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Ten geleide

De redactie is van mening dat het met het derde nummer van dit jaar
weer drie opmerkelijke bijdragen levert aan de Tilburgse geschiedschrijving. Na het monumentennummer heeft 'Tilburg' dit keer artikelen op
het terrein van de cultuur, archeologie en sociale geschiedenis. Uiteenlopende onderwerpen, die behandeld worden door auteurs die op hun terrein al diverse publicaties hebben verzorgd.
Jef van Kempen schrijft een uitgebreid artikel over de contacten van
Theo van Doesburg in Tilburg. Van Doesburg bracht een gedeelte van
zijn mobiUsatietijd in Noord-Brabant door, waarbij hij diverse vrienden
in Tilburg maakte. Van Kempen reconstrueert Theo van Doesburgs relaties uit die tijd. Ook gaat hij in op de hteraire activiteiten die Van Doesburg in die periode ontplooide.
Ton Thelen geeft een schets van het ontstaan van de kathoheke arbeidersbeweging in Tilburg op het einde van de vorige eeuw. Het hierover
bestaande beeld van een volgzame arbeidende bevolking en een leidende
geestelijkheid is te stereotiep. Thelen brengt nuanceringen aan. De uiteindelijke ontstane R.K. Tilburgse Gildenbond bleek een typische Tilburgse variant te zijn van een algemene werkliedenvereniging.
Johan Hendriks en Frans van Nuenen gaan in op de resultaten van archeologisch onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het Leijdal.
Het betreft hier met name de vroeg-middeleeuwse periode. Ze blazen de
discussie over het bestaan en de ligging van het gebied 'Tilhburgis' nieuw
leven in.
In Tilburg Kort tenslotte het gebruikelijke overzicht van publicaties, artikelen en scripties die betrekking hebben op de cultuur, geschiedenis en
monumenten in Tilburg.
De redactie
Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Van Raak B. V. en Melis Gieterijen B. V.
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Ik kom en breng een hemel hier op
aarde
over Theo van Doesburg

Jef van Kempen*

Misschien had stationsassistent Antony K0I4 wel dienst op het moment dat sergeant Küpper
in Tilburg arriveerde. In de Industriestraat, op enkele honderden meters van het station, werkte de kantoorbediende Maurits Manheim. Hij moet vanuit het kantoor van de aan de spoorlijn
gelegen Lakenfabriek E. Elias tenminste een glimp hebben opgevangen van de voor Tilburg
ongekende invasie van twintigduizend militairen. Het was die dinsdag 11 augustus 1914 — en
de dagen daarna — zonder twijfel het gesprek van de dag; ook voor zijn collega Helena Milius.

* Jef van Kempen (1948)
publiceerde eerder in
Tilburg, en verder o.a.
in Dietsche Warande &
Belfort en SIC.

The Great War
Op 1 augustus 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Negen miljoen slachtoffers zouden het resultaat zijn van dit eerste gemechaniseerde bloedbad, dat in veel opzichten het
einde van de negentiende eeuw markeert. Zowel van de heroïek als van de mensonterende
omstandigheden waaronder de soldaten uit
vele Europese landen 'The Great War' hebben beleefd, is uitgebreid verslag gedaan. In
Nederland is de belangstelling voor de literatuur over deze oorlog altijd achtergebleven
bij die over de Tweede Wereldoorlog. Een
vergelijking gaat natuurlijk mank omdat ons
land in '14-'18 zijn neutraliteit — met veel
hangen en wurgen — wist te handhaven.
Vooral lm Westen nichts Neues (1929)van
Erich Maria Remarque en Frank van Wezels
roemruchte jaren (1928) van A.M. de Jong
hebben hier generaties lang het beeld van de
Eerste Wereldoorlog bepaald.
Door de grote schaal waarop de oorlog zich
voltrok, zijn ook veel dichters van verschillende nationaliteiten bij het oorlogsgeweld
betrokken geraakt. Zij deden op eigen wijze
verslag van de ervaringen van soldaten en
burgers op de Europese slagvelden.
Er bestaat een foto van de Duitse expressionistische dichter August Stramm waarop hij
in uniform in een donker dennenbos is geportretteerd. Een foto van een dichter in uniform heeft bijna altijd iets shockerends, misschien wel omdat de poëzie de moeder van alle kunsten is. Het is onmogelijk om in het
portret van de 'Hauptmann' met de glanzende piekhelm, met zijn sabel, zijn hoge rijlaarzen en gepoetste knopen, de bij het tijdschrift
Der Sturm betrokken dichter te herkennen.
Stramm heeft zich pas in 1915 van zijn uniform kunnen ontdoen. Hij sneuvelde in dat
jaar op het slagveld in Rusland.
Hoe cynisch dit ook in deze context mag klin68

ken, deze oorlogsperiode heeft ook schitterende poëzie voortgebracht. Ten onrechte
werden lange tijd de sentimentele en patriottistische verzen van Rupert Brooke als de belangrijkste oorlogspoëzie beschouwd. Er bestaan zeer aangrijpende gedichten over het leven aan het front zoals The End of War van
Herbert Read of Dead Man's Dump van
Isaac Roosenberg. Ook Guillaume Appolinaire en Guiseppe Ungaretti deden door middel van hun poëzie verslag van de gruwelen
van deze oorlog.
De naar mijn mening mooiste oorlogspoëzie
is ons overgeleverd door de Engelse officier
Wilfred Owen, die in 1918, een week voor de
Wapenstilstand, in Frans-Vlaanderen werd
gedood. In het gedicht Strange Meeting verhaalt hij van de psychische wonden die de
oorlog veroorzaakte.
'Foreheads of men have bied were no
wounds were.
I am the enemy you killed, my friend.'
Het is wellicht het meest besproken en in
bloemlezingen opgenomen oorlogsgedicht
dat ons uit de Franse en Vlaamse loopgraven
heeft bereikt.
Dat er weinig Nederlandse poëzie in relatie
tot de Eerste Wereldoorlog is geschreven, ligt
voor de hand. Toch zijn ook hier wel interessante regels aan het oorlogsgeweld besteed,
zoals de ten onrechte vaak gebagatelliseerde
experimentele poëzie van de dichteres Agnita
Feis. In 1915 verscheen haar door Albert
Verwey gunstig besproken bundel: Oorlog.
Verzen in staccato. Een vrouw keerde zich tegen de oorlog.
Ook sergeant Küpper schreef gedichten. In
augustus 1914, de maand dat hij met de gemobiliseerde IVe divisie naar Brabant werd
gezonden, noteerde hij zijn afkeer van geweld in de regels van een gedicht.

OORLOG
Aug. 1914
De hemel viel op aard in stukken
En nergens is 'n bloem
die ongeschonden leeft.
De aarde stinkt van 't bloed,
dat uit den hemel spat.
De wond is groot
en niet te helen
DE HEMEL DIE GAAT DOOD
Het verstand staat stil.
De mensch is weg.
Hij bracht zichzelve om.
De beesten brullen in de straten.
Ze ruiken bloed.
Ze lekken zich de muilen
Ze woelen met hun zwarte snoet
de roode aarde om
en scheppen zich 'n hemel
van kruitdamp en van bloed.
De rauwe werkelijkheid

afb. I Helena Milius en
Maurits Manheim op het
kantoor van Lakenfabriek E. Elias. In het
midden een onbekende
collega, 1914/1915 (Coll.
Rijksdienst Beeldende
Kunst 's-Gravenhage,
Schenking Van Moorsel).

Christian Emil Marie Küpper werd op 30 augustus 1883 in Utrecht geboren. Zijn moeder
werd door de fotograaf Küpper in de steek
gelaten en hertrouwde met de Amsterdammer Theodorus Doesburg. Christian Küpper
liet zich al op jeugdige leeftijd Theo van
Doesburg noemen. Hij zou deze naam zijn
verdere leven blijven gebruiken. De jonge
Theo van Doesburg volgde aanvankelijk toneellessen, maar voor zijn twintigste jaar was
hij reeds vastbesloten zowel schrijver als
schilder te worden. In 1908 had hij zijn eerste
grote expositie in de Haagse Kunstkring.
Kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog nam hij nog deel aan de 'Salon
des indépendants' in Parijs.

Theo van Doesburg publiceerde vanaf 1912
regelmatig literair en kritisch proza in het
weekblad Eenheid, dat een klankbord wilde
zijn voor de meest uiteenlopende maatschappelijke en geestelijke stromingen. Agnita
Feis, met wie Van Doesburg in 1910 was gehuwd, debuteerde een jaar later in hetzelfde
blad. In de jaren daarna worden Van Doesburgs publikatiemogelijkheden vergroot
doordat hij dan ook gaat meewerken aan het
dagblad De Avondpost en het weekblad De
Controleur.
In de eerste maanden van zijn mobilisatie
maakte Van Doesburg een sombere periode
door. De oorlogsdreiging had bij hem een
grote schok teweeggebracht, zoals blijkt uit
zijn gedicht Oorlog, en uit andere literaire
stukken uit die tijd. Illustratief is een passage
uit zijn Derde brief aan Bert ha, die hij op 11
november 1914 in Alphen schreef.
'Juist stond ik op het punt stoutmoedig de
geheele oude wereld der kunst en zijn intellect te omsingelen en in te nemen, toen plots
als 'n ontzetting brengende granaat de gedachte aan de mogelijkheid van een Europesche oorlog (dat beteekende voor mij de
overwinning van die vuile huichelachtige wereld over de geestelijke, edele wereld) in mijn
brein sloeg. Reeds door de mogelijkheid van
dezen alle persoonlijkheid en kuituur vernielende Oorlog voelde ik mij persoonlijk overwonnen. Ik had te veel vertrouwen gehad in
het hoogere en geestelijke in de mensch. Daar
stond ik opeens voor de rauwe Werkelijkheid. Niet Kunst, niet liefde, niet wijsheid,
maar granaten, granaten, granaten!'
Nederland was vastbesloten neutraal te blijven. De vaste overtuiging dat onze grenzen
ongeschonden zouden blijven, leidde tot absurde situaties. Vanuit Limburg trokken zelfs
grote groepen mensen, te voet of gemotoriseerd, naar België om de interessante veldslag
nabij Luik — uiteraard vanaf enige afstand
— te aanschouwen. Niettemin werd het gehele leger, zo'n 200.000 man sterk, op 1 augustus gemobiliseerd en een groot deel daarvan
ingezet voor de bescherming van de landsgrenzen. De vierde divisie van het veldleger
— 20.000 man — waaronder veel Friezen en
Amsterdammers, werd in Tilburg of de onmiddellijke omgeving gestationeerd."
De staf van de vierde divisie, onder leiding
van generaal Weber, betrok hotel De Gouden
Zwaan aan de Heuvel.
De situatie in Tilburg was zeer chaotisch; dat
is niet te verwonderen indien men bedenkt
dat in de stad (die op dat moment 55.000 inwoners telde) ook veel Belgische vluchtelingen hun toevlucht zochten. Het aantal vluchtelingen bedroeg officieel 5000, maar op
sommige dagen liep het aantal op tot 15.000.
Het grootste probleem was de inkwartiering.
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den die de veelal andersdenkende militairen
erop nahielden. Om de toenemende criminaliteit en de openbare dronkenschap onder de
massa in de stad vertier zoekende soldaten
een halt toe te roepen, werd zelfs een vervroegde sluitingstijd van drankgelegenheden
ingevoerd. Men richtte militairenverenigingen op, organiseerde sportdagen en bioscoopvoorstellingen om de allochtonen —
bijna de helft van de bevolking — bezig te
houden.
Voor de energieke Van Doesburg geen fietsende fanfares of conversatiekringen; hij zou
opmerkelijk snel zijn eigen vrienden maken
in de kring van de Tilburgse andersdenkende
minderheid.
De vrienden
Afb. 2 De staf van de
vierde divisie betrok in
augustus 1914 Hotel De
Gouden Zwaan aan de
Heuvel.

In de eerste maanden van de mobilisatie werden de soldaten in scholen ondergebracht,
daarna onder vaak slechte omstandigheden
in fabrieksgebouwen.
Van Doesburg had zijn militaire dienstplicht
in 1903 vervuld en was, zoals toen gebruikelijk, bijna iedere twee jaren opgeroepen voor
herhahngsoefeningen. In 1911 was hij bevorderd tot sergeant bij de landweer-infanterie.
Tijdens de mobilisatie kreeg hij de taak van
sergeant-facteur toebedeeld. Een van de
charmantste eigenschappen van de nieuwbakken postbode was dat hij, als geen ander,
in staat was de omstandigheden naar eigen
hand te zetten. Hij zou er, zoals uit het vervolg van deze reconstructie zal blijken, gedurende zijn verblijf in Brabant in slagen, er
nog een interessant privéleven op na te houden.

Deze poging tot een reconstructie van Theo
van Doesburgs relatie met zijn Tilburgse
vrienden tijdens de Eerste Wereldoorlog, is
voor een belangrijk deel gebaseerd op de correspondentie tussen hem, Antony Kok, Helena Milius en Maurits Manheim.^'
Verder zijn daar zoveel mogelijk de literaire
produkten van Van Doesburg en Kok uit die
tijd, en de verschillende studies die daar inmiddels over zijn verschenen, bij betrokken.
De briefwisseling komt echter pas in de tweede helft van 1915 goed op gang. In september
1915 werd Van Doesburg namelijk naar
Utrecht overgeplaatst (hij bracht nog wel veel
van zijn verlofdagen in Tilburg door). Vóór
zijn overplaatsing bestond natuurlijk niet de
noodzaak om uitgebreid te corresponderen.
Uit de bewaard gebleven brieven van Helena
Milius, waarvan de eerste dateert van Nieuwjaar 1915, valt op te maken dat men elkaar
Al vrij snel na de mobilisatie werd Van Does- regelmatig — in sommige perioden zelfs daburg in Alphen ingekwartierd. Het adres viel gelijks — ontmoette.
niet meer te achterhalen, maar uit een brief Over de wijze waarop de kennismaking tusvan 19 november 1914 is te lezen dat het in ie- sen de vrienden tot stand is gekomen, is in de
der geval bij een gezin met kinderen was. 'Ik afgelopen jaren in publikaties al het nodige
schrijf in mijn kamer de beste gedachten over gespeculeerd. Er zijn zelfs vier verschillende
liefde en schoonheid op. (...) Naast mij in de versies bekend. Antony Kok vertelde aan het
huiskamer spelen 5 kinderen op de stenen eind van zijn leven over de sergeant-facteur
vloer. Ze hebben klompjes aan en schuifelen die op zoek naar wat Tilburg aan cultuur te
daarmee over de gezandde vloer'.
bieden had, naar hem werd doorverwezen.
In het voorjaar van 1915 is hij kennelijk ver- Er bestaat een nog mooiere anekdote, ook
huisd, hetgeen kan worden opgemaakt uit de van Kok, waarbij Van Doesburg wandelend
adressering van aan hem gerichte post. Het in de Tuinstraat, ter hoogte van slagerij De
handelt om het pand Kloosterstraat 1 in Brouwer, getroffen werd door de klanken
Goirle, een woonhuis dat in 1974 werd van de door een opengeschoven venster naar
gesloopt.^'
buiten dwarrelende pianomuziek. Van DoesDe slechte hygiënische omstandigheden, het burg belde aan en maakte zo kennis met de
gebrek aan kleding en schoeisel, dat alles zou boven de slagerij op kamers wonende spoormet verloop van tijd verbeteren. De grootste wegbeambte. Het lijkt me allemaal te romanvijand van het Nederlandse leger zouden uit- tisch om waar te zijn. Verder is in een publieindelijk niet de granaten zijn; dat werd de katie gesuggereerd dat Van Doesburg welverveling.
licht was ingekwartierd op het adres waar
In het katholieke Tilburg waarschuwde de Helena Milius woonde: Zomerstraat II. Ook
plaatselijke pers voor de moderne denkbeel- dat bleek onjuist.
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Hoewel nu precies 75 jaar later wel geen definitief antwoord meer is te geven, geef ik de
voorkeur aan de vierde versie. In een brief
van 31 december 1915 aan Kok, blikt Van
Doesburg terug op het ontstaan van hun
vriendschap. 'Dat was toen ik je voor 't eerst
sprak bij Maupie.' Maupie was Maurits
Manheim.
Deze 26-jarige Amsterdammer woonde al geruime tijd in Tilburg. Na aanvankelijk op kamers in de Poststraat en de Heuvelstraat te
hebben gewoond, verhuisde hij begin 1913
naar de Stationsstraat nr. 1. Hier, recht tegenover het station, was café-restaurant Albert Jansen gevestigd. Gezien de korte periode die er ligt tussen de kennismaking en Van
Doesburgs brief, ligt het voor de hand aan te
nemen dat hij eerst Manheim heeft ontmoet.'''
Behalve de twee collega's van Lakenfabriek
E. EHas, Helena Milius en Maurits Manheim, en hun vriend de spoorwegbeambte
Antony Kok, behoorde ook Heiena's jongere
zuster Frie tot de groep Tilburgse vrienden
die elkaar regelmatig in café-restaurant Albert Jansen ontmoetten.^' Van een aantal
van hen zijn door de briefwisselingen de namen overgeleverd, zoals van Maurice Bogaers een vriend van Manheim, de binnenhuisarchitect Henri Dreesen, en Martinus
van Velzen, die chef was van het Z.N. Kledingmagazijn aan het Piusplein. Afgezien
van hun belangstelling voor kunst hadden de
meesten nog iets gemeen: ze waren nagenoeg
allemaal niet-katholiek.
Een andere opmerkelijke militair in het Tilburg van die dagen was de Friese schoenmaker en schrijver Evert Rinsema. De overlevering wil dat Van Doesburg hem leerde kennen omdat hij geïntrigeerd raakte door het
feit dat de compagnie-schoenmaker Socrates
las. Het typeert Van Doesburg volkomen,
oorlog of geen oorlog, hij koos zijn eigen

