoor een nieuwe jas
te geven. Mag ik dat zeggen?
Niemand kan er tegen zijn om
het gebouw te ontdoen van zijn
gevel. Als wij het niet doen, komt

de gevel trouwens vanzelf wel
naar beneden. In 2008 moesten
de straten al afgezet worden om-
dat het woei.
Het gaat nu blijkbaar om de vraag
of een nieuwe ‘huid’ (architecten-
jargon!) mag afwijken van de be-
staande, of dat de nieuwe gevel
juist ‘historiserend’ moet zijn.
Meestal hebben architecten iets te-
gen historiserend. Ze zijn meer
voor het grote gebaar, waarbij bij-
voorbeeld een gebouw als een
danseresje tegen een zwarte
muur lijkt te leunen. En nieuwe
gebouwen moeten altijd los staan
van oude. Dan krijg je een ‘ce-
suur’. Maar in dit geval zijn de me-
ningen duidelijk wel historise-
rend.
Zo bepleiten de erven van Kraaij-
vanger, het bureau dat het ge-
bouw destijds ontwierp, om het
bestaande uiterlijk te behouden.
Ja, dank je de koekoek. Stel je
voor, een architectenbureau dat
sloop van zijn eigen kindje voor-
stelt! Dat zou pas een bizarre ver-
rassing zijn. Een kalkoen vraag je
ook niet wat we zullen eten met
kerst. ‘Alles van waarde is weer-
loos’, citeert Kraaijvanger nog op
zijn site. Wie durft daar iets tegen
in te brengen?
In de zaal was het sentiment over-
wegend voor het behoud van de
moderniteit uit 1971. Of hield
men op zijn minst een pleidooi
om de besluitvorming over te
doen en een onderzoek te doen
naar de cultuurhistorische waar-
de van de Zwarte Doos. Onder-
steund door inkoppertjes als ‘Je
kunt het maar één keer fout
doen’, waarvan mij de overtui-
gingskracht voorlopig ontgaat.

Wat zou dat cultuurhistorisch on-
derzoek voor nieuws aan het licht
kunnen brengen? De Inspiratie-
groep heeft die analyse al ge-
maakt. Het gebouw staat vanuit
de geschiedenis van Tilburg op
een logische plek en vormt een
ensemble (daar is-ie) met het Kan-
tongerecht, de schouwburg en de
Kattenrug. (De Kattenrug, hoe is
het mogelijk dat zelfs dáár inmid-
dels fans van zijn).
Einde van een prima en heldere
cultuurhistorische analyse. Begin

GASTOPINIE
AFVALSCHEIDING

door Martin de Wolf

TILBURG – In het BD deze week:
‘Gemeente geeft gele kaart voor
foute kliko’. Jammer dat de krant
geen aanleiding zag een andere
kop boven het artikel te plaatsen.
Mijn suggestie zou zijn: ‘Afval
scheiden levert geld op in Til-
burg’.
Bij de behandeling van de begro-
ting voor 2015 diende GroenLinks
in de Tilburgse gemeenteraad een
motie in, waarin ze het college op-
riep onderzoek te doen naar de ef-
fecten van (zowel positieve als ne-
gatieve) financiële prikkels voor
afvalscheiding. Dat is in lijn met
de ambities van het college om in
2018 de hoeveelheid restafval met
veertig procent te verminderen.
En dat is hard nodig. Momenteel

produceert ieder huishouden in
Tilburg jaarlijks 457 kilo. Daarvan
is méér dan de helft nog restafval.
Dat restafval wordt verbrand en
levert elektriciteit op.
Maar je kunt restafval veel nutti-
ger gebruiken. In de 250 kilogram
restafval van ieder Tilburgs huis-
houden zit nog voor meer dan
200 kilo aan grondstoffen, zoals
papier, glas, kunststoffen en tex-
tiel. Door afval beter te sorteren
en grondstoffen van elkaar te
scheiden, hoeven er minder nieu-
we grondstoffen gewonnen te
worden. En je draagt bij aan ver-
traging van uitputting van natuur-
lijke hulpbronnen. Dat mag je
duurzame ontwikkeling noemen.
In het debat over afvalscheiding
lijkt iedereen op scherp te staan.
Het artikel over de boete voor
niet scheiden van afval leidde tot
tientallen reacties op de website
van BD, waaronder een groot aan-

tal verontwaardigde. Dat is niet
zo vreemd, als je de opvattingen
van John List ernaast zet, die
laatst zijn boek ‘Alles is econo-
mie’ in Nederland publiceerde.

