
Waterdicht Ode aan de Ley 

v an Frank Kouwe, werkzaam bij Water- 
schap De Dommel, kregen we het ge- 

dicht 'Ode aan de Ley' toegezonden. Het 
gedicht verscheen in 1953 in een Oister- 
wijks blaadje, genaamd 'Het Kerkklokje'. De 
achterliggende geschiedenis is als volgt. 

Ten oosten van Tilburg stroomt de 
Voorste Stroom, die verder benedenstrooms 
in Oistenvijk ook wel Ley wordt genoemd. 
In de dertiger jaren loosde de gemeente 
Tilburg hierop haar afvalwater, dat behalve 
huishoudelijk afvalwater, ook textielafval- 
water bevatte. Al naar gelang het verfbad 
dat men liet lopen, kleurde dit de Ley 
blauw, bruin, rood of welke kleur dan ook. 
Omdat het afvalwater ook een behoorlijke 
stank verspreidde, zijn de burgers van 
Oistenvijk deze situatie juridisch gaan aan- 
vechten. Deze procedure nam uiteindelijk 
meer dan 20 jaar in beslag (1930-1953), 
leidde tot zeven arresten bij de Hoge Raad 
(de zgn. Voorste Stroom-arresten) en was 
uiteindelijk van groot belang voor de juris- 
prudentie betreffende lozingen van afvalwa- 
ter op het oppervlaktewater. Samengevat 
luidde de conclusie dat de lozing op zich 
rechtmatig was, maar het veroorzaken van 
overlast niet. Veroorzaakte schade kon ver- 
goed worden, maar dat mocht de gemeente 
niet ontslaan van de verplichting om alles te 
doen om het schadelijke karakter van de 
lozing te verminderen of geheel weg te ne- 
men. 

De burgers van Oistenvijk ontvingen 
uiteindelijk een schadevergoeding voor de 
ondervonden hinder. Het gedichtje lijkt aan 
te geven dat de zaak hiermee tot tevreden- 
heid afgehandeld was. 

O vuile stroom, 
Wees wellekoom 
In  't mooie Oisterwijk. 
Al riekt gij wat, 
Wat hindert dat? 
Gij maak de mensen rijk. 

Behoud uw kleur 
E n  ook uw geur; 
Straks trekken w'allemaal. 
Ja lieve Ley, 
Dan plukken wij 
Heel Tilburg lekker kaal. 

Blijf heerlijk blauw. 
Dat is voor jou 
Gewoon een vriendenplicht. 
Heeft iemand last, 
Dan houdt die gast 
Zolang z'n neus wel dicht. 

Geen Waal of Rijn 
Kan schoner zijn: 
O stroom ik heb u lief: 
Aanhoor ons bée: 
"Leef met ons mee; 
Blijf ruiken asjeblieft." 