vrienden. En met succes; met Rinsema sloot
hij een vriendschap voor het leven, zoals hij
dat ook deed met Antony Kok en de vrouw
die zijn Muze werd, Helena Milius.
aan Haar
ik kan
zoo lang
niet
zonder zoen
van jou.
de dagen
worden
nachten
dicht
en graauw.
ik kan
zoo lang
niet
zonder blik
van jou.
de hemel
wordt zoo mat
het zonlicht
wordt zoo graauw.
ik kan
zoo lang
niet
zonder jou.
In het najaar van 1914 moeten deze vriendschappen zijn gesloten. Vast staat dat zich in
november al een hefdesgeschiedenis ontwikkelde tussen Theo van Doesburg en Helena
Milius. In die maand schreef hij in Alphen
twee brieven, weliswaar met een duidelijke literaire pretentie, maar gericht aan Helena
Milius. Hij filisofeerde hierin over oorlog en
liefde. Op 19 november schreef hij: 'Als ik
denk aan de soldaten, die nu in de loopgraven liggen, dan komt het mij voor, dat er
nimmer zoveel fanatieke vurige martelaars
geweest zijn als in dezen tijd; dat er nimmer
zooveel doorstaan, zooveel opgeofferd werd
voor 'n goede zaak als voor den oorlog in dezen tijd.' Op zondag 22 november richtte hij
zich directer tot zijn nieuwe liefde: 'Gij mijn
lief! Gij zegt: 'De natuur wil dat (de oorlog
van mensch tegen mensch) niet en heeft er
part noch deel aan!' De hemel zei het mij anders. Weet gij mijn eeuwig lief, weet gij wat
de hemel zei? De hemel zei: de natuur wil het
zoo, juist zij, zij heeft er deel aan. (...) Lieve
groote geleidster wees overtuigd dat mijn leven aan jou is gewijd.'
Met het voorgaande proza van Van Doesburg voor ogen, kan ik het niet nalaten een
opmerking van Helena Milius aan de temperamentvolle sergeant te vermelden. Ze zegt
hem blij te zijn zelf geen literaire brieven te
schrijven; Van Doesburg zou die toch maar
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aan anderen laten lezen. Behalve dat die opmerking mij maant tot een zorgvuldig en ingehouden citeren uit de brieven van deze
zachtaardige vrouw, blijkt eruit hoe schuchter zij stond tegenover Van Doesburgs gewoonte zijn zieleleven te etaleren. Van Doesburg was verliefd, en hij wilde dat iedereen
dat wist.
Het slot van het citaat uit de tweede brief
kondigt een verandering aan; de oorlog raakte steeds verder op de achtergrond. De schrijver van Het lied van het wilde beest, dat nog
op de dag van de mobilisatie in Eenheid werd
gepubliceerd, had andere dingen aan het
hoofd. In een brief aan Antony Kok van 11
februari 1916, waarin hij terugblikt op zijn
Tilburgse tijd, schrijft hij: 'Ik zocht den
dood, achttien maanden geleden, en vond het
leven.' In zijn literaire werk van die tijd — en
zijn produktie was enorm: Van Doesburg
kan onmogelijk van veel nut zijn geweest
voor het leger — worden de verwijzingen
naar het lijden en de heroïek van de oorlog
minder. De kunstenaar heeft zich hervonden,
en kondigt zich aan.
IK KOM
'k wil moordenaar zijn
van al wat klein
gedrochtelijk is
en krom
ik kom, ik kom
'k wil tusschen
deze sterken handen
te pletter drukken
aan de wanden
de bourgeoisiegevalligheid
en alles waar de mensch aan lijdt
ik kom, ik kom, ik kom
Het nieuwe lied
komt heerlijk juichen
en zal de wereld
leeren buigen
voor d'almacht
van het echte woord
zooals het nimmer
werd gehoord
ik kom, ik kom, ik kom, IK KOM
Die oude god
uit verre tijden
is in 'n zwarten kouden nacht
met eenen slag
ten dood gebracht
Hij ligt nu stervend
in die landen
waar nog het licht
niet mocht ontbranden
En waar de kilte van het graf
den mensch sloot
voor de waarheid af
ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, IK KOM
En breng een hemel
hier op aarde
een dynamische kracht
van woorden
zooals geen sterveling nog hoorde
Van echte zoete teederheid
als bloemen in den zomertijd
ik kom, IK KOM, IK KOM, IK KOM, IK KOM
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Mijn ziel staat als 'n paard gezadeld
mijn geest staat als 'n open poort
straks kom ik uit dien poort gereden
En hollen en draven
langs kerken en graven
langs duinen en strand
In zon langs de zee
Dóór de zee
Kletsend, schuimend
En fier als een god
met een vreeselijk geluid
Brul ik mijn lied
als 'n stormwind uit.

In dit bestek is het onmogelijk uitgebreid op
de geschriften uit deze periode in te gaan,
laat staan er veel van weer te geven. Van
Doesburgs grote activiteit op literair gebied
had natuurlijk te maken met het in zijn nabijheid hebben van de twee pasverworven vrienden Kok en Rinsema, en het feit dat hij —
door de omstandigheden gedwongen — niet
aan schilderen toekwam. Het dateren van
zijn werk is soms een hachelijke zaak; toch
wordt te vaak voetstoots aangenomen dat
Van Doesburg zijn werk hier en daar antidateerde om zich te profileren als iemand die
vroegtijdig nieuwe ontwikkelingen had ingezet. Tussen het ontstaan van een literair werk
en de voltooiing ervan kunnen jaren liggen;
daarvan zijn voorbeelden te over. De datering van het werk is op de eerste plaats een
zaak van integriteit voor de kunstenaar zelf,
niet voor de literatuurwetenschap. Bij het
proza schept dat niet zoveel problemen, omdat een deel hiervan werd gepubliceerd in
Eenheid, zoals het sprookje De vijand en zijn
liefdesproza Mijne liefde en Uwe liefde. In
1914 en 1915 schreef hij onder meer zijn Brieven aan Bertha, gericht aan een fictieve
vrouw (een synthese van Agnita Feis en Helena Milius?) en het mooie groteske verhaal
M'sieur Cabinet. Andere titels uit deze periode zijn bijvoorbeeld De gedenkschriften van
een minnaar. De zwarte vlek. De boer, en De
Denker. Een deel van het overgeleverde werk
bleef tot op dit ogenblik ongepubliceerd.
Moeilijker is de datering van de gedichten.
Het grootste deel van zijn gedichten heeft hij
in 1920 op chronologische wijze gebundeld in
het manuscript van Nieuwe Woordbeeldingen. Hij is nooit tot een integrale uitgave van
deze bundel overgegaan, maar heeft een aantal gedichten in zijn tijdschrift De Stijl opgenomen, aangepast aan zijn theoretische opvattingen van die tijd. Opvallend genoeg
heeft Van Doesburg het grootste deel van
zijn poëtische oeuvre in zijn mobilisatietijd
geschreven.
Behalve zijn liefdesgedichten, die hij afzonderlijk bundelde in Verzen van 1914, en die
tamelijk traditioneel van opvatting zijn,
kwam hij juist in die periode van betrekkelijk
isolement tot belangrijke vernieuwingen in

zijn poëzie. Onder invloed van het Italiaanse
futurisme probeerde Van Doesburg, en daarin gevolgd door Kok, zich te ontdoen van iedere verwijzing naar sentimentaliteit. Het gevoel en het ik dienden uit de poëzie te verdwijnen. Een opmerkelijke ontwikkehng in
amper een jaar tijd van zijn expressionistische gedicht Oorlog naar het futuristische gedicht Trein. Toch had Van Doesburg ook
problemen met futuristen, die oorlog en geweld verheerlijkten. In een brief aan zijn
vriend Kok van 8 september 1915 schreef hij
hierover: 'Ik geloof niet dat het gevoel voor
schoonheid en poëzie samen kan gaan met
kazernelucht en kanonnen. Als Marinetti de
leider der Futuristen-beweging meent dat het
wel kan, dan zeg ik dat hij niet weet waaruit
echte kunst ontstaat. Als men zelf in 'n gezellige kamer in 't een of ander hotel zit en dan
te paard 'n beetje langs 'n bateljon draaft,
zoals August Stramm nu ja, dan geloof ik
wel dat militarisme en moderne kunst samen
kunnen gaan.' (Van Doesburg kon niet weten
dat Stramm zes dagen eerder in Rusland was
gesneuveld.) In zijn gedichtencyclus Soldaten
1916, die hij in 1921 onder het pseudoniem
I.K. Bonset voor een deel in De Stijl publiceerde, zijn alleen nog maar gedichten te vinden waarvan het beeld (de typografie), het
ritme en de klank de boventoon voeren. Het
experiment leverde hele mooie gedichten op
zoals Ruiter, De Trom en Voorbijtrekkende
Troep. Niet de oorlog maar het soldatenleven
zelf was een esthetisch principe geworden.
Aan Haar
Agnita Feis moet zich al eerder zorgen hebben gemaakt over de ontwikkehngen in Tilburg. Weliswaar leek haar huwelijk met Van
Doesburg al in de loop van 1914 te zijn
gestrand, maar ze zal zich toch gekwetst hebben gevoeld toen haar echtgenoot op 30 januari 1915 in Eenheid (ook haar tijdschrift) een
openlijke liefdesverklaring de wereld inzond,
die klaarblijkelijk niet voor haar bestemd
was. Het stuk dat de titel Mijne liefde... Aan
Haar droeg, liet niets aan duidelijkheid te
wensen over, en besloot als volgt: 'Maak ik
ken haar: ik zing van haar en indien gij mij
ziet, ik hoop dat gij ziet, dat zij bij mij is. En
indien gij mij hoort, ik hoop dat gij hoort,
dat zij in mij is.'
Op 20 februari volgde opnieuw een voor Helena Milius bestemde liefdesverklaring in hetzelfde tijdschrift.
Uwe liefde...
Aan Haar.
Uwe liefde is koninklijk.
Zij is als hemelsblauw. Zij is als zonlicht. Zij draagt mij.
Zij wekt in mij het wezen der eeuwigheid op. Uwe liefde

is zoet; is warm en van velerlei beweging. Al uwe kleine
bewegingen drukken te zamen ééne groote muzikale beweging uit, 'n beweging vol majesteit.
Uwe liefde: Zij is als wit, wanneer alle kleuren ontroerd
zijn en te zamen wit licht vormen. Gij zijt gezeten in dit
licht en als 'n wonder wordt gij. Maar ach, gij maakt u
zelf bovenaardsch en mij maakt gij 'n ander.
Ik word 'n kind.
En het kind speelt in de wei en weet niets en het vermoedt geen kwaad. Het kind speelt in de zon; het kind
is dartel en over-moedig.
Uwe liefde is religieus. Zij is de religie van het leven en
de kleinste uwer bewegingen behooren evenzeer tot den
ritus van dezen dienst. Want uwe liefde is 'n dienst en gij
schept mij door zien alleen.
Want uwe nooit-verzadigde blik looit mijn huis met licht
en kleur; bovenaardsch.
A Is gij mij aanziet zóó-: het is of gij bidt. Als gij mij aanziet zóó - -: ik zal uitgaan en niet terugkomen vóór ik
waard ben, dat men tot mij als tot God spreekt.
Uwe liefde is 'n gebed.
Ik hoor het en ben aan alles ontroerd.

***

Ik spreek
Deze taal is gemaakt uil de levenslucht uwer liefde.
Dit is dan de taal, die men spreekt wanneer men onder
puinhopen vandaan gehaald wordt en komt in het klare
hemellicht en dat dan drinkt, drinkt, drinkt....
Ach, ik ken vele dranken: de dranken der aarde. Maar
den drank des hemels kende ik niet voor gij mij drinken
liet.
En nu zeg ik tot de geheele wereld: drink!
Maar ach, zij keert den beker onderste-boven en het
kostbare hemelnat vloeit over de straat en loopt weg in
de goot als modder.
Maar ik niet; ik drink; want ik ben zeer dorstig naar dien
drank en mijn wezen vult zich met bovenaardsche
kracht.
Zal ik dan niet hemelsche zaken voortbrengen uit mijn
aardsch lijf; mijn aardsch brein?
Zal ik dan niet boven-moedig worden en zeggen van uit
den hemel: 'Menschen gij spreekt over deze zaak, maar
ik zeg u, ik ken deze zaak en zij is zóó als ik zeg, dat zij
is en niet anders. Want niet ik ben 't, die deze dingen
zegt, maar de engel in mij beveelt mij deze dingen te melden. '
Ja zoo zal het worden met mij en indien het zoo zijn
zal... gij kunt juichen en zeggen: 'Ziet, dat wezen daar,
dat is mijne schepping. Ik schiep hem door zien alleen.'
Theo van Doesburg.
Tilburg, 10 Februari 1915.