Volgens List kunnen negatieve fi-
nanciële prikkels (zoals boetes)
mensen er juist van weerhouden
bepaald gedrag te vertonen. Dat
zou wellicht een reden kunnen
zijn voor het feit dat ook de Til-
burgse VVD zo negatief reageerde
op de motie om financiële prik-
kels voor afvalscheiding te onder-
zoeken. Maar is de VVD ook te-
gen een beloningssysteem? Finan-
ciële prikkels voor afvalscheiding
betekenen natuurlijk nog niet dat
elke kilo restafval gewogen en af-
gerekend wordt (de negatieve
prikkel: hoe meer restafval, hoe
hoger je rekening). Een mooiere
optie is dat de afvalstoffenheffing
die je betaalt naar beneden wordt
bijgesteld wanneer je afval goed
sorteert. Belonen in plaats van be-
boeten: wie is daar op tegen?

Martin de Wolf is raadscommissielid
voor GroenLinks.

Kerstboom mag pas na 5
december in het straatbeeld

De poll van deze week:
Het nieuwe UWV-gebouw in
Tilburg nodigt uit tot bezoek

Ruime meerderheid vindt dat
pas na het vertrek van de Sint
de kerstboom mag verschijnen.

Reageren op de internetpoll:
bd.nl/tilburgplus
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78 %

SMAAKMAKERS

Nieuwe jas past

Internetpoll

Historisch sentiment helpt Tilburg
ook in de discussie over ‘de Zwarte
Doos’ niet vooruit.

Kwaaltjes en pijntjes

Belonen werkt beter dan straffen
De poll van afgelopen week:

De avond verliest
alle glans die ik
aan het begin
dacht te zien

22 %

GASTOPINIE

! De poster van de nieuwe afvalcam-
pagne. foto Hannah van der Korput

Grote meerderheid

! De gevelplaten van de Zwarte Doos
een rigoureuze vernieuwing.

Anne-Marie Holthausen
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politieke afweging. En die heeft al
plaatsgevonden. Het stadsbestuur
heeft volgens mij die culturele
waarde nooit ontkend, alleen te
licht bevonden ten opzichte van
veiligheid, bouwkosten en duur-
zaamheid. Misschien heeft het col-
lege zelfs bijna expliciet gekozen
voor een bescheiden betekenis
van de architectuur, een ‘vormen-
taal’ die nu eens geen opzichzelf-
staand gebaar is, maar zich braaf
voegt onderaan de rangorde van
de andere doelen.

Als het college iets revolutionairs
had gewild zou ze namelijk geen
typische gehoorzame Limburgse
architect gekozen hebben. Een ar-
chitect die niemand voor het
hoofd wil stoten, die zijn plaats
weet. Misschien bouwt hij onge-
merkt wel iets revolutionairs. Iets
waarvan we later zullen zeggen:
‘Wat goed dat we niet in histo-
risch sentiment zijn blijven ste-
ken’. Historisch sentiment heeft
Tilburg nog nooit vooruit gehol-
pen, ook niet als het sentiment,

zoals nu, moderniteit betreft. Het
verzet tegen het ontwerp ver-
sterkt de hoop dat er toch iets
spannends uit de koker komt.
Intussen haal ik mijn nieuwe en-
semble van het hangertje. Is er
toch nog iets blijven hangen van
mijn opvoeding.

Marieke Prins was tot 2012 hoofd
vastgoed bij de gemeente Tilburg.
Sindsdien heeft zij haar eigen bureau,
Organisatie-advies in Publiek Vast-
goed.

Diversen
Tilburg
Ireen Wüst IJsbaan: Marathon Cup (mannen
en vrouwen), za va 18.00.
Vanaf Zomerlust: Vollemaanswandeling in
Moerenburg, za 18.15 (a). Ontbijtwandeling in
Moerenburg, zo 7.45 (a).
Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8:
Viering Ekklesia Tilburg mmv Huub Ooster-
huis, zo 11.45.
De Ypelaer: Vrijmarkt, zo 12-16.00.
Bibliotheek Tilburg Centrum: Bijeenkomst
nav boek ‘De val van Mehmet’ (Hülya Cig-
dem), thema ‘Waar willen we heen als Turkse
Tilburgers?’, zo 14.00. Jace van de Ven & Rob
van Putten vertellen verhalen bij foto’s van erf-
goedbrowser, zo 14-16.00.
De Pont: Filmthemamiddag ikv tentoonstelling
‘Stones & Sketches’, zo 14.00.
Diessen
Topvogel, Watermolenweg 6: Uilenwandeling
& roofvogeldemonstratie, zo 15.45 (a).
Gilze
The Lodge, Alphensebaan 14: Winterfair, zo
12-19.00.
Goirle
CC Jan van Besouw: Ruilbeurs postzegels,
munten etc, zo 9-13.00.
Haaren
De Michel: Winterbierenfestival, zo 12-20.00.
Oirschot
De Enck: BierXperience Oirschot – Internatio-
naal Bier Festival 2014, zo 14-17.00.

