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Betreft: voormalige Julianaschool, Grote Brugse Grintweg
Tiel, 13 november 2011.
Geachte dames en heren,
Op 26 oktober jongstleden hadden vertegenwoordigers van de Oudheidkamer Tiel en Waardevol Tiel een
gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder wethouder Vermeulen, en het schoolbestuur,
waaronder de heer Visser. Onderwerp van het gesprek was de dreigende sloop van de voormalige Julianaschool
aan de Grote Brugse Grintweg. Wij hebben onze waardering uitgesproken voor de uitnodiging voor de
bijeenkomst en de bereidheid van zowel gemeente als schoolbestuur om een toelichtit.lg op de plannen te geven.
De goede atmosfeer tijdens het gesprek neemt niet weg dat de conclusie van het gesprek een onplezierige was.
Er heeft zich een zodanig proces afgespeeld dat de sloop van de Julianaschool, ondanks ons dringende pleidooi
en de historische waarde van het gebouw, onvermijdelijk lUkt.
Wij hebben tijdens het gesprek afgesproken dat onderzocht zou worden of het mogelijk was onderdelen van het
gebouw uit het gebouw verwijderd kunnen worden voor een later, gepast hergebruik bij b~ivoorbeeld restauratie
elders in de stad. Een uitnodiging voor het overleg hebben ~i inmiddels ontvangen, waarvoor onze dank.
Er zijn nog twee aspecten van de sloop van de Julianaschool die niet besproken zijn en die onze gezamenlijke
aandacht waard zijn. Allereerst is er het feit dat het gebouw staat op een grondstuk in Zandwijk, aan of op de
oever van wat des4jds de Linge-arm was. Zoveel is duidelijk, het is een gebied waarvan aannemelijk is dat er
zich archeologische vondstcomplexen in de bodem bevinden. De vraag is nu aan de orde hoe daarmee tijdens de
sloop van de school en de navolgende bouwactiviteiten wordt omgegaan.
De Julianaschool is een gebouw met een monumentale waarde. Het is ook een gebouw met een verleden. Tijdens
de oorlog was het in gebruik bij de Duitse bezetter en er zijn vanuit dat gebouw mensen naar hun einde gevoerd.
Ons lijkt het niet meer dan gepast om bij de bouw van een nieuwe school aan dat verleden en het menselijk leed
aandacht te besteden. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een gedenksteen of gedenkteken.
Graag willen wij met u van gedachten wisselen over mogelijke oplossingen voor zowel de archeologische
aspecten en de herinnering aan een verleden dat voor verschillende Tielenaren nog zeer nabij is.
Hoogachtend,
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