Misschien was het voor Agnita Feis nog een
schrale troost dat Van Doesburgs liefdesproza in veel kritieken belachelijk werd gemaakt. Het tijdschrift De Blijde Wereld
noemde het een stotterige liefdesontboezeming en erotisch gekweel. De avances van de
sergeant hadden inmiddels wel het gewenste
resultaat bereikt. Aanvankelijk is in de brieven nog sprake van een verloofde met de
naam Jopie Overduijn, maar deze blijkt in
april al zijn biezen te hebben gepakt. De druk
die door vrienden en kennissen op de toen
26-jarige Helena Milius wordt uitgeoefend is
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opvallend groot; dat ze haar verloving verbreekt wordt nog geaccepteerd, maar niet
omwille van Van Doesburg. Het moet voor
haar geen sinecure zijn geweest om in een
provinciestad als Tilburg openlijk om te gaan
met een gehuwde man. Toch reageert ze laconiek; het is een zaak die niemand aangaat.
Wie nu interessante erotische onthullingen of
voorbeelden van grote losbandigheid binnen
de vriendenkring verwacht, komt bedrogen
uit. Een van Helena Milius' grootste klachten
was, dat ze er maar niet in slaagde met Van
Doesburg alleen te zijn. Altijd was er die 'cipier', haar zuster Frie. Haar minnaar alleen
naar het station brengen was zelfs onmogelijk.
Niet alleen in de liefde maar ook op artistiek
gebied was Van Doesburg onstuitbaar. Met
Kok smeedde hij plannen voor een eigen tijdschrift, dat in oktober 1917 onder de naam
De Stijl voor het eerst zou verschijnen, en nu
als een van de belangrijkste organen van de
historische avant-garde wordt beschouwd.
Een van de aardigste inspanningen van Theo
van Doesburg in die tijd, was de organisatie
van een soiree intime op 29 april 1915 in caférestaurant Albert Jansen. De avond had kennelijk veel succes, want op woensdag 12 mei
1915 werd het gezamenlijke optreden van
Kok, Manheim en Van Doesburg herhaald.
Ter gelegenheid van deze soirees bracht Kok
op de piano muziek van Wagner, Beethoven
en Schumann ten gehore; Maurits Manheim,
die een begaafd zanger moet zijn geweest,
zong liederen van Méhul, Schubert en Mendelssohn. Kok had ook de Heeresmarsch van
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Herwarth Walden op het programma staan.
De bladmuziek die hij voor deze voorstelling
had weten te bemachtigen — in 1914 door
Der Sturm uitgegeven — heeft hij zijn hele leven bewaard. Opus 21 was opgedragen aan
August Stramm. Van Doesburg verzorgde
het literaire gedeelte na de pauze. Hij las
voor uit het werk van Nietzsche, Oscar Wilde
en Lodewijk van Deyssel. Daarnaast droeg
hij moderne verzen voor van Agnita Feis, en
— hoe kan het anders — van hemzelf. Opvallend genoeg geen poëzie van Kok; misschien
omdat deze zich niet zeker genoeg voelde van
zijn werk, of omdat het in de ogen van Van
Doesburg geen genade kon vinden. Tot eind
1917 zou Kok zijn vriend nog regelmatig bij
voorstellingen in het land begeleiden; o.a. in
Eindhoven, Utrecht en Arnhem.
Deze soirees vormen ook een geschikte aanleiding om te laten zien hoe hecht de vriendschapsbanden in die dagen waren. Op 5 mei
1915 doet Helena Milius verslag aan Van
Doesburg, van wat je als een repetitie zou
kunnen beschouwen voor de tweede soiree
intime. Het speelt zich allemaal af op de kamer van Maurits Manheim.
'Het was bij Maupie heel gezellig, de tafel
stond tusschen de ramen met 2 kaarsen erop
en allerlei bloemen en lekkers en de stoelen
gezellig daaromheen. Kokkie heeft prachtig
Beethoven gespeeld en Maupie een paar
mooie nieuwe liederen gezongen, hij was
goed bij stem. Die goeie jongen had onze
portretten onder de bloemen gezet, omdat hij
vond dat wij er samen bijboorden. Kok heeft
nog steeds de pest in zijn kaak, onder het spelen vergat hij het, maar zoodra hij ophield
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was het weer dubbel erg. Toen heb ik zijn
hoofd in mijn armen genomen (niet jaloersch
zijn blonde jongen, dat hoeft niet van Kokkie) en heb hem wat in zijn holle kies gestopt.
Het was zoo'n groot gat, dat er bijna een heel
pak watten in verdween. Dat hielp direct en
hij was erg dankbaar, vanmorgen zou hij
naar Droge (tandarts jvk) gaan. Om Vi 12
zijn we opgestapt en naar bed gegaan met het
heerlijke idee dat er alweer een dag om was.'
Op dezelfde dag — de posterijen leverden
toen nog waar voor hun geld en bezorgden
tweemaal daags — stuurde Helena Milius
nog een briefje naar haar afwezige minnaar.
'Ik vergat je nog te schrijven dat Kokkie zoo
hard tegen de ramen van zijn kantoor gebonsd heeft toen je trein voorbijkwam. Hij
zei dat je helemaal uit het portiek hing zoodat hij bang was dat je eruit zou vallen (...)
en dat je met een heel lange arm naar het station wuifde. Op hem lette je helemaal niet.'
Theo van Doesburg behoorde kennelijk tot
de weinige militairen die zichzelf, gezien de
omstandigheden, nog redelijk wist te amuseren. Begin augustus brak een heus oproer uit
binnen de gelederen van de soldaten van de
vierde divisie. Dat leidde dagenlang tot rellen
die tot inzet hadden een troepenoverplaatsing
naar het westen gedaan te krijgen.
Omdat de situatie volledig dreigde te escaleren — er vielen verschillende gewonden —
besloot de legerleiding begin september tot
decentralisatie van de troepen. Van Doesburg werd overgeplaatst naar Utrecht, waar
hij tot zijn demobilisatie in februari 1916 gelegerd zou blijven. Hij bleef echter wel het
merendeel van zijn verlofdagen in Tilburg
doorbrengen. De breuk in zijn huwelijk met
Agnita Feis was nu definitief. Zij zou haar
hart uitstorten bij Antony Kok, in een correspondentie die twee jaar zou standhouden. In
de briefwisseling is veel aandacht voor elkaars poëzie, en voor die van Van Doesburg.
Op den duur raakt ze meer en meer gesteld
op de zeer evenwichtige spoorwegbeamte; ze

zouden elkaar zelfs enkele malen ontmoeten.
'Het spijt me zoo, dat je een goede vriend
van Theo bent.' Volkomen gedesillusioneerd
zou ze mettertijd geheel breken met alles wat
met kunst te maken had. 'Theo en ik moesten
elkaar van den besten kant zien, altijd 'hoog'
moesten we zijn en wat is daarvan geworden!'
In een van haar laatste brieven aan Kok, van
16 februari 1917, schreef ze nog: 'Kunst
maakt de menschen slecht, ze degenereert. Is
van weinig belang op de aarde.'
Heimwee
Nadat hij in februari 1916 was gedemobiliseerd, trok Van Doesburg bij zijn moeder in,
die in Haarlem woonde. Een paar dagen eerder had Helena Milius Tilburg verlaten en
zich in Leiden gevestigd, waar ze een baan
had gevonden. Pas in januari 1917 zou ook
Van Doesburg naar die stad verhuizen en er
een atelier betrekken. Op 30 mei 1917 vond
dan het huwelijk tussen de twee geliefden
plaats.
De vrienden zouden een voor een uit Tilburg
vertrekken, totdat ten slotte Antony Kok alleen achterbleef. Van Doesburg trachtte Kok
over te halen een overplaatsing bij de spoorwegen te bewerkstelligen, 'dan hadden wij
een godenleven'.
In een brief aan Kok van 18 mei 1916 kijkt
hij — door heimwee overmand — nog eens
terug op zijn tijd in Tilburg.
'Ik dacht voortdurend aan verleden jaar,
toen ik nog te Tilburg was. Het leven daar,
zoo zorgeloos en vrij met Lena altijd bij me
lijkt mij een onberekenbaar geluk. Wat wilden wij feitelijk nog meer? Wat kwam het er
op aan of ik in dienst was en in zoo'n grove
pij rondliep? Vanaf het moment dat ik dien
pastel: heimwee maakte te Utrecht ben ik niet
meer zóó gelukkig geweest.
Ik herinner mij niet ooit zoo vrij adem gehaald te hebben dan te midden der Oisterwijksche bossen. Wat waren wij gelukkig!
Nu is alles verbrokkeld. Jij en Frie zijn de eenigsten resten van mijn, van ons geluk. Ik
ben voortdurend met mijn gedachten te Tilburg. Ik zie voortdurend de Zomerstraat, de
Heuvelstraat, de Stationsstraat en niet in het
minst de Tuinstraat. Ach wat komt het er
ook op aan of men in een groote of kleine
stad woont. Niet de kwantiteit bepaalt ons
geluk, de intensiteit.'
De correspondentie tussen Van Doesburg en
Kok zou een van de belangrijkste bronnen
worden voor onderzoek naar De Stijl en zijn
enige redacteur.'" De studies daarover vereisen inmiddels een aardige boekenplank.
En Kok, hij ploeterde voort op het Tilburgse
station tot aan zijn pensionering in 1942. Hij
raakte door zijn vriend betrokken bij De Stijl
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Intermezzo
'Ik heb dezer dagen vele ontroeringen gehad. Ik floot b.v. een liedje dat Maupie altijd zong van dien Hans en dien ezel. Mijn herinnering werd zijn. Dat zijn daar op
dat uur in die kamer te Tilburg, mèt dat gevoel van mijn vrienden om me te hebben,
ontroerde me. Ik reed ook wel langs zonnige wegen met Man, Frie, Helena! Ik liep
ook wel in wonderlijke arabische nachten met mijn warmen vriend; met mijzelf; met
jou. Ik -jij- wij keken op naar de sterren, die steeds hooger stegen en ons opvoerde
naar het gebied der stilte. Daar was de maan te zien achter vreemde boomvormen,
die als lange armen met kwaadaardige vuisten tegen het azuur donkerden. Dat alles
ontroerde mij; ontroerde mij tot schreidens toe. Waar is dat alles! Hoe prachtig was
dat toch daar in Brabant. Een herinneringsbeeld is altijd mooi en de wegen, die door
Brabant gaan zijn altijd licht! Ook 's-nachts! Ook 's-nachts! Als ik fietste naar Alphen; Goirle; Berkel! Overal scheen dat hcht; overal was die stilte die aan de vergetelheid van den Droom herinnert. Het is mij of ik een jaar gedroomd heb. Dat jaar
is als één minuut.'
(Theo van Doesburg aan Antony Kok, Utrecht 11 februari 1916)
'Wat echter een veel grootere plaats in mijn muzikaal begrip heeft ingenomen is
vorm. Denk eens aan die bomen zwart, tegen witte achtergrond, welke wij op een
nacht in de Willem II straat bewonderden. Niets kwam het abstracte begrip van muziek zoo dicht nabij als die kleurlooze bomen.'
(Theo van Doesburg aan Antony Kok, 7 juni 1915)''

en maakte zo opnieuw vrienden, zoals Piet
Mondriaan en Kurt Schwitters, ook al niet de
geringsten in de rijen van Europese kunstenaars. Maar bovenal zou hij zijn vriend zonder enig voorbehoud steunen, en zijn verdere
avonturen volgen.
En de anderen? Maurits Manheim werd in
het najaar van 1915 wegens neurotische aandoeningen opgenomen in een inrichting in de
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buurt van Zutphen. Agnita Feis was duidelijk aangedaan toen ze hem daar in januari
1916 had bezocht. Ze schreef aan Kok:
'Woensdagmiddag heb ik Mau Manheim bezocht. Hoewel hij normaal sprak en zich alles
herinnerde kreeg ik een zeer droevige indruk
van hem, zoodat ik moeite had me goed te
houden. Vreeselijk dat zoo'n jong leven totaal verwoest is en dan een jongen in wien
zooveel goeds en menschelijks was.' Manheim keerde in 1917 terug naar Amsterdam,
de stad waar zijn ouders woonden. In het begin van de jaren dertig wordt hij opnieuw opgenomen; voor het laatst. Maurits Manheim,
verschoppeling bij uitstek. Jood, homoseksueel en krankzinnig verklaarde, werd in
1943 in Auschwitz vermoord.
Op het gevaar af dat dit verhaal op een
Griekse tragedie gaat lijken, wil ik toch nog
verslag doen van een dramatisch voorval dat
tot het vertrek van Frie Milius zou leiden.
Op 4 augustus 1916 schreef Van Doesburg
een furieuze brief aan zijn vriend Kok: 'Ik
heb een mooi staaltje van dien vullen (...) gehoord. Die smerige groene kikker heeft Frie
aangerand. Zoodra ik te Tilburg kom zal ik
met die heer 'spreken'. Zeg Frie vooral dat ze
er nooit meer komt. Het is voor mij een kleine moeite hem aan de kaak te stellen in de
Controleur, als Frie dat wil. Dan moet hij uit
Tilburg verdwijnen.' De aanrander was een
Tilburgse huisarts, die niet zo'n beste reputatie had bij sommige van zijn vrouwelijke patiënten, zoals mij uit andere bronnen is gebleken, en die al lange tijd bevriend was met de
familie Milius. Hij was nota bene een van de
eersten die zich, samen met zijn vrouw, uitsprak tegen Helena Milius' omgang met de
gehuwde Van Doesburg. Of de laatste hem
nog heeft 'gesproken' is niet bekend. Frie
Milius zou geruisloos uit Tilburg verdwijnen;
na korte tijd in Nijmegen te hebben gewoond, vestigde ze zich in Utrecht. In de correspondentie blijft ze verder onbesproken.
Het huwelijk tussen Theo van Doesburg en
Helena Milius was maar een kort leven beschoren. De vrouw die in 1915 nog een van
haar brieven ondertekende met 'Je vrouw in
alle eeuwigheid', zou in 1923 van hem scheiden. Het zegt iets over de menselijke maat
van eeuwigheid. Van Doesburg was in 1921
met de conversatoriumstudente Nelly van
Moorsel begonnen aan wat een tienjarige
zwerftocht door Europa zou worden.
Helena Milius bleef de administratie van De
Stijl voeren en Nelly van Moorsel volgde de
onstuimige Van Doesburg tot zijn dood in
1931. Nelly van Moorsel, maar ook Helena
Milius zouden Van Doesburgs idealen tot het
einde van hun leven trouw blijven.^'
'Ik ben naar de begrafenis geweest (crematie
in Westerveld) en toen we zo goed als langs
Kok kwamen, zijn we even bij hem aange-

gaan, want ik had hem zeker in een jaar niet
gezien. Hij vroeg of hij mocht meerijden,
omdat hij er ook graag bij wilde zijn, maar
het bezwaarlijk vond er te komen. We reden
dus met zijn drieën door, maar Kok is in de
auto blijven zitten. Er was een enorme belangstelling, alle mensen konden niet in de
aula. Kok en ik hebben nog even staan praten
met Wils en Rietveld, van de anderen kende
ik er maar weinig.'
(Helena Milius aan Nelly van Moorsel over
de dood van de architect J.J.P. Oud, Den
Haag 21 september 1963).
Een aantal aspecten van Theo van Doesburgs
relatie met Tilburg zijn noodgedwongen buiten beschouwing gebleven. Op drie daarvan
wil ik in het kort nog even ingaan.
De Wetenschappelijke Kring
Op 9 februari 1917 hield Theo van Doesburg
in Tilburg een lezing voor de leden van de
toen tien jaar oude Wetenschappelijke Kring.
Uit de briefwissehng valt op te maken dat de
lezing aanvankelijk half januari gehouden
zou worden, maar om niet te achterhalen redenen werd uitgesteld. In geen van de Tilburgse kranten is een aankondiging of een
verslag van de lezing te vinden. Dat is niet zó
verwonderlijk, omdat de Kring in die dagen
een behoorlijk exclusieve club was. Verder is
tijdens de Tweede Wereldoorlog ook het archief van de jaren 1907-1934 zoekgeraakt, als
gevolg van de arrestatie van de toenmalige secretaris.''
Desondanks is er nog wel wat aardigs over te

Afb. 7 Antony Kok,
Nelly en Theo van Doesburg in Sassnitzel (Rügen) aan de Oostzee,
1922 (Part. coll.).

melden. De tekst van de lezing, die de titel
Het aesthetisch beginsel der moderne kunst
droeg, is nog voorhanden. Ze werd in 1919
met twee andere lezingen uitgegeven onder de
titel Drie voordrachten over de nieuwe beeldende kunst, en in 1983 herdrukt in De nieuwe beweging in de schilderkunst (en andere
opstellen). Op 30 november 1916 had Van
Doesburg voor de eerste maal Het aesthetisch
beginsel der moderne beeldende kunst in
Haarlem voorgedragen. Hij illustreerde zijn
betoog met lichtbeelden van o.a. Rafaël, Cézanne en Picasso. Hoe primitief het soms
toeging, blijkt uit een briefkaartje aan Kok
naar aanleiding van een lezing in Amersfoort
in januari 1918. 'In Amersfoort had ik veel
succes alleen waren de attributen niet in orde.
Er moest met een oud tooverlantaarntje op
pootjes geprojecteerd worden op je oude
hemd en een stuk laken.'
Hoewel er dus weinig feitelijke gegevens over
de lezing in Tilburg bewaard zijn gebleven,
bestaat er een passage in een roman die hierop van toepassing zou kunnen zijn. Let wel!
het gaat om een roman: Spanningen van Til
Brugman, uit 1953.
Zelfs al houden we voor ogen dat het hier om
fictie gaat; dan nog zijn de overeenkomsten
met Van Doesburgs praktijk als rondtrekkend propagandist voor de moderne kunsten
té opvallend.
Til Brugman, levensgezeUin van de kunstenares Hannah Höch, heeft de Van Doesburgs
goed gekend, zoals ze ook bevriend was met
Schwitters, Mondriaan en Rietveld. Ze publiceerde (net als Kok) klankgedichten in De
Stijl en Merz. In een recente publikatie over
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haar wordt de door mij bedoelde passage een
beschrijving van de Dada-veldtocht van 1923
genoemd.""
In de hoofdspersoon van de roman, meubelmakerszoon en architect Dick Belders, zou
Gerrit Rietveld zijn geportretteerd. De tweede veronderstelling is niet onacceptabel; de
eerste is minder waarschijnlijk. De beschrijving toont nauwelijks overeenkomsten met
de vele verslagen die van de Dada-veldtocht
bewaard zijn gebleven.
Ook al had Van Doesburg op 9 februari 1917
nog geen wetenschap van het in 1916 in Zürich ontstane dadaïsme, en zou De Stijl pas in
oktober van dat jaar voor het eerst verschijnen; toch laat Til Brugmans personage Thomas Lange, propagandist van de avantgarde, ons zien hoe het eraan toe zou kunnen
zijn gegaan. Spanningen speelt tijdens de
Tweede Wereldoorlog. De architect Dick
Belders denkt terug aan zijn ontmoeting met
Thomas Lange in Tilburg.'"
'Toen was er in deze stad van keibuters iemand van de avant-garde een voordracht komen houden, in het achterzaaltje van Concordia, vandaag al lang afgebroken om voor

Afb. 8 Fragment van een
brief gedateerd Haarlem
18 mei 1916 van Theo
van Doesburg aan Antony Kok (Coll. Rijksdienst Beeldende Kunst,
's-Gravenhage, Schenking Van Moorsel).

