
7 

f 

\ n 

TIJDSCHRIFT -WOR QESCHIEDJEiSè MONUl^IE^i^E^f'^ 
^̂  Jaargang 2̂  nr/.?, april 1984 ^ ' \ 

• POORTJE PASTORIE G O I R K E 
• " D E S T I J L " OP H E T STATION 
• T E H O G E B E L A S T I N G E N IN 1689 
• UITBREIDING C . MOMMERS 1899 
• NATIONAAL-SOCIALISME IN 

T I L B U R G S E KRANTEN VAN 1933 



flntiquanaat 
„T^axandria^ 
In- en verkoop van originele 
topografische en historische 

landkaarten, prenten, gravures 
en boeken, met name over 

TILBURG 
EN 

NOORD-BRABANT, 

bloemen- en vogelprenten 

Salesianenstraat 115, 5042 DR Tilburg. 
Na telefonische afspraak, (013) 67 64 15. 

nederlands textielmuseum 

HET NEDERLANDS TEXTIELMUSEUM 
Toont in de vaste opstelling van het museum 
textielproduktie in de loop der eeuwen; 
Besteedt in de wisseltentoonstellingen aan
dacht aan de textielproducerende mens. 
Artistieke aspecten in textiel worden belicht in 
de reeks "Textiel Nu" . 

Openingstijden: 
mat/m vrij. 
zaterdag 
zondag 

Gasthuisring 23, 
5041 DP Tilburg 
Telefoon: 013-422241 
Viditel: 40406239 

10.00 tot 17.00 uur 
14.00 tot 17.00 uur 
12.00 tot 17.00 uur 

LUCHTFOTOGRAFIE 
Uitgebreid fotoarchief van 
o.a. Noord-Brabant aanwezig 

Bel nu voor informatie 
om er meer ̂ ô t̂e krijgen 

Fotex Flying Camera Tilburg 
tel. 013-634800 

antiquariaat 
iliUto 

Nieuwlandstraat 25 5038 S L Tilburg 
tel. 013-431229 
Giro: 2559299 

Inkoop en verkoop van tweedehands 
strips, wetenschappelijke, literaire 

en nostalgische boeken. 

Openingstijden: 
Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag: 
Vrijdag: 
Zaterdag: 

12.00-18.00 uur 
12.00-18.00 uur 
12.00-21.00 uur 
12.00-18.00 uur 
11.00-17.00 uur 
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Ronald Peeters schrijft over het poortgebouwtje van de voormalige pastorie aan 
de Goirkestraat. Inmiddels is er een comité gevormd dat zich gaat inspannen voor 
de restauratie van dit "vergeten monument". Ook het bestuur van de Stichting tot 
Behoud van Tilburgs Cultuurgoed heeft zich in het verleden met dit gebouwtje 
beziggehouden. De journalist Bernard van Dijk heeft tenslotte het initiatief tot 
vorming van het comité genomen. 

In "Cultureel Supplement N R C Handelsblad" van 3 februari 1984 werd onder de 
titel "Anthony Kok en De Stijl in Tilburg" door J .V . het voorstel van de beelden
de kunstenaars Janssen en Van Kempen, dat u in deze aflevering aantreft, reeds 
uitvoerig behandeld. 
De redactie heeft gemeend met het plaatsen van dit artikel aan de ideeën van dit 
tweetal in Tilburg meer bekendheid te geven. 

In dit nummer wordt de traditie van het blad, het schrijven over 19e- en 20e-
eeuwse onderwerpen, doorbroken met het artikel "Te hoge belastingen" van drs. 
Ton Kappelhof, archivaris van de Bossche Godshuizen. Hij behandelt, in het 
kader van zijn dissertatie-onderzoek over de fiscaliteit in Staats-Brabant 1650-
1730, een 17e-eeuwse "klacht van C . van Heijst". 

Ton Wagemakers heeft weer enkele interessante details ontdekt over een uitbrei
ding van het "Mommerscomplex" in 1899, die hij in "Textieltekens I V " publi
ceert. 

Willem van Heijst schreef in het kader van zijn opleiding aan het Mollerinstituut 
in 1980 een scriptie onder de titel "1933. Een jaar berichtgeving rond het Natio-
naal-Socialisme in twee Tilburgse kranten" en maakte er voor dit blad een herzie
ne versie van. 

Het Nederlands Textielmuseum heeft haar tweede, extra dikke, brochure afge
staan voor de lezers van "Tilburg". Veel dank. 

Tot slot willen wij u wijzen op het (alweer) nieuwe adres van onze penningmeester 
(zie links). Per 1 april 1984 wordt deze functie bekleed door Theo de Jong. 