Theater
Tilburg
De NWE Vorst: L’Avventura presenteert: Drie-
ons Toptalent Impuls deel 1, za 20.00.
Schouwburg, studio: Studio Café, Talkshow
met Roeland Kooijmans, gasten: Lucas de Man
& Frank van Pamelen, zo 11.00. Grote zaal:
Waldemar Torenstra, Genio de Groot e.a., De
ontdekking van de hemel, zo 16.00.
Hall of Fame: Podiumvlees Poetry Slam mmv
Mandy Verleijsdonk, Marijke Hooghwinkel,
Jaap Montagne & Mark Opfer-Ruting, zo
15.00.
Goirle
Cc Jan van Besouw: Huub Stapel, MV2
(try-out), za 20.30.
Kaatsheuvel
Eftelingtheater: Sprookjesboom de musical,
zo 13.30 & 16.00.

Muziek
Tilburg
Little Devil: Rapture Fest mmv Atlantis, Ror-
cal, Michael Zimmel, The Girl Who Cried Wolf,
Mourn, Izah, L’alba Di Morrigane, za 17.30. Dis-
cipline, Subrockers, Complaint, Totaal Verlept
(street rock ‘n roll), zo 16.00.
013, kleine zaal: Nihill, Wiegedood & Weder-
ganger (metal), za 20.00. Jupiler zaal: Supersi-
zed Freestyle Special (dance), za 22.00. Jupiler
zaal: Bløf & Ed Struijlaart (uitverkocht), zo
20.00.
Schouwburg, grote zaal: Opera Zuid, The Fle-
dermouse (Engels gezongen), za 20.15. Studio:
Maartje & Kine, Vreemd Folk, za 20.30.
Paradox: L’Avventura @ Paradox: Inlakech
(Nienke Lohuis & band), za 20.00. Late Night
Music: Inlakech (Nienke Lohuis & band), za
22.30. Country Café & Jacky on tour, zo
15.30.
Concertzaal: Il Giardino Armonico & Giovanni
Sollima (cello), za 20.30. Euregio Jeugdorkest,

De mooiste filmmuziek, zo 14.30.
Wijkcentrum Heyhoef: Heyhoef Backstage:
Lightnin’ Guy and The Mighty Gators, za
20.30.
Café De Wijn: Irene de Graaf, za 21.00.
Café Extase: Down at the Nightclub: De Stek-
kers, Holy Joe and the Alcoholites & The Buny
Bananzas, za 21.30. Voorronde bandcompeti-
tie Kippenvel, zo 16.00.
De Plaats: Vollemaasbal, za 22.00. Back in Bizz-
nizz (covers), zo 18.00.
De Kievitshoeve, Nijkerkstraat 1: The Lime-
tree Seven, zo 14.30.
Heikese Kerk: Adventsconcert Zuid-Neder-
lands Kamerkoor mmv Bruno de Jonghe (bari-
ton), Evelyne Bohen (sopraan), Antoinette Rat-
hook (harp) & Rob Nederlof (orgel/piano), zo
15.00.
Factorium: Argentijnse koren Coral Viva Voce,
La Banda Roja & Trio
Godoy/Hussein/Cernotto, Misa Criolla, zo
15.00.
Café Joris: Zondag Swing mmv Rayben
Rockers, zo 15.00.
Café Hoegaarden: The Blueband, zo 15.00.
Bar Gezellig: Andy Wyatt Jive Combo (rocka-
billy), zo 16.00.
Café Weemoed: Straf, zo 19.30.
Dongen
De Gouden Leeuw: King King, zo 16.00.
De Cammeleur: Afsluitend optreden jazzwork-
shop Adjan Emmen, zo 17.00.
Goirle
CC Jan van Besouw: Kapelconcert Gordan Ni-
kolic (viool) & Celine Flamen (cello), zo 12.30.
Muziekfabriek, zo 15.00.
Hilvarenbeek
Museumbrouwerij De Roos: Ierse sessie, zo
14.00.
Oirschot
De Enck: The Kik, za 20.15.
Oisterwijk
Tiliander: Argentijnse koren Coral Viva Voce,
La Banda Roja & Trio
Godoy/Hussein/Cernotto, 50 jaar Misa Criolla,
za 20.15.
Westelbeers
Cultuurboerderij, Voldijnseweg 8: Neva En-
semble, za 16.00.