•^Jerpcriit/inri

van

(Beeldende

een monsterachtige bioscoop plaats te maken
(...) Voor amper twintig mensen had deze
apostel van het nieuwe levensbesef staan praten. Hij had gevloekt en geketterd, de geloofsbelijdenis van De Stijl tegelijk met het
ogenschijnlijk potsierlijke, metterdaad uiterst opruiende evangelie van Dada verkondigd, een hymen, die hij tot eigen vermaak
maar meteen zou inzegenen. De projectielantaarn was natuurlijk weer eens niet in orde
geweest. Maar ook met krijt op een haastig
aangesleept schoolbord kon deze propagandist der abstracte kunst laten zien hoe stijl er
zonder stileren uitzag.' Thomas Lange verhaalde over medestanders in Frankrijk,
Duitsland en Italië, over Malewitsj en Tatlin.
'In optocht waren hij en ettelijke andere verbijsterde enthousiasten met de spreker naar
een kroeg getogen die in de gegeven stemming de aannemelijkste in Tilburg leek.'
Daar werd de discussie over poëzie, over
kunst en architectuur voortgezet. En hoewel
het er in Café Marinus aan de Monumentstraat bij de bedaarde leden van de Wetenschappelijke Kring wel niet zó zal zijn toegegaan, het slot dat Til Brugman aan deze
passage weet te geven, levert misschien wel de
mooiste regels op die ooit aan De Stijl zijn
besteed. 'Tegen het sluitingsuur had hij met
de waardin gedanst en haar plechtig verzekerd, dat haar boezem en billen, de omvang
in aanmerking genomen, expressionistische
elementen waren, die in De Stijl eens en voor
al waren overwonnen. In één woord, het was
groots geweest.'
Annie

^ ^
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'Wat zal dat een verandering voor Annie en
jou zijn! Hoe gaat het op de 'Roomschenatuurlijke'-school. Zal heer pastoor haar
zieltje niet verontreinigen? Waak! Het zal
een saaie boel zijn nu Annie er niet is om 2
uur. Voor haar is het misschien nog erger dan
voor jou.' Antony Kok moet erg op de kleine
Annie gesteld zijn geweest, maar ook Theo
van Doesburg had een zwak voor haar. Ze
stuurde hem tekeningen. 'Zeg maar dat
Doesje het erg mooi vindt en het in zijn kamer heeft opgehangen.' Een paar weken later: 'Ik zal er langzamerhand een museum
van kunnen beginnen.' Er zijn opmerkelijk
veel verwijzingen naar Annie in de correspondentie tussen de twee vrienden. 'Hoe
maakt Annie het toch! Kus haar voor mij en
groet de familie!'
Annie was de enige dochter van Bart van
Beurden; hij had ook nog drie zonen. Van
Beurden was wisselwachter bij de spoorwegen en woonde in die tijd in de Bokhamerstraat. Antony Kok was al lang met de
familie bevriend voordat hij in 1915 een soldaat meebracht. De kleine blonde Annie was

Afb. 9 Theo van Doesburg zittend in het midden als militaire postbode. Achter hem met fiets
Evert Rinsema, Alphen
1914 (Coll. Rijksdienst
Beeldende Kunst 'sGravenhage, Schenking
van Moorsel).

toen drie jaar, 'soldaat' kon ze niet uitspreken en ze noemde Van Doesburg dan ook
'daatje'. Tot in de jaren twintig stuurde hij
haar nog kaartjes, ergens uit Europa, afzender: 'daatje'.
De nu 77-jarige Annie van Beurden herinnert
zich Van Doesburg nog wel; hoe ze bij hem
op schoot zat en dat hij eens speelgoed meebracht: een doos met gekleurde kartonnen
blokjes. Ter gelegenheid van haar geboorte
op 19 mei 1912 schreef Kok het gedicht Annie. De twee vrienden zouden het door Kok
later bewerkte gedicht regelmatig bespreken.
In 1915 schreef Theo van Doesburg ook twee
gedichten die een kind tot onderwerp hadden. Het gedicht Kindje droeg hij op aan Antony Kok, en het bekende Kinderwereld, dat
later nog in De Stijl zou worden gepubliceerd, gaat over een klein meisje met blauwe
ogen; een 'kleine danseres in pantomime'.
Soms kun je ze er nog zien wandelen, langs
het spoor, ter hoogte van de Bokhamerstraat, de druk pratende en gebaren makende soldaat, en de rustige wat deftige
spoorwegbeamte met zijn grijze hoed. Dat is
meestal rond de middag. Misschien lopen ze
wel achter een kinderwagen met daarin een
klein meisje; Kok deed dat wel meer. Het
werd door de buurt maar excentriek gevonden.
In Memoriam
Theo van Doesburg overleed op 7 maart 1931
in Davos. Een dag later stelde Nelly van

Moorsel Kok hiervan op de hoogte.
'In den nacht van vrijdag op zaterdag om 2
uur is Does door een hartklopping indirect
door 'n asthma-aanval gestorven. Hij was geheel buiten kennis. (...) Voor mij is het alles
nog een droom, en ik word de werkelijkheid
niet bewust. Lena komt heden, zij weet het
nog niet, ik heb getelegrafeerd dat hij zwaar
ziek is.'
Het moet voor Kok een zware slag zijn geweest. Onmiddellijk schreef hij een necrologie, waarin hij zijn stadgenoten herinnerde
aan Van Doesburgs lezing voor de Wetenschappelijke Kring, en aan de diensttijd die
hij in Tilburg had doorgebracht. Het manuscript bevindt zich nu in de nalatenschap
van Nelly van Moorsel. 'Het werk dat door
dezen pionier eener geheel nieuwe kunst,
vooral na 1914 is gewrocht, is van zóó geweldige beteekenis en van zóó grooten invloed
geweest op het denken over en werken in
kunst dat onze stad er zich op beroemen mag
dat een groot man als hij, juist in het begin
van zijn grooten strijd tegen afgedane kunstbegrippen, tot onze stadgenooten behoorde.
(...) Zijn genie was veelzijdig, als dichter,
schrijver, schilder en architect heeft hij vele
en belangrijke werken nagelaten, waarvan
veel niet bekend en nog veel meer niet gewaardeerd wordt. Officieel is hij nooit en
nergens erkend geworden. Daarvoor was hij
te open. Daarvoor was hij den tijd van zijn
tijdgenoten te veel voor. Waar hij kwam
konden kleinen niet meer groot schijnen.'
Geen van de Tilburgse kranten had belangstelling; dat moet hem pijn hebben gedaan.
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6)
7)

8)
9)
10)
11)

merstraat. Vanaf 1912 woonden de twee zusters
daar alleen.
Het gedicht Nacht, uit Nieuwe
Woordbeeldingen,
werd door Theo van Doesburg in deze vorm in De
Stijl gepubliceerd. Het gedicht bevat een drukfout:
uitstaat moet zijn uitstoot.
De Stijl had in 1918 200 abonnees. Behalve Kok, die
zelf in het tijdschrift publiceerde, was ook de binnenhuisarchitect Henri Dreesen uit de Nieuwlandstraat op De Stijl geabonneerd. Een jaar later
kwam er nog een Tilburger bij nl. N. Eman, tekenleraar van het Odulphuslyceum.
Antony Kok vertrok in 1952 naar Haarlem, hij
stierf daar in 1968. Helena Milius overleed een jaar
later in 's-Gravenhage en Nelly van Moorsel in 1975
in Parijs.
Ir. Rob van Putten, 'Schetsen uit het leven van een
tachtigjarige', Tilburg, jrg 5, nr. 1, april 1987 (over
de Wetenschappelijke Kring).
Myriam Everard, 'Til Brugman (1888-1958)', Lust
en Gratie, nr. 19, Herfst 1988.
Til Brugman, Spanningen, Amsterdam 1953, pp.
85-87.

Bronnen

Afb. 10 Maurits Manheim en Theo van Doesburg, Tilburg begin 1915
(Coll. Rijksdienst Beeldende Kunst 's-Gravenhage, Schenking Van
Moorsel).
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1) De feiten met betrektcing tot de mobilisatie in Tilburg zijn ontleend aan: Drs. A.M.P. Kleijngeld,
Gemobiliseerde militairen in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog, Tilburg 1983.
2) Wie de bewoners van dit pand waren, is niet meer
te achterhalen. De persoonsgegevens tussen 1910 en
1920 zijn bij de brand bij het toenmalige gemeentehuis van Goirle 'De vijf bogen' verloren gegaan. Er
zijn nog wel enkele foto's van dit pand bewaard gebleven.
3) De correspondentie van Theo van Doesburg, Antony Kok, Helena Milius, Maurits Manheim berust
voor een belangrijk deel bij de Rijksdienst Beeldende Kunst in 's-Gravenhage. Ze is afkomstig uit de
nalatenschap van Nelly van Moorsel. De citaten zijn
grotendeels afkomstig uit de door mij geraadpleegde brieven van deze collectie (Schenking Van Moorsel), slechts in een enkel geval uit brieven in particulier bezit.
4) De mogelijkheid dat Van Doesburg en Manheim elkaar al uit Amsterdam kenden, is niet uitgesloten.
Manheim bezocht zijn ouders daar nog regelmatig.
Verantwoording
5) Helena Milius was de dochter van Hendrik
Christoffel Milius die — net als Antony Kok — bij
Het gedicht Oorlog uit 1914 werd eerder alleen gepublide spoorwegen werkzaam was, en ook in de ceerd als facsimile in de uitgave van Nieuwe WoordbeelTuinstraat woonde. Milius op nr. 96 en Kok (vanaf
dingen (1975). Het gedicht aan Haar werd in 1987 voor
1908) op nr. 58. Hendrik Milius moet een redelijk
het eerst afgedrukt in Verzen uit 1914, en IK KOM uit
prominente Tilburger zijn geweest. Hij was in 1909
1915 in 1968 in de catalogus n.a.v. de Van Doesburgeen van de organisatoren van de internationale tenexpositie in het Sted. Van Abbemuseum in Eindhoven.
toonstelling 'Stad Tilburg' (In het comité had ook
Uwe Liefde... Aan Haar werd op 20 februari 1915 in
E. Elias zitting!) Hendrik Milius overleed in 1910.
Eenheid gepubliceerd (nr. 246, pp. 1-2), en nooit meer
Een jaar later verhuisde de toen 23-jarige Helena
herdrukt. Het gedicht Nacht uit 1915 werd door Van
met haar een jaar jongere zuster, de onderwijzeres
Doesburg opgenomen in De Stijl (Anthologie-Bonset),
Frederica, en haar stiefmoeder naar de Zojrg. 4, no. 11, november 1921 (zie noot 6).
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De R.K. TUburgse Gildenbond
Ontstaan van de katholieke arbeidersbeweging
in Tilburg 1894-1896
Ton Thelen*

In de geschiedschrijving over de sociaal-economische ontwildielingen in Noord-Brabant liomt
Tilburg, eertijds het textielcentrum van het Zuiden, er maar liarig af. Buiten de bijna stukgelezen en uitentreuren geciteerde, welhaast klassieke, studies van P.C. Boeren en A. van de Weyer, buiten de bundeling van artikelen onder redactie van H.F.J.M. van den Eerenbeemt en de
weinig systematische studie van C.A.M.M. van de Put," is op enkele uitzonderingen na^' weinig nieuws toegevoegd aan het beeld van Tilburg als opkomende industriestad. Met name over
de sociale verhoudingen en de ontluiking van de (katholieke) arbeidersbeweging is het onderzoek sedertdien zeer in gebreke gebleven.^*
De schets die Van de Weyer hiervan heeft gegeven in zijn in 1955 gepubliceerde studie heeft
de vorm aangenomen van een eindoordeel, dat tientallen jaren niet meer ter discussie leek te
staan. Daarin overheerst het beeld van harmonieuze sociale verhoudingen en betrekkelijk gunstige levensomstandigheden voor de arbeiders, die eigenlijk geen aanleiding gaven tot sociale
bewustwording en het streven naar emancipatie en lotsverbetering.
De relatief gunstige uitslag van de arbeidsenquête van 1887 heeft tot deze beeldvorming
bijgedragen. Recentere artikelen over uitingen van sociale onrust in de negentiende
eeuw en de kritische doorlichting van deze
enquêteuitslag — en vooral van wat hij niet
vermeldde — hebben evenwel een steen geworpen in deze eens zo rimpelloze vijver."'

*) De auteur hoopt in
het voorjaar van 1990
te kunnen promoveren
op het proefschrift
Lambert Poell
(1872-1937) en de katholieke sociale beweging. Sociaal-klerikaal
spanningsveld in het
Bossche diocees
1896-1915. Analyse
van een mentaliteit.

Bij Van de Weyer is de opkomst van de sociale beweging in Tilburg nog een al te plotseling
ontwaken, dat geen sociaal-historische wortels heeft. De ongerijmdheden in zijn visie
hebben vreemd genoeg de historici tot dusver
niet kunnen verleiden tot een terugkeer naar
de bronnen en tot een kritisch onderzoek
daarvan. Dan zou blijken dat de Tilburgse
geestelijkheid toch niet dat eenheidsfront
vormde als wordt verondersteld. Evenmin
kan haar bemoeienis met de sociale actie onder de arbeiders louter worden gezien als een
machtsgreep om haar sociale hegemonie en
die van de ondernemers te handhaven, door
een onvermijdelijk blijkende, maar onwelgevallige ontwikkeling in kerkelijk gesanctioneerde banen te leiden. Voorts zou blijken
dat de geestelijkheid niet in alle opzichten de
loyale bondgenoot was van de Tilburgse fabrikanten, waarmee tal van familiale, ideologische en organisatorische verbanden bestonden. Mag het voorliggende artikel een aanzet
zijn tot een herziening van het al te stereotiepe beeld dat van de opkomende sociale beweging in Tilburg is gegeven?

Maatschappelijke verhoudingen in beweging
Verzet van de ondernemers, conservatisme
maar ook angstvalligheid bij de geestelijkheid, gepreoccupeerd door het behoud van
geloof en zeden behoedzaam manoeuvrerend
tussen traditie en vooruitgang, berusting dan
wel apathie of vrees voor verlies van broodwinning onder de arbeiders, markeerden het
pad waarlangs de sociale beweging in Tilburg
tot ontwikkeling kwam. De trage gang van
bewustwording en emancipatie uit een sociaal en cultureel gedepriveerde positie naar gelijkwaardigheid en zelfbeschikking vond ook
in Tilburg een aanzet in de afweer tegenover
infiltratie van de socialistische 'dwaalleer' en
droeg daardoor in het begin een sterk
godsdienstig-zedelijk stempel.
Dat er enige jaren verstreken voordat initiatief werd genomen tot oprichting van arbeidersorganisaties, betekent nog niet dat de
verschijning van Rerum Novarum in Tilburg
onopgemerkt was gebleven en haar boodschap geen weerklank vond. Toen de discussie over de houding van de Kerk tegenover de
sociale kwestie nog gaande was, besteedde de
Nieuwe Tilburgsche Courant reeds aandacht
daaraan. Haar uitgever-redacteur Antoine
Arts had een open oog voor de veranderingen
en de noden van de tijd en pleitte dan ook
voor de oprichting van een katholieke werkliedenvereniging. Dit in tegenstelling tot zijn
tegenhanger de Tilburgsche Courant, die zich
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aanvankelijk enkel bepaalde tot een felle
aanval op de socialisten.5'
Later zou zij vanuit deze optiek de katholieke
sociale organisatie steunen. Vooralsnog vermocht het pleidooi van Arts geen beroering
te brengen in de rigide sociale structuur. Het
is even opmerkelijk als typerend daarvoor
dat uit de hoek der allochtonen, onder de arbeiders bij de Staatsspoorwegen, een verandering op gang is gebracht.
Recht en Plicht
In de eerste helft van het jaar 1894 werd onder de spoorwegarbeiders een afdeling in het
leven geroepen van de Anti-Sociaal-Democratische Vereeniging Recht en Plicht, een
nationale interconfessionele bond, waarvan
de oprichter, pater Albert Weijers, onofficieel adviseur was. In dit verband duikt ook
reeds de naam op van Jozef Platte, die later
nog nadrukkelijk van zich zou doen spreken.*'. Zoals de naam al aangeeft, was het
doel primair de bestrijding van de socialistische propaganda die in Tilburg via de Werkplaats van de Staatsspoorwegen infiltreerde.
In een feestrede voor de pas opgerichte afdeling betoogde Ariëns dat strijd tegen het socialisme strijd was tegen het ongeloof, tegen de
omverwerping van de maatschappij, en daardoor vóór God, huisgezin en eigendom.
Deze strijd van de spoorwegmannen was in
het belang van allen, immers het spoorwegnet was de levensader van de maatschappij;
een eventuele staking die dit lamlegde, was
onaanvaardbaar. Maar ook onaanvaardbaar
was dat de vruchten van deze 'uitvinding der
eeuw' slechts aan enkelen ten goede kwamen,
daarom ook recht op een rechtvaardige verdeling in overeenstemming met de relatieve
verhouding der standen.^' Het recht op een
menswaardig bestaan werd erkend, maar alleen via de vervuUing van de plichten tegenover de werkgever en de maatschappij in het
algemeen, zo luidde het bij het tweejarig
bestaansfeest.^'

Afb. 1 Fragment uit de
Tilburgsche Courant 17
juni 1894 (zie noot 11).