De Redactie 

Inhoud 
Een doophuisje uit 1724 in de Goirkestraat 
Onopvallend poortgebouwtje met rijke historie 
Ronald Peeters 4 

Een verwijzing naar "De Sti j l" 
op het centraal station van Tilburg 
Jef van Kempen en Rolf Janssen 8 

"Te hoge belastingen" 
De klacht van Cornelis Hendriksz. van Heijst (1689) 
Ton Kappelhof U 

Uitbreiding van C. Mommers & Co 1899 
Tilburgse textieltekens ( I V ) 
Ton Wagemakers 14 

1933. Ver weg en toch zo dichtbij 

Willem van Heijst 15 

Tilburg kort 17 

Tilburg geknipt 
Ronald Peeters 18 
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Een doophuisje uit 1724 in de 
Goirkestraat 
Onopvallend poortgebouwtje met rijke 
historie* 
door Ronald Peeters 

Gebouwen uit de 18e eeuw en vroeger zijn in Tilburg nog maar sporadisch 
aanwezig. Iedere Tilburger kent de Hasseltse kapel uit de 15e eeuw, de 
Heikese kerk met zijn toren uit de 16e eeuw, de Oliemeulen en de Ton-
gerlose Hoef, twee 17e-eeuwse boerderijen aan de Reitse Hoevenstraat. 
Uit de 18e eeuw hebben we nog een handvol panden. Alles bij elkaar 
genomen dus geen ri jk bezit aan zéér oude gebouwen. Inmiddels staan ze 
wel op de gemeentelijke of rijksmonumentenlijst. 

Toch heeft Tilburg nog een vroeg-
18e-eeuws gebouwtje, dat vele 
mensen niet zullen kennen. Het ligt 
onopvallend verscholen op een 
achterterrein naast de scholenge
meenschap " M A V O - M E A O " aan 
de Goirkestraat en draagt het 
huisnummer 72. Het is een door 
klimop overwoekerd en in desolate 
toestand verkerend poortgebouw
tje uit 1724, dat eens deel uitmaak
te van de voormalige pastorie van 
het Goirke, die in 1927 werd afge
broken. We duiken in de rijke his
torie van dit bouwrestant. 

Abdij van Tongerlo 

De banden tussen de abdij van 
Tongerlo en de kerk van Tilburg 
zijn al eeuwen oud. In het middel
eeuwse Tilburg bezat deze abdij 
het begevingsrecht. Dit is het recht 
om een nieuwe pastoor ter benoe
ming voor te dragen aan de bis
schop. Het was hertog Hendrik I 
van Brabant die dit begevingsrecht, 
ook wel patronaatsrecht genoemd, 
in 1232 aan de abdij had geschon
ken. Overigens hebben de toenma
lige heren van Tilburg, de Van Ga-
geldonks, blijkbaar hun aandeel in 
dit recht tot in 1263 behouden. 
We spreken hier over dé kerk van 
Tilburg omdat er toen maar één pa
rochiekerk was, die op de plaats 
stond waar thans de Heikese kerk 
staat. Aanvankelijk woonden de 
pastoors niet in hun parochie, maar 

* In verkorte vorm verschenen in Het 
Nieuwsblad van 11 februari 1984. 

bleven zij in Tongerlo en lieten zich 
door een onder-pastoor vervangen. 
De eerste pastoor die werkelijk in 
Tilburg woonde, was Rutger van 
Holten (pastoor van 1502-1527). 
Hi j verbleef op het huis Moeren
burg, een niet onaanzienlijk omwa-
terd gebouw aan de Moerenburgse-
weg (waar thans de waterzuivering 
is). De Moerenburg werd al in 1384 
door de abdij gekocht en omstreeks 
1500 tot pastorie ingericht. 

Moeilijlte tijden 

In de 17e eeuw breken er moeilijke 
tijden aan voor de pastoors en hun 
gelovigen. Kort na de val van Den 
Bosch werd op 29 oktober 1629 
door de Staten-Generaal een plak
kaat uitgevaardigd, waarin het aan 
alle priesters in de Meierij van Den 
Bosch werd bevolen om de kerken 
te ontruimen. Di t bevel werd nau
welijks opgevolgd. In 1630 ver

schijnt er weer een plakkaat, en in 
onze streken komen steeds meer 
predikanten. De kathoheken verlo
ren hun parochiekerk. Bij besluit 
van 13 mei 1631 werd bepaald dat 
de katholieke erediensten voortaan 
in de openlucht of in huizen gehou
den moesten worden. De kerken 
en kapellen werden gesloten. 
Op 2 februari 1636 werd een 
"strickter placaet" uitgevaardigd, 
waarbij nu ook naast het verbod 
van het uitoefenen van de katholie
ke godsdienst tevens de geestelij
ken verboden werd zich nog langer 
in de Meierij van Den Bosch op te 
houden. Pastoor Wichmans vertrok 
naar Alphen, gelegen in de "vrije" 
Baronie van Breda. 
Zo gebeurde het dat pastoor Van 
Dijck na zijn aanstelling in 1645, 
een keer 393 gulden en 10 stuivers 
moest betalen om gedurende korte 
t i jd onder zijn parochianen te mo
gen vertoeven. Priesters zochten 
een schuilplaats bij de gelovigen 
thuis of in het kasteel van Tilburg, 
dat op dat moment eigendom was 
van de katholieke heren Van Grob-
bendonck. 