Films
Tilburg
Euroscoop: zie www.euroscoop.nl
Pathé: zie www.pathe.nl/tilburg
Cinecitta: zie www.cinecitta.nl

a = aanmelden

Afval scheiden

In Tilburg zijn tegenwoordig zoge-
noemde ‘voorlopers’ actief, die
controleren of iedereen zijn afval
goed scheidt. Als iemand dat niet
goed doet, dan krijgt deze per-
soon een waarschuwing of uitein-
delijk zelfs een boete. De gemeen-
te wil de burgers zo ‘stimuleren’
om meer afval te scheiden door
een boete uit te delen als je het
niet goed doet. Gedrag verande-
ren door te bestraffen dus: een
vorm van betutteling die vooral
bedoeld is om de gemeentekas te
spekken. Want de gemeente wil
vooral verdienen aan de grondstof-
fen. Het is echter niet voor ieder-
een even makkelijk om afval te
scheiden. En als burger zit je met

vier afvalbakken in huis en een
verzameling lege flessen, zodat je
huis zelf bijna op een vuilstort
gaat lijken. Het gaat bovendien
stinken, omdat veel niet bij het
restafval mag. Plastic verpakkin-
gen waar nog voedselresten in zit-
ten ruiken naar bederf, een groen-
bak waar de vliegen op af komen,
glasbakken waar je een halve stad
voor moet doorrijden, het is er
voor de burger niet leefbaarder op
geworden. En de overheid be-
denkt steeds meer boetes om de
burger, die het in deze economi-
sche tijden toch al niet makkelijk
heeft, leeg te trekken. Fijn afvalbe-
leid in Tilburg!

M. Thomas
Tilburg

Integreren

Uit de brief van Arnold Verplan-
cke (BD, 2 december) met kritiek
op een illustratie in de geest van
de Turkse vlag (BD, 29 november)
concludeer ik dat hij het woord in-
tegreren niet juist interpreteert.
Niet het gastland integreert, maar

de gast. Als je dat niet wilt kun je
er ook voor kiezen in je eigen
land te blijven. Dit geldt voor ie-
dereen, ook voor Nederlanders als
zij besluiten zich in het buiten-
land te vestigen. Zolang zij echter
hier, in hun eigen land, verblijven
moeten zij dus niets.
En wat betreft de oubollige Turk-
se symbooltjes in de illustratie:
wat dacht je van klompen, tulpen

en molens voor Nederland, enor-
me bierpullen en mannen met
dikke buiken voor Duitsland, sla-
pende mannetjes met een enor-
me sombrero voor Mexico? Te-
vens zouden we dan in het kader
van de integratie de Efteling wel
kunnen sluiten. Immers, wat te
denken van de Fata Morgana, het
Carnaval Festival enzovoorts? Tja
volop oubollige symbooltjes.
Kom op zeg, hou nu eens einde-
lijk op over integreren en leer te
relativeren!!

Annie Georgiadis
Tilburg

Kerstverlichting

‘Tabee migraine, hallo kerstlicht-
jes’ was de kop in de krant van za-
terdag 29 november.
Al jaren erger ik me aan de kerst-
verlichting in de Heuvelstraat.
Zondag was ik daar iets na 14.00
uur om wat kerstinkopen te doen.
Ondanks het sombere, donkere
wéér geen enkel lichtje aan in de
hele straat. Bij vertrek om 16.30
uur nog niets.

Waarom zoveel geld spenderen
als de lampjes niet aan zijn tij-
dens de openingstijden van de
winkels? Gaan ze pas aan als het
winkelend publiek weer thuis zit
met de kaarsjes aan?
Het project van het nieuwe onder-
nemersfonds voor ‘Winter in Til-
burg’ is ruim 100.000 euro uitge-
trokken, voor verlichting in het
dwaalgebied, bij de Kaaszaak, bij
het Radiopleintje en aan de Vijf-
sprong. Doe ze dan ook aan tij-
dens de openingstijden van de
winkels! Of als dat te duur is: van-
af 13.00 uur.
Op de Korvelseweg kan het wel.
Daar is het gezellig en sfeervol
winkelen.
Of moeten we in Breda of Den
Bosch gaan winkelen om ‘n beet-
je de sfeer te proeven en het ge-
voel te krijgen: hé, het is binnen-
kort Kerstmis, gezellig winkelen
in een kerstsfeervoelende omge-
ving.
Tilburg, doe er iets aan. Doe het
‘ns ‘n keer goed. Maak Tilburg
wat gezelliger. Grijp je kans.

Gerry Weeterings
Tilburg

Brieven (niet langer dan 200 woor-
den) richten aan redactie Brabants
Dagblad, postbus 719, 5000 AS
Tilburg of redactie.tilburg@bd.nl

Heeft u tips? Bel 013-5375272, of mail
agenda@bd.nl Voor het complete over-
zicht: bd.nl/uitagendatilburg of overuit.nl

AGENDA

LEZERSBRIEVEN

stadskantoor

! In het Jan van Besouw in Goirle is
morgen een postzegelbeurs.

! Kerstverlichting op de Vijfsprong
in de Tilburgse binnenstad.

zijn in 2012 extra verankerd, nadat er tot tweemaal toe platen naar beneden waren gekomen. Het gebouw staat voor
Die doet in architectenkringen veel stof opwaaien. archieffoto Jan van Eijndhoven/PVE