Had het ontstaan van Recht en Plicht die uitstraling, dat gesproken kan worden van een
ommekeer in het sociale klimaat, en hield het
een algemene erkenning in van het recht op
organisatie? Voorlopig bleek dit niet het geval. Omdat het hier uiteindelijk een nietkatholieke en niet Tilburgse(!) werkgever betrof en de organisatie meer een wachter was
aan de poorten van de Kerk, die in ieders belang uitbreiding van het verderfelijk geachte
socialisme in de kiem trachtte te smoren daarom door de Tilburgsche Courant met instemming werd begroet^' - , kon het aanvaardbaar zijn zonder daarvan consequenties
te hoeven verwachten of voor een precedent
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werking te vrezen. De Tilburgse fabrikanten
vormden nog een hecht front, waarin door
Recht en Plicht geen bres was geslagen. En de
geestelijkheid bleef in gebreke of opereerde
zeer bedachtzaam, hetzij omdat zij nog niet
openstond voor wat 'Rerum Novarum' had
te zeggen, hetzij omdat zij de tijd nog niet
rijp achtte of voorkomen wilde dat een poging tot organisatie zou stranden, hetgeen
mogelijk voor enkele jaren de kansen zou
doen keren. Omzichtigheid leek geboden.
TILBÜUa, 13 Jnoi.

Waarschuwing.
ft

; Het gerucht, dat dozer dagen
{in sommige kringen liep — in
„sommige" zeggen wij, want
de moesten onzer stadgenooten
zullen de schouders hebben
opgehaald bij het vernemen
van dat nieuws — als zoude
I de heer Domela Nieuwenliuis
• alhier eene lezing houden,
j bevatte waarheid.

Volksbond of werkliedenvereniging
Achter de schermen werd beraadslaagd over
mogelijke stappen om ook de arbeiders buiten de Werkplaats te verenigen. Moest er gekozen worden voor een volksbond, waarin
ook ondernemers vertegenwoordigd waren,
of voor een zuivere werkliedenvereniging?
Daags na zijn feestrede voor de afdeling
Recht en Plicht, 30 juli 1894, schreef Ariëns
aan M.J. Schrader dat hij Arts en een van de
voormannen van Recht en Plicht had horen
spreken over een volksbond. Pater Weijers
bleek daarin weinig te zien. Ariëns vroeg zich
echter af of Weijers '... ook met het oog op
de Tilburgsche toestanden, waar de werklui
niets kunnen (buiten de Recht en Plichtleden) een Volksbond beslist zou afraden.'
Van een democraat als Arts verwachtte hij
dat deze zich wel zou kunnen neerleggen bij
een zuivere werkliedenvereniging, wanneer
Weijers zich vierkant tegen een volksbond
verklaarde.
Maar daarmee zou niets zijn gewonnen, omdat een werkliedenvereniging volgens Ariëns
vooralsnog een onmogelijkheid was. Voor
een volksbond zag hij wèl kansen: 'Je weet
nooit, hoever de invloed van Passtoors ook
hier zou kunnen gaan?""'

De oprichting van een volksbond was ter
sprake gekomen naar aanleiding van het optreden van de Tilburgsche Courant tegenover
de pogingen van socialistische zijde, om in
Tilburg een zaal te huren voor een spreekbeurt door Domela Nieuwenhuis. Door hiervoor te waarschuwen wist de krant zaalverhuurders met succes te bewerken, geen gelegenheid tot propaganda te geven door ruimte
beschikbaar te stellen.'" De Ned. R.K.
Volksbond, die zich klaarblijkelijk actiever
was gaan toeleggen op de propaganda in het
Zuiden en voor wie met name de afweer van
het socialisme boven in het vaandel stond,
haakte op deze ontwikkeling in.'^' In het
bondsorgaan De Volksbanier toonde men
zich niet bijster ingenomen met de tegenactie
van de Tilburgsche Courant, wegens de ophitsende werking die ervan kon uitgaan; er
waren andere maatregelen die meer afdoende
waren, namelijk de oprichting van werkliedenverenigingen. Bij Arts vond dit-commentaar weerklank: hij nam het op in zijn krant,
eraan toevoegende dat hij over de kwestie
had gezwegen, omdat de socialisten bij zoveel aandacht juist gebaat waren en men hen
onmogelijk kon beletten een huis te kopen.'^' De Tilburgsche Courant daarentegen
verweet de Volksbanier dat men in het Noorden weinig begreep van de andere, 'eigenaardige' omstandigheden in Tilburg. De waarschuwing door haar zou zeker niet zijn uitgegaan zonder goedkeurend advies van de
geestelijkheid, die haar met raad en daad
bijstond. 'Nog meer: de eerwaarde geestelijkheid onzer stad acht den tijd voor Tilburg
nog niet daar om werklieden-vereenigingen
op te richten in den geest als de Ned. Volksbond.' In de eerste plaats was het socialisme
vooral verspreid onder de arbeiders op de
Werkplaats van de Staatsspoorwegen en daar
bood Recht en Plicht al tegenwicht. Veelbetekenend is het tweede argument, dat de arbeiders buiten de Werkplaats in groten getale lid
waren van de Aartsbroederschap van de Heilige Familie, die mits goed geleid, het doel
van de Volksbond volkomen evenaarde.'"'
Het standpunt van de geestelijkheid hier verwoord, had een dieper ideologisch en sociaal
motief.
De H. Familie, opgericht in 1844 te Luik,
was uitdrukking van het verzet tegen de geest
en de kwalen van de moderne tijd, die de arbeidende stand had meegesleurd in moreel
verval en materiële verarming. Ongodsdienstigheid, zedeloosheid, drankmisbruik
en onmatigheid werden als de oorzaken aangewezen van de bestaande armoede. De
Aartsbroederschap streefde dienovereenkomstig individuele lotsverbetering na door
godsdienstigzedelijke verdieping en geestelijke vorming. Het accent lag op de vervolma-

king van het christelijk gezin, naar het voorbeeld van de Heilige Familie, als pijler van
een hiërarchisch geordende godsdienstige en
morele samenleving. De organisatie was piramidaal opgebouwd uit parochies en secties,
hetgeen de plaatselijke geestelijkheid een grote en directe invloed gaf op de levensvorming
van de arbeiders en deze een onbeperkt vertrouwen deed stellen in de kerkelijke leiding.'^' Het sociaal-conservatisme en patronalisme dat hieruit spreekt, sloot nauw aan
bij het sociale en geestelijke klimaat in Tilburg. Bovendien leek de Aartsbroederschap
in Tilburg door de hoge organisatiegraad —
de krant sprak van duizenden leden (allen gehuwde mannen!)'*' — zijn bestaansrecht te
hebben bewezen. Het was daarom niet te verwachten, dat de geestelijkheid ontvankelijk
was voor een nieuwe koers. Lag de doelstelling van de Volksbond voor haar in het verlengde van de Aartsbroederschap, door zijn
opbouw en werkwijze bevestigde deze de
geestelijkheid in haar gezaghebbende en leidinggevende rol in de maatschappij. De broederschap sloot voorts directer aan bij het herleefde ideaal van een door de Kerk geleide
cultuur op basis van de universele gelding
van katholieke geloofs- en zedenleer, dan de
opkomende arbeidersbeweging, die ook een
element van ontvoogding en lekenzelfstandigheid in zich droeg. Wat mede de terughoudendheid van de geestelijken kan hebben
bepaald, is dat na het verschijnen van 'Rerum Novarum' eenzijdig het accent werd verlegd naar sociale verenigingen die primair gericht waren op materiële lotsverbetering,
waardoor de overgeleverde organisatorische
kaders met hun ethisch-religieuze doelstelling
onder druk kwamen te staan. Binnen de gedachtengang van Rerum Novarum hadden
echter beide bestaansrecht, omdat zij elkaar
noodzakelijk aanvulden.
Pas in 1895 kwam er beweging in de afzijdigheid of afweer van de geestelijken. Dat jaar
markeert de definitieve doch nog voorzichtige kentering in de sociale verhoudingen en
denkbeelden. Het initiatief ging hier niet uit
van de geestelijkheid zelf en kwam niet voort
uit de hoek waar de meeste arbeiders werkten, de textielindustrie, maar werd genomen
door de ambachtslieden, die voor hun emplooi niet zo afhankelijk waren van een baas:
'Wanneer een textielarbeider bij ene fabrikant ontslagen werd, hoefde hij er niet op te
rekenen, dat hij door een andere in Tilburg
werd aangenomen. Zeker niet als het 'enen
rooie' was."''' En daarmee waren niet alleen
de socialisten bedoeld. Ook bij dit initiatief
bleek Jozef Platte betrokken.
De Gildenbond; een Tilburgse variant
Zag Ariëns geen kansen voor een werklieden83

vereniging, maar wel voor een organisatie
naar het volksbondmodel, vermoedelijk wegens de nauwere aansluiting bij de praktijk
der patronale bevoogding, toch is de arbeidersbeweging in Tilburg ook die richting niet
uitgegaan, omdat hier weerstanden lagen bij
de geestelijkheid. Het klinkt paradoxaal,
maar juist door hun afwachtende houding
bepaalden de Tilburgse geestelijken de variant waarin de sociale beweging zich ontvouwde. Het is onjuist te suggereren dat hier
een doelbewuste strategie aan ten grondslag
lag, een doordachte o p z e t . D e geestelijkheid speelde nadien enkel in op de ontwikkeling die door de arbeiders zelf in gang was gezet en evenmin op een overwogen keuze berustte, maar veeleer het resultaat was van de
mogelijkheden die in de sociale structuur en
het geestelijk klimaat voorhanden lagen. Later is de ontstane variant wel als model uitgedragen, maar in 1916 werd de zogenaamde
Gildenbondstructuur weer verlaten.
Organisatie van de ambaclitslieden
Dinsdag 4 juni 1895 kwamen de timmerlieden bijeen om de oprichting te bespreken van
een vakvereniging, met als doel het verkrijgen van meer loon. In aansluiting op Rerum
Novarum streefde men naar een minnelijk
overleg met de patroons. De al eerder genoemde Jozef Platte was ter vergadering aanwezig en sprak een kort woord ter aanmoedig i n g . V a n enig besluit om al of niet de
geestelijkheid bij de beweging te betrekken
werd geen gewag gemaakt. Dit punt was gewoonweg niet aan de orde. Woensdag 12 juni
werd een tweede vergadering gehouden,
waarbij negentig werklieden aanwezig waren.
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Werkliedenvereniging van vakgilden;
de Gildenbond in aanleg
Sommige geestelijken waren inmiddels bij de
gebeurtenissen betrokken geraakt, klaarblijkelijk met instemming van de arbeiders die
de komst ter vergadering, 20 oktober, van de
drie adviseurs (!) Wolters, Van Son en Janssens met applaus begroetten. Blijkt dus de
ontluikende sociale beweging in de voorbije
maanden al onder het gezag van de geestelijkheid te zijn geplaatst, haar bemoeienis
was nog verder gegaan. Zij had gewerkt aan
het plan de naast elkaar staande vakgilden te
verenigen in een overkoepelende algemene
r.k. werkliedenbond. Was de idee waarschijnlijk afkomstig van kapelaan Wolters,
uit de berichtgeving in de plaatselijke kranten
blijkt dat de andere adviseurs hierin gekend
waren. Vooruitlopend op de statutaire
oprichting van de R.K. Werkliedenbond had
de pas geopende zaal van Willem Dusée reeds
die bestemming gekregen. Bij de opening
deelde Wolters mee dat de vereniging officieel nog niet bestond, omdat de statuten en
het reglement nog niet gereed waren.^2' Volgens Poell zou Wolters door de bisschop officieel dan wel officieus tot adviseur zijn aangesteld.

Was de nieuwe structuur door de bisschop
nog niet bekrachtigd, de oprichting mag toch
een feit worden genoemd: 'Zoo midden October 1895 moet er in 'De Tijd' het bericht
hebben gestaan dat er in Tilburg een Roomsche Werkliedenvereeniging was opgericht,
'k Was toen jong Priester en zei den Kapelaan die ermee belast werd, 'n memento toe
in een briefje, dat ik meende Zijn Eerw. te
mogen schrijven. Het lezen van Mgr. DoutreAan het toen gekozen definitieve bestuur loux's Bisschoppelijken brief, 't enthousiwerd als 'adviseur' toegevoegd Willem Du- asme van het boek van Mgr. Ireland over
sée, in wiens café in de Stationstraat men bij- Kerk en Wereld, 't bestudeeren van Leo
een was gekomen. Tevoren had men de bur- XIII's Rerum Novarum gaf er den moed
gemeester en de deken ingehcht, die beiden toe', aldus Lambert Poell in het Gedenkboek
bij het vijfentwintigjarig bestaan van de Gilaccoord waren met de vergadering!^"'
Na de timmerlieden volgden de schilders en denbond. Hij bleek dus het initiatief te hebmetselaars. Om deze jonge ambachtsgilden ben genomen tot de felicitatie die uit Haaren
een geschikte vergadergelegenheid te kunnen naar kapelaan Wolters was gestuurd. Deze
bieden, besloot Willem Dusée zijn café met schreef 23 oktober terug: 'Ik kan mij verbeeldat er gejuich opgaat in het jonge kamp.
een grote zaal uit te breiden.^" Zondag 20 den,
't
Zal
lang duren, of Eindhoven en Heloktober 1895 werd de zaal feestelijk in ge- mond niet
volgen.
Hier zal het vereenigingsleven
bruik genomen. Mocht er in juni voor de een groter vlucht
nemen dan de goede liên
clergé nog geen reden zijn om zich met de verwachten: een ruim
veld voor de ijver onaangelegenheden van de ambachtslieden in te zer jonge Christelijke democraten.'2^'
Op 25
laten, in de maanden die sedertdien verlie- november 1895 liet de bisschop weten
de
pen, was zijn opstelling veranderd. Hoewel Bond in zijn bescherming te hebben genohet er de schijn van heeft dat de geestelijk- men.^"' En inderdaad. Eindhoven volgde ofheid eerst naar buiten trad toen zij met het ficieel op 12 januari 1896, nadat in november
onherroepelijke werd geconfronteerd, heeft 1895 door de bisschop het groene licht was
deze negatieve motivatie zeker niet voor de gegeven; Helmond kwam veel later, 8 decemgehele clergé gegolden.
ber 1896.25)
84

AJb. 3/4/5 V.l.n.r. de
kapelaans J.A. Wolters
('t Heike), C.A.A. van
Son ('t Goirke) en B.J.
Janssens (Korvet).

De Gildenbond, ook al droeg hij deze naam
nog niet en al was het officieel nog niet allemaal rond, is dus in oktober 1895 tot stand
gekomen! De bekrachtiging door de bisschop, indien althans zijn blijk van instemming als de officiële goedkeuring van de statuten mag gelden, kwam af, toen in Tilburg
problemen waren gerezen die een ongestuurde wending dreigden aan te nemen, daardoor
van de geestelijkheid alle aandacht vroegen
en kapelaan Wolters noopten de definitieve
regeling van de Gildenbond op te schorten,
afgezien van de vraag of deze zaak al of niet
statutair was beklonken.
De grootste groep, de textielarbeiders, was
tot dusver ongeorganiseerd gebleven, naar
wij menen niet omdat de geestelijkheid zich
verwant of verplicht voelde aan de textielfabrikanten, die het sociale en economische leven in Tilburg beheersten, maar juist weet
hebbend van de grote weerstanden die bij de
fabrikanten tegen sociale organisatie leefden.
Ze heeft getracht langs de weg der geleidelijkheid dit verzet te breken, door de sociale beweging van haar revolutionair waas te ontdoen en te presenteren als een volstrekt legitiem en door het hoogste kerkelijk gezag
gewilde ontwikkeling die ook voor de fabrikanten een verplichting inhield. Was het tactisch gezien dan ook geen verstandige stap,
dat eerst gewerkt werd aan een hechte en weldoortimmerde katholieke structuur, van
waaruit de sociale beweging zich verder over
de meer conflictueuze economische sectoren
kon uitbreiden? Doch daarnaast en evenzeer
bleek het ultieme doel van de sociale actie,
zoals dat in Rerum Novarum was vastgelegd,
de drijfveer voor het handelen van de plaatselijke clerus. Enige beduchtheid voor het
ongewisse in de sociale beweging kan hierbij
ook een rol hebben gespeeld. Door de vakge-

richte materiële belangenorganisaties onder
het geestelijk gezag te plaatsen en te incorpereren in een godsdienstig-zedelijk streven dat
de vakbelangen oversteeg en volgens Rerum
Novarum voorop diende te staan, was voorts
het accent verlegd van strijdmiddel naar
bouwsteen in de herfundering van de maatschappij op christelijke grondslag. Het gaf de
sociale beweging een 'testimonium van ongeschonden katholiciteit.'2*' Als element van
een totaalplan was het niet ordeverstorend,
maar ordebevestigend; het hief slechts de
eenzijdigheid op van de bestaande sociaaleconomische verhoudingen. De hier gegeven
hypothetische verklaring voor het optreden
van de geestelijkheid maakt de beroering die
ontstond, toen de textielarbeiders zichzelf
gingen organiseren, begrijpelijker. Dat wellicht niet alle geestelijken hierin mee konden
gaan, doet niets hieraan af. Noch voor de fabrikanten, noch voor de arbeiders bleken de
motieven van de geestelijkheid duidelijk.
Bond van R.K. Wevers of
R.K. Weversbond?
Gesterkt door wat er onder de ambachtsHeden gaande was en uit ongeduld of onbegrip
over de houding van de geestelijkheid, besloten de textielarbeiders op instigatie van Jozelf Platte, zelf de handen ineen te slaan.
Kennelijk uit angst voor represailles moest
een buitenstaander de spits afbijten.2''' Er
was een vergadering uitgeschreven voor 22
november 1895, in de zaal van Dusée, ondanks dat er reeds sprake van was dat de
geestelijkheid het initiatief ontraadde, zoals
de Tilburgsche Courant daags tevoren had
bekend gemaakt. De krant meende dat uit
deze ontijdige beweging niets goeds voor de
werkman zou geboren w o r d e n . P l a t t e repliceerde tijdens de toch gehouden vergade85
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Tilburgsche WeversJ
VERGADERING

op VKIJOAU 22 XOVE3IBKR, des avondx ten 9 nnr, in ilo .

! zaal van «Ion heer VV. J> IJ S K E in do SUtionstraat, ter definiliovc
oprichtini: vni; een

'

T i l b u r g s c h e R. K.

Weversbond,

: in den geest van~(le Paiisclijko EncycliL-k „Roriiin Novariiiii".
Cj*" Alle n. K.Till)iirgsche Wevers,ni^ichinnle-zoouii als Utiitcnwevcis,
i worden uitgenoodigd deze vergadering wtl Ic willen bij'.voncn.

Ajt. 6 Nieuwe Tilburgsche Courant 21 novem-

ring dat van ontijdiglieid moeilijk gesproken
kon worden: de geestelijkheid had vier en een
half jaar de tijd gehad om iets te ondernemen; zo goed als de timmerlieden, metselaars
en schilders zich hadden georganiseerd en
toen de geestelijken hadden gevraagd, zou hij
niet weten waarom de wevers zich niet konden organiseren, 'Alle organisatiën zijn eerst
door de werklieden geschied.'^^^
Waarvoor de geestelijkheid vreesde, gebeurde ook. Nu het organisatiestreven zich op het
eigen terrein manifesteerde, kwamen de textielfabrikanten in het geweer: zij verboden
hun arbeiders de oprichtingsvergadering bij
te wonen en lid te worden van de bond, dit op
straffe van ontslag.^"' Het dreigement weerhield 165 wevers er niet van zich als lid op te
geven.^''
Op 30 november kwam men voor een tweede
keer bij elkaar, nu om een definitief bestuur
te kiezen. Platte verdedigde zich toen tegen
de aantijging dat hij zich als buitenstaander
er niet mee had te bemoeien: was een wever
begonnen, dan was hij brodeloos gemaakt.
Nadrukkelijk verklaarde hij dat men niet tegen of zonder de geestelijkheid wilde optreden, die men dan ook spoedig aan zijn zijde
hoopte te vinden.
De geestelijkheid zag zich nu kennelijk genoopt publiekelijk stelling te nemen, enerzijds, naar wij aannemen, omdat de paus de
sociale beweging wegens haar wijdere doelstelling onder het kerkelijk gezag had geplaatst, anderzijds om een escalatie van het
conflict te voorkomen die de uitbouw van de
katholieke sociale beweging zou schaden.
Daags na de voornoemde vergadering verscheen in de plaatselijke kranten de volgende
advertentie^^':
waarschuwen de f a b r ie k s w e r k o r s vaii
Ondcrgctcekendon
'l'ilburg tegt'n elke deelnam.' aan een zoogenaamden
.jliond van U. K. W e v e r s " die is op touw gezet

iffi lid

advies van liet (jeestelp ^mr

zij verzoeken ecbtcr Ileeren Fabrikanten iii<^t. z<>iicl<*i*
vooi'ïil^Jitiinio
O 1-11 M t i (JT
wïtJii'ssc'Uii-w-iiiti:van lltfiine zijde tot daadzaken over te gaan om geen
onwetcndon slachtolVers te maken.
Tilburg , 30 November 1895.

A. D. SMITS, hcUeii.

B.
.1.
A.
C.
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JANSSENt^ , Kaït , Kervel , i
A. WULTKIIS, Kap., Heike , (
HORDIJK, Kap , Heuvel, i l
VAN SüN , Kap., Goirke, ) ^

De ondertekening door de deken van Tilburg
geeft aan dat de betrokkenheid van de vier
kapelaans bij de sociale beweging zijn instemming had en dat hij hun mening en bezorgdheid deelde. Enkele dagen later gaf hij
als reden voor deze advertentie dat men niet
te veel hooi op zijn vork moest nemen, Keulen en Aken waren ook niet op een dag gebouwd.
Door de handelwijze van de geestelijkheid
voelden de fabrikanten zich ongetwijfeld
gestaafd in de juistheid van hun opstelling.
De arbeiders begrepen het als onwilligheid
van de clerus, wat aan zijn imago veel schade
toebracht en de katholieke sociale beweging
verdacht maakte, zoals ook Lambert Poell
later zou ervaren.
Geleidelijk lukte het de uit de koers geraakte
beweging in een kalmer vaarwater te loodsen.
Op de derde vergadering in successie, 22 december 1895, was het niet meer Platte maar
kapelaan Wolters die het woord voerde. Hij
legde uit dat het beslist niet de bedoeling was
de wevers ongeorganiseerd te laten of hen
niet te helpen, maar men had de handen vol
aan het organiseren van de ambachtslieden;
'Slechts is het jammer dat door de wijze
waarop thans de Tilburgsche R.K. Weversbond is opgericht, het vertrouwen in de Eerwaarde Heeren Geestelijken is geschokt.'
Men moest hen zien als raadgevers die samen
met het bestuur de belangen zouden behartigen. Hij gaf de verzekering dat ook de stoffelijke belangen bij hen ware verdedigers zouden vinden.35'

Nu de aanvankelijk zogenoemde Bond van
R.K. Wevers door toedoen van de geestelijkheid was getransformeerd in R.K. Weversbond en daardoor weer geheel in de pas liep,
was het conflict nog niet bezworen. Er was
tweespalt gekomen onder de arbeiders, een
blijvend wantrouwen jegens de geestelijkheid
en samenhangend daarmee een gebrek aan
geloof in de kracht van confessionele organisatie. Dit verklaart mede waarom de interconfessionele
textielarbeidersorganisatie
Unitas in 1904 haar vleugels naar Brabant
zou uitslaan en in Tilburg zulk een grote aanhang kon verwerven. Was de ontstane verwijdering tussen arbeiders en geestelijkheid
het gevolg van een tragisch misverstand over
een blijkbaar te behoedzaam en verholen tactiek, tevens droeg het in de kiem het zaad van
een groeiend conflict over de verhouding tussen arbeiderszelfstandigheid en geestelijk
toezicht. Met het doorzetten van de katholieke sociale beweging in Tilburg was de fundamentele spanning tussen arbeidersemancipatie en katholieke herleving aan het licht getreden. 'Weg met onze adviseurs' klonk het
twee jaar later nog steeds onder de leden van

St. Severus. Dit was aanleiding voor een buitengewone vergadering van de weversbond,
waarin de voorzitter, C. van Belkom, het
standpunt verdedigde dat de sociale beweging zonder adviseur zou dwalen en geen
stand zou h o u d e n . H e t kostte later moeite, toen werd gestart met de organisatie van
de textielarbeiders in een diocesanebond
(1904-1905) om hen te overtuigen van de
rechtmatigheid van de geestelijke bemoeienis
en dat zulks een krachtige vak-actie niet in de
weg hoefde te staan.
De R.K. Tilburgse Gildenbond
Na enkele roerige maanden kon de draad
weer worden opgepakt, nu ook de weversbond in het model paste. Op 2 februari 1896
zag kapelaan Wolters zijn inspanning bekroond: voorzien van de bisschoppelijke
goedkeuring kon hij die dag de statuten presenteren van de algemene werkliedenvereniging die was opgericht onder de naam R.K.
Tilburgse Gildenbond en waarvan de Tilburgse arbeiders lid waren via de vakgilden
waarbij zij waren aangesloten.3''' Naar het
oordeel van Anton van Rijen, oud-voorzitter
van de R.K. Werkliedenvereeniging in Tilburg, waarin later de Gildenbond werd omgezet, blijkt Wolters de weerstanden juist te
hebben ingeschat, daar de jonge Gildenbond
nog heel wat tegenwerking en onbegrip heeft
ondervonden.

Afb. 8 Links het gebouw
van de R.K. Tilburgse
Gildenbond in de
Tuinstraat, omstreeks
1915.

Onder verwijzing naar een veel geciteerde
maar ook uit zijn verband gehaalde uitspraak
van Ariëns uit 1901, lijkt de omzichtigheid
die in het begin geboden bleek, op den duur
toch een rem op de ontwikkeling te hebben
gezet. Ariëns verklaarde, naar aanleiding van
een nieuwe figuur in de drankbestrijdingsorganisatie, wel te geloven in de goede trouw
van met name de Tilburgse fabrikanten en
geestelijken, maar ze waren te laat op sociaal

en politiek gebied, en nu ook weer op dat van
de alcoholbestrijding.39' Hij uitte met die
opmerking, naar wij uit de samenhang menen te mogen concluderen, zijn ongenoegen
over het feit dat de sociale beweging in Brabant te veel rekening hield met de heersende
weerstanden: het was de 'Brabantse variant'
van het katholicisme die hij met deze kritiek
trof.
Van kapelaan Wolters wordt gezegd dat zijn
vooruitstrevendheid hem niet al te best is bekomen.""' Daarmee wordt gedoeld op diens
benoeming begin december 1902 tot pastoor
in Sint-Michielsgestel."" waardoor zijn rol in
de katholieke sociale beweging bleek uitgespeeld. Het een had echter niets met het ander te maken. Wolters was reeds twintig jaar
priester (hij was gewijd in 1881) en in de regel
volgde dan een pastoorsbenoeming. Als
hoofdadviseur van de Tilburgse Gildenbond
werd hij opgevolgd door kapelaan H. Berkvens.
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Archeologisch onderzoek
in ^De Tilburgen'

Een poging tot reconstructie van het
vroegmiddeleeuwse 'Tilliburgis'
Johan Hendriks en Frans van Nuenen*

Het Leijdal tussen de hooggelegen vlakten bij Ravels (België) tot aan de samenvloeiing met
de Reusel bij Oisterwijk vormt een belangrijk kerngebied van het archeologisch onderzoek dat
sedert 1985 in het hart van Brabant werd opgezet. Een belangrijke reden voor deze keuze ligt
in de in dit gebied voorkomende middeleeuwse enkeerdgronden die het ongerepte pre- en protohistorische bodemarchief als een dikke deken bedekken. Nu juist deze gronden in snel tempo
dreigen te verdwijnen door ontgrondingen, uitbreidingsplannen, industrieterreinen en wegenaanleg, is het de taak van de moderne archeoloog als een hoofse prins dit doornroosje, het
sluimerende bodemarchief, met een welgeplande kus tot leven te wekken. Vóór het te laat is.
In korte tijd leverden de onderzoeken die de AWN-afdeling Midden-Brabant heeft ondernomen veel nieuwe gegevens omtrent de bewoningsgeschiedenis van het Leijdal op. Met name
tussen Tilburg en Goirle, maar ook tussen Tilburg en Oisterwijk, kwamen verrassende resultaten te voorschijn". In een eerder artikel werd de ijzertijd in het Leijdal behandeld^), deze keer
staan de vroege middeleeuwen centraal.
' Bestuursleden Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
(AWN) afdeling
Midden-Brabant.

Bestaande activititeiten
Het onderzoek naar de vroege middeleeuwen
in het hart van Brabant^' spitst zich toe op
de schenking van goederen in de villa integra
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Alphen door de frankische grootgrondbezitter Aengilbertus aan de benedictijnenabdij
van Echternach. De schenking werd te boek
gesteld op 21 mei 709 te Tilliburgis"*'. Met
dit 'actum publice Tilliburgis', dat overigens

mrmtimnOiYy''

Afb. 1 Fragment uit het
'Liber Aureus' (Gouden
Boel<) van de Benedictijnerabdij te Echternach in
Luxemburg. Het handschrift uil de 12e eeuw
bevat aicten uit vorige
eeuwen die overgeschreven zijn. In de 6e regel
van onder wordt 'Tilliburgis' genoemd.

llnlMni ijtidiJTum iiK^^»'"^^^

pas voor het eerst in een 12e-eeuws afschrift
voorkomt, is de grondslag gelegd voor het
onderzoek naar de wortels van Tilburg. Een
moeilijk onderzoeksthema omdat de schriftelijke bronnen na deze eerste vermelding vijf
eeuwen zwijgen. Pas na het midden van de
twaalfde eeuw is er weer sprake van 'Tilburch', nu gedeeld in een oostelijk en een
westelijk part^'. Stilzwijgend wordt aangenomen dat Tilburch en Tilliburgis identiek zouden zijn, maar concrete bewijzen ontbreken
vooralsnog. Ook wij zullen een poging wagen, gebaseerd op toponymische en archeologische overwegingen. Het laatste woord in
deze kwestie pretenderen we niet te hebben,
veeleer wordt een voorstel tot nader onderzoek gegenereerd.
Als uitgangspunt nemen we de reeds bestaande theorieën omtrent het vroeg-achtsteeeuwse Tilliburgis. In principe zijn twee hypotheses te onderkennen. De ene gaat uit van
een concreet aanwijsbare plek, de andere ziet
in de naam een breder gebied aangeduid.
Daarna wordt een nieuwe hypothese ingevuld
met, tot op heden nog immer spaarzame, archeologische bewijzen.
Was Boeren nog niet in staat om het toponiem Tilburg van een redelijke verklaring te
voorzien^', Hardenberg vertaalde in 1955
Tilhburgis als 'de door een greppel omgeven
burcht'''' en vermoedde dat het een oppidum
of castrum uit de romeinse tijd zou zijn. Hij
aarzelde deze gedachte weer te geven vanwege het onbreken van Romeinse vondsten. Hij
stelde dan ook een aantal alternatieven voor.
Dit voor- of vroeghistorische verdedigingswerk zou dan kunnen dateren uit de
bronstijd, de late ijzertijd of de vierde eeuw
na Christus. In dat laatste geval kon het een
koningsburcht betreffen en zou Tilliburgis de
hoofdplaats van het frankisch-salische koninkrijk Texandrië geweest kunnen zijn^'.
Onlangs nog nam Gysseling deze mening
over^'. De vermoede burcht zocht Leyden in
1937 aan het Rosmolenplein te Tilburg, ter-

wijl Hardenberg dacht aan het hof ten Dyck,
waarin hij de oude ridderhof van Enschot
zag, gelegen aan de reeds verdwenen Nieuwe
Warande nabij de Schans en de Rugdijk'"'.
Zo zien we dat Hardenberg zijn Tilliburgis
niet (meer) in het hart van de stad wilde zoeken. Zeer recentelijk meende ook Theuws nabij Tilburg een merovingische burcht te kunnen vinden"'.
Van Visvliet had in 1905 al had opgemerkt
dat Tilliburgis vermoedelijk een meervoudsvorm was'2'. Het was een gissing, die door
Boeren werd geloofd'^' en door Hardenberg
probleemloos werd overgenoemen''*'. Er zou
dus sprake zijn van meer 'Tilburgen'. Dat deze opvatting zich slecht verdraagt met het
zoeken naar een of één burcht is de kern van
de tweede hypothese'^'. Tilliburgis is inderdaad een meervoudsvorm, namelijk van 'Tilliburgus'. Stoepker vertaalde het met 'in de
Tilburgen'. Het achtervoegsel -burgus heeft
vele betekenissen, zodat zonder verdere gegevens niets gezegd kan worden omtrent zijn
ware betekenis in deze zin. Stoepker zag erin
een nederzetting van landelijke aard met een
daarbij behorend rechtsgebied van vrij grote
omvang'*. Ook hij zocht evenwel nog naar
een kern van dit Tilliburgis en eveneens buiten de huidige stad. Drie argumenten ondersteunden zijn opvatting: er was nooit een
nederzetting met de naam Tilburg geweest,
Tilburch blijkt in de dertiende eeuw een
enorm gebied te omvatten, verdeeld in een
oostelijk en een westelijk deel, en ten slotte
sloot hij zich aan bij de mening van Hardenberg dat er ten-minste sprake was van twee
'Tilburgen' die tezamen kennelijk een geografische eenheid vormden"'. Reeds Boeren
sprak over het 'gebied der Tilburgen"^'. Het
bestaan van zo'n 'gebied der Tilburgen' of
'in de Tilburgen' is inmiddels ook door anderen erkend'''.
Het historisch onderzoek laat voorlopig niet
meer toe dan de hier weergegeven hypothesen. Daar zitten aantekkelijke kanten aan,
maar bewijzen zijn nog niet geleverd. Boeren
vond het vraagstuk in 1942 nog niet rijp voor
een oplossing, bij gebrek aan behoorlijke
gegevens^"'. Wij vinden het gevaarlijk om op
voorhand vanuit de 13e-eeuwse situatie een
8e-eeuwse toestand te reconstrueren. Daarmee is niet gezegd dat beide niet overeen kunnen komen. In vijfhonderd jaren kunnen
evenwel belangrijke ontwikkelingen hebben
plaatsgevonden die in historische bronnen
niet meer terug te vinden zijn. Om deze reden
kiezen we voor een andere benadering. We
zullen trachten het vroegmiddeleeuwse bewijsmateriaal zelf te laten spreken. Daartoe
schieten ons de toponymie en de archeologie
te hulp.
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Afb. 2 Vroegmiddeleeuwse toponiemen en archeologica in
het Leij- en Reuseldal.
Legenda:
]. -lo namen
1. Aarle (B); 2. BaarleNassau en BaarleHertog; 3. Berkel; 4.
Brakel; 5. Eel (B); 6.
Goirle; 7. Gijzel; 8. Hulsel (B); 9. Korvel'"'', 10.
Loo''=>; 11. Maarle (B);
12. Moergestel; 13. Oerle; 14. Poppel.
2. -hoven namen
15. Boshoven; 16.
Broekhoven; 17. Eindhoven; 18. Kerkhoven; 19.
Veldhoven; 34.
Abcoven''*'.
3. -school namen
20. Baarschot; 21.
Enschot"'''; 22. Schoot

(B).

4. -heem namen
23. Alphen; 24. Heukelom.
J. -hout namen
25. Hooghout; 26. Uden
hout.

Tilliburgis naamkundig bekeken
De hogere delen van Midden-Brabant waren
in de vroege middeleeuwen voornamelijk bedekt met bos. Dicht bij dat bos lagen her en
der verspreid enkele oude nederzettingen. Zij
zijn herkenbaar aan hun voor-middeleeuwse
namen, zoals Diessen (373 'Deusone'^^^).
Het woud leverde hout, twijgen, bast en
strooisel, loof als veevoer, honing en wild, en
diende eveneens als weideplaats voor varkens. In de merovingische tijd (550-750 AD)
werden delen van dat bos ontgonnen en door
de binnenkomende Franken nieuwe nederzettingen gesticht^^'. De nieuwkomers hadden
een speciale voorkeur voor riviergebieden en
beekdalen^^), vandaar onze aandacht voor
het Leij- en Reuseldal. Naamkundigen gebruiken de namen van dergelijke vroegmiddeleeuwse nederzettingen om de toename van
de bevolking in deze periode in kaart te kunnen brengen. Men is het met elkaar eens dat
plaatsnamen die eindigen op -heem, -zele, -lo
(inclusief -gestel), of een meervoud-t kennen,
toponymische sporen zijn van vroegmiddeleeuwse bewoning. Blok meende dat -heemnamen door de Franken meegebracht waren.
Daardoor wijzen ze op vroege ontginningsactiviteiten^'*'. Ook plaatsnamen die eindigen

6. -laar namen
27. Het Laar; 28. Laar.
7. meervoud -I namen
29. Biest; 30. Zelt; 33.
Hasselt.
8. -sele namen
31. Belvert

legenda
^«
O3
* 4
« 5
~ 6
^ 7
O8
» 9
10
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op -hout, -hoven, -rode, -donk, -laar en schoot kunnen nog teruggaan tot de vroege
middeleeuwen^^'. Overigens betekent dit zeker niet dat alle nederzettingsnamen van deze
typen ook vroegmiddeleeuwse bewoning
moeten aanduiden. De archeologie moet dat
uiteindelijk aantonen. Toch kunnen dergelijke plaatsnamen gebruikt worden als richtlijnen voor het onderzoek.
Wanneer nu deze namen geplaatst worden op
een kaart van het stroomgebied van de Leij
en de Reusel, dan blijkt dat de meeste toponiemen zich aan de noordwestelijke oever
van de Leij bevinden. Veel minder verwijzingen vinden we in het stroomgebied van de
Reusel, maar ook daar liggen de meeste toponiemen op de relatief vruchtbaarder gronden
aan de noord-westzijde van de beek. Een
cluster van -lo namen vinden we tussen de
Belgische armen van de Leij.
Het gegroepeerd voorkomen van zoveel verwijzingen naar mogelijke vroegmiddeleeuwse
nederzettingen aan de noordwestelijke oever
van de Leij doet ons veronderstellen dat dit
gebied geheel of ten dele behoorde tot Tilliburgis. De zuidelijke oever was op vele plaatsen wellicht te laag, te drassig of te onvruchtbaar om er te kunnen wonen. Datzelfde geldt
voor de uitgestrekte heide- en plassengebieden ten westen van dit cluster. Ten zuidwesten van 'Tilliburgis' moet zich de merovingische villa van Alphen bevinden, naar
onze mening in de omgeving van de Martinuskapel aan de Druisdijk. Ten zuiden van
Tilburg kan zich eveneens een eigen territorium hebben uitgestrekt, mogelijk rond de St.
Lambertuskapel van Westerwij k in de huidige gemeente Hilvarenbeek^*'. Het gebied der
Tilburgen strekte zich dan uit van Goirle tot
Helvoirt en van de Leij tot aan de onontgonnen heide ten westen van de stad. Alphen aan
de Donge lag, gezien ook de vermelding van
709, buiten Tilliburgis. Het stroomgebied
van de Donge wordt door ons dan ook niet
gezien als een deel der Tilburgen. Op deze
wijze is een gebied van 18 x 5 a 6 km (90 —
108 km^) gereconstrueerd. Deze regio doet
wat grootte betreft niet onder voor de negen
andere gebieden in het gehele Maas-DemerScheldegebied waar Theuws eveneens een
concentratie van vroegmiddeleeuwse toponiemen vond. Het gebied aan de Leij (door
Theuws verwarrenderwijze Aa genoemd) zou
slechts een gebied met diffuse bewoning zijn.
De aanwezigheid van zoveel nederzettingsnamen dicht bijeen doet echter anders vermoeden. Te meer daar Tilliburgis niet langer een
bepaalde locatie hoeft te zijn, maar een
streek kan aanduiden. Op afbeelding 2 hebben we als hypothese aangegeven de mogelijke omvang van het 'gebied der Tilburgen',

'il.

9. Voor-middeleeuwse
namen
Diessen
10. Vindplaatsen van
vroeg-middeleeuwse archeologica.
11. Vermoedelijke maximale omvang van Tilliburgis.
12. Huidige woonkernen.
Tekening: J. Hendriks
(schaal in km)

gelegen aan de noordwestrand van de pagus
Texandrië^^'.
Door zijn negen gebieden met elkaar te vergelijken ontdekte Theuws dat geconcentreerde bewoning vrijwel uitsluitend voorkwam in
streken met de namen eindigend op -heem, lo,-sele,-t en de voor-middeleeuwse namen^^'.
Het blijken tevens indicatoren voor de oudste
bewoning ter plekke te zijn^^'. In het voornoemde gebied der Tilburgen zijn dat: 3 Berkel, 6 Goirle, 7 Gijzel, 9 Korvel, 13 Oerle, 24
Heukelom, 31 Belvert en 33 Hasselt^"'.
Twee bewoningsconcentraties tekenen zich af
(afb 3): een groep-lo-namen in het zuiden van
Tilburg (kern I: Korvel, Oerle, Goirle) en een
tweede groep ten noordoosten van de stad
(kern II: Berkel, Heukelom). Heukelom, de
enige -heem naam in de regio, kan de oudste
frankische
kolonisatiefase
vertegenwoordigen^i'. Gijzel en Belvert bevinden
zich aan de periferie. Het is dan ook de vraag
of deze nederzettingen reeds vanaf het begin
tot het gebied der Tilburgen hebben behoord,
of dat zij er later in betrokken zijn. Tilliburgis is dan kleiner geweest. Een gebied van 10
X 4 km vormt een oudere kern (I -i- II).
Hoewel verdere gegevens nog ontbreken, is
hierin wellicht de oorsprong van de latere
verdeling in Oost- en West-Tilburg terug te
vinden.
Vroeg-middeleeuwse archeologica

Afb. 3 De oudste vroegmiddeleeuwse toponiemen in het gebied der
Tilburgen. Twee kernen
tekenen zich af.
Kern I: Korvel (9), Oerle
(13) en Goirle (6) aan
weerszijden van de Katsbogle; Kern II: Berkel
(3) en Heukelom (24).
Tekening: J. Hendriks,
(schaal in km)

Zoeken we in het Leijdal naar vroegmiddeleeuwse archeologica, dan springt opnieuw een tweedeling in het oog: enkele losse
vondsten zijn bekend uit het gebied ten
noordoosten van Tilburg (Berkel-Heukelom), terwijl op de grens van Tilburg en
Goirle een tweede concentratie te vinden is.
Het aldaar gesitueerde merovingische grafveld aan de noordwestzijde van Goirle is inmiddels van enige vraagtekens voorzien^^'.
Door de AWN-afdeling Midden-Brabant
werden regelmatig waarnemingen verricht bij
een ontgronding nabij de Oisterwijkse Baan
te Berkel-Enschot^^'. Aanvankelijk kwam
hier uitsluitend ijzertijd-aardewerk te voorschijn dat met een grafveld uit ca. 600 voor
Christus werd geassocieerd^'''. Op één van de
nog te ontgronden percelen werd echter bij
een veldverkenning een aantal randfragmenten aangetroffen die door hun vorm en baksel duidelijk van het ijzertijdaardewerk afweken. Het betrof resten van bolvormige kookpotten die met hun lensvormige bodem direct
in het vuur werden gezet. Deze potten werden
in de 8e-9e eeuw na Christus gedateerd^''.
Het gaat hierbij om, zij het schamele, aanwijzingen voor een karohngische nederzetting. Ook nabij de Hazennest werden scherven van karolingisch aardewerk gevonden.

Concrete nederzettingssporen zijn in kern II
nog niet waargenomen.
Duidelijker zijn de aanwijzingen in kern I die
door het archeologisch onderzoek op de
Groote Akkers te Goirle door de AWNafdeling aan het licht zijn gebracht. Daar
werd in 1985 bij de aanleg van de noordelijke
ontsluitingsweg een serie waterputten opgegraven^*'. De acht waterputten waren zeer
uiteenlopend van constructie: twee putten
had men opgebouwd uit plaggen: één put
bestond uit verticaal in de grond geplaatste
takken, waarbij de wand uit vlechtwerk
bestond dat men leem was afgesmeerd. Een
vierde waterput was gebouwd in de romeinse
traditie: het betrof een duidelijk vierkante
put gemaakt van planken. Vier putten waren
gemaakt van uitgeholde boomstammen: een
flinke eik werd doormidden gekliefd, waarna
men het middenwerk er tot op 15 cm van de
wand uit haalde. Vervolgens het men beide
helften in het gegraven gat zakken, waarna
men door twijgen en klammen ervoor zorgde
dat de naad zanddicht werd en bleef. Uit de
waterputten werd overwegend ruwwandig
merovingisch aardewerk geborgen. Een aantal randen kon worden toegeschreven aan
vroeg-middeleeuwse kookpotten die in de
6e-7e eeuw na Chr. gedateerd werden^''*. Het
gaat veelal om lokaal vervaardigde produkten. Ook werd een enkele maal een fragment
van een romeinse tegula (dakpan) gevonden.
In de omgeving van de waterputten kwamen
enkele paalgaten en haardplekken aan het
licht. Deze sporen wijzen erop dat de bewoning zowel ten noorden als ten zuiden van het
wegtracé van de Rillaerse Baan gezocht moet
worden. Verbrande leem in de vulling van enkele paalgaten maakt aannemelijk dat de bewoning door brand aan haar einde is gekomen. De vondst van vele putten bijeen kan
worden toegeschreven aan enkele erven die
gedurende twee eeuwen werden bewoond.
Een gedetailleerde analyse van de chronologische en ruimtelijke ontwikkeling van deze
nederzetting, waarvan slechts een kleine tip
van de sluier werd opgelicht, is in voorbereiding.
In de volgende onderzoekscampagnes
(1987/1988) werden op de Groote Akkers
geen sporen meer aangetroffen die aan de
merovingische periode kunnen worden toegeschreven. Vrijwel de gehele merovingische
nederzetting ligt nog verborgen onder een dik
esdek aan de Bakertand ten noorden van de
Rillaerse Baan. Daarentegen werd wel duidelijk dat enkele honderden meters ten zuidoosten en zuiden van de genoemde nederzetting in latere eeuwen (8e-9e eeuw) bewoning
heeft plaatsgevonden^^'. In bouwputten
rondom de nieuwe basisschool Het Schrijverke werden niet alleen sporen van een 12e91

eeuwse nederzetting blootgelegd^^', maar in
een van de waterputten bevond zich ook een
grote hoeveelheid karolingisch aardewerk.
Wederom werden hier resten van kookpotten
en voorraadvaten gevonden die wijzen op
huishoudelijk gebruik. Sporen van de karohngische bewoning konden echter nog niet
worden aangewezen. Deze nederzetting, 'Engelengat' genoemd, had een parallel aan de
Abcovenseweg. Ook daar werd in een laatmiddeleeuwse context een duidelijke aanwijzing gevonden voor een 9e-eeuwse aanvang
van de bewoning'"''. Het verspreidingspatroon van merovingische en karohngische
sporen en vondsten op de Groote Akkers te
Goirle wijst op een krans van jongere (8e-9e
eeuwse) nederzettingen rondom een oudere
(6e-7e eeuwse) kern.
Conclusie
Sedert 1985 vindt er rondom Tilburg systematisch oudheidkundig bodemonderzoek
plaats. Dat onderzoek heeft een groot aantal
nieuwe archeologische terreinen opgeleverd.
Voor het eerst werden in het hart van Brabant bewoningssporen blootgelegd uit de
vroegere middeleeuwen. Aan de noordrand
van Goirle hebben zeker enige vroegmiddeleeuwse nederzettingen gelegen. De
Kempenregio, waar ook Tilliburgis deel van
uitmaakte, is waarschijnlijk pas in de late 6e
en 7e eeuw opnieuw gekoloniseerd. De merovingische nederzetting te Goirle is een der allervroegste. Aan het eind van de zevende en
het begin van de achtste eeuw zien we het opkomen van nieuwe elites, die thuishoren op
nederzettingen die een centrale plaats innemen op lokaal niveau en waarschijnlijk villae
waren. Tilliburgis kan zo'n villa geweest zijn.
Nabij Enschot en Heukelom werd karolingisch aardewerk aangetroffen. De kerk van
Enschot wordt gezien als de moederkerk in
de Tilburgen'*".
Deze nieuwe gegevens maken het mogelijk
om het reeds in de 8e eeuw vermelde Tilliburgis van een nieuw onderzoekskader te voorzien. Vroegmiddeleeuwse namen wijzen op
een redelijk dichtbevolkte streek aan de
noordwestrand van de Leij. Op de hier aanwezige hoger gelegen en redelijk vruchtbare
dekzandrug kan naar onze mening het oorspronkelijke Tilliburgis worden gelokaliseerd. Daar deze dekzandrug voor een groot
deel in de middeleeuwen als akkergrond in
gebruik werd genomen, zijn er redelijke kansen aanwezig op het terugvinden van de
vroegmiddeleeuwse bewoning onder de dikke
enkeerdgronden. Wanneer de toponiemen
aan een nader onderzoek worden onderworpen, dan blijkt dat binnen dit gebied der Tilburgen zowel vroege als late vroegmiddel92

eeuwse plaatsnamen voorkomen. Dit lijkt te
wijzen op een bevolkingstoename in de periode tot ca. 1000. Het lijkt ons een aantrekkelijke hypothese te veronderstellen dat de
grenzen van 'Groot-Tilburg' omstreeks 1200
niet overeenkomen met Tilliburgis uit 709.
Met andere woorden: de 40 km^ die de kernen I en II omvatte, is een uitgangspunt geweest voor de latere 90-108 km% met aan deze randen o.a. Gijzel en Belvert. Goirle en
Tilburg behoorden in deze periode ontegenzeglijk tot hetzelfde gebied"'^'. Het huidige
Goirle is kennelijk de laatste fase van een
zich verplaatsend of wandelend dorp, dat in
de merovingische tijd ontstond aan de boorden van Leij en de katsbogte en zich in de karohngische periode verplaatste naar Abcoven
en later verder naar het huidige dorp. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of dit ontwikkelingspatroon voor het hele gebied opgeld doet. In ieder geval zijn dan de 12eeeuwse sporen aan de Tilburgse Hasselt te
verklaren: de oorsprong van het door mensen
bewoonde hazelaarrijke gebied moet elders
liggen en niet aan het Hasseltplein. Daarmee
is tevens de theorie van de frankische driehoeken aan het wankelen gebracht, maar
daarover later meer'*^'.
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'Abcoven'. Ook hier zijn vondsten uit de karohngische periode aan het licht gebracht.
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(1976), 32, maar weer ondersteund door S. Vromans, Korvel ontstaan uit Korvelo? Actum Tilliburgis 1 (2) (1976), 33-39.
45) Deze naam, zonder voorvoegsel, kan volgens
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46) F. Smulders, 'Tilburg rond 1450 XI. De parochie
Goirle', Actum Tilliburgis (1977) 8 (10), p. 25 'Abbichoven'.
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Carla Debets, Stadsarchief Tilburg in oude
Lancierskazerne, in: Bouwwereld, 85, nr. 15,
19 juh 1989, p. 16-19, geïll.
P.L. Leget-Kuijlen en J.N. Leget, De nazaten
van Adriaan Momboirs, in: Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant, 4, nr. 3, juli 1989,
p. 145-146.
Jace van de Ven, Gedichten, in: Brabantia, 38,
nr. 7, aug./sept. 1989, p.27.
Theo Stielstra, Veel zeuren, knutselen en corresponderen. Het succes van SIC, in: Een literaire katern voor Brabant, bijlage van Brabantia, 38, nr. 7, aug./sept. 1989.
Maarten Beks, Ad Willemen.
Tweespraak
voor één heer, in: Kunst Beeld. Tijdschrift
voor beeldende kunst, jrg. 13, nr. 5, mei 1989,
p. 31-33, geïll.
N.B. Beeldend kunstenaar uit Tilburg.
M. Verweij, De Diva Virgo Oirschottana van
Petrus Vladeraccus (1571-1618), in: Campinia, uitg. Streekarchief Zuidoost Brabant, jrg.
19, nr. 74, juH 1989, p. 119-128.
N.B. Tilburg passim (pastoor Augustinus
Wichmans).
De goederensporen op het IndustrieterreinLoven, in: Tilburgse Tijdingen, nr. 59, april
1989, p. 17-19.
dr. J. Pijnenburg pr.. Zij maakten Brabant
katholiek. De geschiedenis van hel bisdom 'sHerlogenbosch, deel 2: van Vicariaat tot Vaticanum II, 's-Hertogenbosch, uitg. Bisdom 'sHertogenbosch, 1988, 199 blz., geïll., ISBN
90-72113-05-5, ƒ 14,90.
N.B. Tilburg passim, m.n. uit Tilburg afkomstige geestelijken (A. v. Gils, mgr. J. Zwijsen
en mgr. A. Diepen).
Jan van Eijck, Nog eens over de zerk en de
heideconfliclen in Riel in de 19e eeuw, in: De
Runstoof, uitg. Vereniging voor Heemkunde
'Carel de Roy', jrg. 12, nr. 2, 1989, p. 33-42.
Piel Palm, Het Wandelbos. Historie 4 (slot),
in: De Oude Ley,jrg. 11, 1989, nr. 3, p. 16-18.
Elise Burgmans en Cees Timmer, Weg van de
snelweg — Nederland, reisboek 3, NCRV Hilversum, uitg. J.H. Kok, Kampen, 1989.
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Scripties
Mar ga Al lena, Berssenbrugge; de sociale aspecten van zijn Brabantse
fotografie
1901-1906. Doctoraalscriptie Nieuwere Tijden, Kath. universiteit Nijmegen, juli 1988, 51
blz., 67 afb. (GAT).
Paul van Dun, Van de socialisten, verlos ons
heer. De verhoudingen tussen kerk, kapitaal
en arbeid te Tilburg in de periode 1895-1918.
Doctoraalscriptie Economische en sociale geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, Tilburg,
1989, 220 blz. (GAT).
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Tilburgers in de Tweede Wereldoorlog
Het Gemeentearchief Tilburg (Kazernehof 75)
organiseert van 19 september 1989 tot en met
19 januari 1990 de tentoonstelling 'Gewone
mensen. Tilburgers in de Tweede Wereldoorlog'. Er worden een vijftal thema's behandeld:
bezetting en het leven in de bezette stad, de
vervolging van de Joden, het onderduikwerk,
de bevrijding van Tilburg en de barre winter
van 1945.

Deze thema's zijn ontleend aan het boekje van
A. de Beer 'Gewone mensen. Vijf verhalen
van Tilburgers in de Tweede
Wereldoorlog',
dat speciaal voor de jeugd werd geschreven (48
blz., geïll., uitg. Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg Faculteit Educatieve Opleidingen Vakgroep Geschiedenis en Gemeente Tilburg, ISBN 90-70846-11-X).
Tijdens de tentoonstelling worden op verzoek
historische films vertoond die op de Tweede
Wereldoorlog betrekking hebben. Het betreffen onder meer films over de Joodse synagoge,
bevrijding van Tilburg en omgeving, bezoeken
van prins Bernhard in 1944 en prinses juhana
in 1945 en bevrijdingsfeesten.
Openingstijden: dinsdag en woensdag
9.00-12.30 en 13.00-17.00; donderdag
9.00-12.30, 13.00-17.00 en 19.00-22.00; vrijdag 9.00-12.30 uur. Toegang gratis,
(persbericht)
Tentoonstelling 'werkend zitten'
Van 9 september t/m 23 oktober 1989 is in het
Scryption, museum voor schrift- en kantoortechniek te Tilburg, 'werkend zitten' te zien,
een tentoonstelling van kantoorstoelen. Centrale vraag in de tentoonstelling is de visie van
ontwerpers op de kantoorstoel. De bezoeker

wordt aan het denken gezet over het voorwerp
kantoorstoel en merkt dat een kantoorstoel
meer is dan 'de-stoel-op-wieltjes'. De opening
werd op 8 september verricht door de bekende
binnenhuisarchitect Jan des Bouvrie.
(Persbericht).

ven letterkundige tijdschrift SIC opent met
een katholiek dubbelnummer. Van de zestien
artikelen is er een aantal Tilburgse bijdragen te
noemen.
Jaap Houdijk en Ton van Zeeland schrijven
over Elise van Calcar en haar 'Tilburgsche
Mijmeringen' uit 1851 (hierover lazen we reeds
Constant Huijsmans' laatste reis
in 'Tilburg' 1986, p. 10-13 en 1989, p. 19-20).
Twan Geurts heeft een lezenswaardig artikel
over uitgever Gerard Verbiest, 'de paus van
In augustus jl. verscheen een dubbel debuut.
Tilburg', en zijn katholieke censuurdienst onBeeldend kunstenaar Ad C. Willemen publider de titel 'Met hoogrood aangelopen tonceerde zijn eerste boekje (zijn eerste artikel
suur. De katholieke recensiedienst IDIL,
verscheen in 'Tilburg', 1988, nr. 3, pag. 78-80
onder de titel 'Een schets van C C . 1937-1970'.
Jef van Kempen geeft onder de titel 'De betonHuijsmans'), en het antiquariaat van Thomas
nen heilige' een beeld van het leven van de BelLeeuwenberg ('De Rijzende Zon') debuteerde
gische priester-dichter Cyriel Verschaeve.
als uitgever, daarmee een locale modetrant
Hans Renders en Wim Verhoeven schrijven
volgend. Immers, Tilburgse boekhandelaren
over het van oorsprong Tilburgse literaire tijden antiquariaten treden het laatste decennium
schrift 'Roeping'.
steeds vaker op als uitgevers van met name
Tilburgse auteur Ed Schilders, die vorig jaar
plaatselijk-historische boeken: Boekhandel
'Moordhoek' schreef (zie 'Tilburg' 1989, p.
Gianotten BV, De Schaduw en sinds vorig jaar
23), publiceert onder de titel 'De hand van RoJevel Jan van Laarhoven BV.
salie' over de stoffelijke resten van heiligen en
zaligen.
Het boekje van Ad Willemen 'Constant
Huijsmans' laatste reis' is een naar inhoud en
uitvoering bijzonder drukwerk. Hij en ThoSIC, 1989, nr. 1 en 2, 144 blz., f 19.50. Vermas Leeuwenberg hebben een duidelijke liefde
krijgbaar in de boekhandel of bij de redactie
voor het boek. Bijzonder is ook het onderwerp
via postbus 358, 5000 AJ in Tilburg (excl. verdat Willemen uitwerkt. Hij annoteert met een
zendkosten).
nauwgezette precisie het reisverslag van Constant Huijsmans uit 1883, dat ons onder meer
Ronald Peeters
door Breda en Tilburg voert. Een op zich genomen niet schokkende weergave van ontmoetingen tussen Huijsmans en oude kennissen.
Archeologische publikaties
Van de 80 bladzijden die het boekje telt, wordt
op slechts 18 bladzijden het reisverslag inteHet afgelopen half jaar verscheen er drie pugraal weergegeven. De rest heeft Willemen noblikaties op archeologisch gebied die voor Tildig voor zijn noten, bronnen, register en annoburg e.o. van belang zijn.
taties. Hij is erin geslaagd ieder detail te ontleden, te verklaren en nagenoeg alle personen in
Het tweemaandelijk tijdschrift Westerheem,
het verhaal, en dat zijn er veel, te indentificeeen uitgave van de Archeologische Werkgeren, waardoor Neef Piet of Jans en haar man
meenschap voor Nederland (AWN), gaf een
plotseling genealogisch gezien personen worthemanummer uit over Midden-Brabant (april
den die echt hebben bestaan. Willemen noemt
1989, nr. 2, p. 53-132), naar aanleiding van het
dit binnendringen in families een vorm van
vijfjarig bestaan van de AWN-afdeling
voyeurisme, dat hem tot de ondertitel van zijn
Midden-Brabant. Het bevat dertien artikelen
boek ontlokte: 'Schier ultieme exercities in
over met name de Ijzertijd en de Middeleeuvoyeurisme'.
wen. ƒ 10,—
In het hiervoor aangehaalde artikel in 'Tilburg' is meer over deze C. Huijsmans te lezen.
Hij was de tekenleraar van Vincent van Gogh
(1866-1868) aan de Rijks Hoogere Burgerschool Koning Willem 11 te Tilburg, de eerste
tekenleraar aan deze school. Willemen is nu de
tiende tekenleraar aan wat thans de Rijksscholengemeenschap Koning Willem II heet, vandaar zijn belangstelling voor Huijsmans.
Het boekje is verschenen in een oplage van 700
exemplaren. Bovendien werden er 30 genummerde exemplaren in luxe uitvoering uitgegeven, voorzien van een frontespice in laserografie. Voor de echte liefhebbers dus.
Ronald Peeters
Ad C. Willemen, Constant Huijsmans' laatste
reis. Schier ultieme exercities in voyeurisme,
met een voorwoord van Margriet van Boven,
Tilburg,
uitg.
Thomas
Leeuwenberg
(Poststraat 8 Tilburg, tel 013-360337), 1989,
80 blz., geïll., ISBN 90-73049-01-6, ƒ 7,50.
Katholiek nummer tijdschrift SIC
De vierde jaargang van het in Tilburg uitgege-

Archeologie in Midden-Brabant is de titel van
een tentoonstellingscatalogus, samengesteld
door Fran?ois van den Dries, Niek Gielen en
Ronald Peeters (32 blz. geïll.). Over de tentoonstelling werd in het vorige nummer van
'Tilburg' (p.63) reeds melding gemaakt. De
catalogus, een uitgave van het Gemeentearchief Tilburg en de AWN-Afdeling MiddenBrabant, geeft een beeld van ruim 130 archeologische vondsten uit de regio Tilburg, ƒ 4,50.
De AWN-Afdeling Midden-Brabant gaf dit
jaar het Jaarverslag 1988 uit. Dit 100 blz. tellend en ruim geïllustreerd boekje bevat naast
bestuurlijke zaken en verslagen van het verrichte veldwerk in Loon op Zand, Goirle,
Moergestel en Tilburg, ook zeven bijdragen
van leden betreffende Berkel-Enschot, Tilburg
en Udenhout. ƒ 7,50.
De drie bovengenoemde publikaties zijn verkrijgbaar bij het secretariaat AWN-Afdeling
Midden-Brabant, Nassauplein 36, 5046 PB
Tilburg (tel. 013-359457).
Ronald Peeters

Ed. de Nève
Ed. de Nève, pseudoniem voor Jean Lenglet,
werd geboren te Tilburg.
Over hem verscheen een biografie bij uitgeverij/antiquariaat De Schaduw in Tilburg, geschreven door mr. E. van de Wilk onder de titel 'Ed. de Nève. Schrijver, journalist, verzetsman, 1889-1961'. Gedurende zijn leven zwierf
hij door tal van grote steden in Europa; 'hij
had iets van de bohémien en de avonturier,
maar ook van de strijder tegen onrecht en onderdrukking'. In de Tweede Wereldoorlog
nam hij actief deel aan het verzet. Hij trouwde
vijf keer, onder anderen met de Engelse
Schrijfster Jean Rhys en met de Nederlandse
schrijfster Henriëtte van Eyk. De Nève is een
auteur die door Van der Wilk op een boeiende
wijze uit de vergetelheid wordt gehaald. Hoewel zeker niet zijn bekendste werk, noem ik
hier zijn enige 'Tilburgse', en tevens ook laatste boek: 'Bij ons op den Heuvel', dat in 1948
verscheen. Deze roman geeft een beschrijving
van de gegoede burgerij omstreeks 1900, waarvoor De Nève vooral zijn jeugdjaren in Tilburg model liet staan. Hij stierf in 1961 en
werd begraven in Diemen. Op zijn grafsteen
staat 'Willem Johan Marie Lenglet dit Ed. de
Nève'.
Emile van der Wilk, Ed. de Nève. Schrijver,
journalist, verzetsman, 1889-1961, Tilburg,
uitg. De Schaduw, 1989, 287 blz., 68 foto's,
ISBN 90-5083-009-9, f 29,95.
Ronald Peeters
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