Fragment minuutplan kadasterkaart, sektie 
K, 1832, pastorie (perceel 374) en herbouwde 
schuurkerk (perceel 376) aan de Goirke
straat. 
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Grenskerk en schuurkerken 

Toen de Meierij van Den Bosch bij 
de vrede van Munster in 1648 on
derdeel werd van Staats-Brabant, 
het Generaliteitsland van de Sta
ten-Generaal, bleef de verbetering 
voor de katholieken uit. De protes
tantisering van de Meierij werd nu 
zelfs definitief. In 1650 ging de pas
toor zijn kerk bouwen net over de 
grens bij Steenvoort onder Poppel. 
In de onmiddellijke nabijheid van 
deze grenskerk werd in 1656 een 
pastorie ingericht. Het was het zo
genaamde Witte Huis, dat gedeel
telijk op Statenbodem en gedeelte
li jk op Koningsbodem was gelegen. 
Uit deze t i jd herinneren nog de zil
veren kelk en offerandeschaal met 
familiewapen en naam van Peeter 
Wouter Colen, die in 1665 door 
hem werden geschonken (nu in de 
Heikese kerk) en de verguld zilve
ren monstrans met ondermeer de 
voorstellingen van Sint-Dionysius 
en Sint-Norbertus erop, die geda
teerd is 1661 (nu in de Goirkese 
kerk). 
Omstreeks 1670 vestigen de pas
toor en zijn kapelaas zich weer in 
Tilburg, aanvankelijk in de neer-
huizinge van het kasteel van de 
heer, die op de binnenplaats was 
gelegen. Hier werden ook de gods
dienstoefeningen gehouden. In 
1710 werd de heerlijkheid Tilburg 
met het kasteel verkocht aan de 
protestantse heer Prins Willem van 
Hessen-Kassei. Het verblijf op het 
kasteelterrein kon niet langer meer 
standhouden. 

Fragment kadasterkaart, sektie K, ca. 1869, 
pastorie (perceel3160) en de in 1839 gebouw
de Goirkesekerk (perceel 3158) 

Eind 17e eeuw werden de katholie
ke erediensten oogluikend toege
staan in daartoe ingerichte schuur
kerken. In Tilburg werden twee 
schuurkerken in gebruik genomen. 
In 1691 werd de eerste gebouwd op 
het Heike, waar nu de Primus van 
Gilsstraat is. 
Pastoor Walterus Colen ontwikkel
de in zijn ambtsperiode (1707-
1715) plannen voor de bouw van 
een schuurkerk en een pastorie op 
het Goirke. Fredericus Becanus 
volgde hem na zijn dood op en zou 
uiteindelijk deze plannen gaan ver
wezenlijken. 
Aan de Goirkestraat in de buurt 
van de Houtstraat, het gedeelte dat 
nu Kardinaal Vaughanstraat heet, 
werd in 1715 een lemen schuurkerk 
gebouwd. In 1724 stortte het ge
bouw in na een zwaar noodweer. 
Een jaar later werd er op de noor
delijke helft van wat nu kerkhof is, 
een nieuwe stenen schuurkerk ge
bouwd. In 1839 zou de huidige 
Goirkese kerk worden gebouwd. 
Langzamerhand braken er betere 
tijden aan voor de katholieken. Te
gen betaling van zogenaamde re
cognitiegelden aan de ambtenaren, 
werd oogluikend toegestaan de ere
diensten te houden. De plakkaten 
waren nog niet afgeschaft. 

Pastorie 

In 1716 koopt de abdij van Tonger
lo van de kasteelheer een huis op 
het Goirke, gelegen op het einde 
van de dreef, ongeveer waar nu het 
Smidspad in de Goirkestraat uit
komt. Men had het voornemen hier 
een pastorie te gaan bouwen. Een 
jaar later, op 24 juni 1717, geven de 
Staten-Generaal toestemming aan 

de abt van Tongerlo om een stuk 
land met drie bouwvallige huisjes 
aan te kopen. Deze huisjes, be
woond door drie arme wevers, wa
ren gelegen aan de Veldhoven, het 
huidige Wilhelminapark. Blijkbaar 
had men ook deze plek op het oog 
om er een pastorie te bouwen. 
Uiteindelijk is men toch in 1718 
gaan bouwen aan de Goirkestraat, 
iets ten zuiden van de schuurkerk. 
In het archief van de abdij van Ton
gerlo zijn nog diverse rekeningen 
aanwezig van geleverde materialen 
en werkuren ten behoeve van deze 
nieuwe pastorie. Hierin lezen we 
dat een metselaar 12 stuivers per 
dag verdiende. Johan Schreppers 
ontving 186 gulden en 16 stuivers 
voor het "maken van de glazen", 
en de heer Camerlinck en meester 
Gommer dienden een rekening in 
van reiskosten voor het aankopen 
van materialen in Dordrecht. 
Op 9 maart 1719 werd er een beta-
hng gedaan van 8 gulden, 10 stui
vers en 8 penningen voor een kope
ren "horenscheel", die elf pond 
woog. Een pond kostte toen 15V2 
stuiver. 

Doophuisje 

Het archief van de abdij van Ton
gerlo bevat voorts een bestek van 
timmer- en metselwerk aan de pas
torie, gedateerd 14 augustus 1724. 
Hieruit blijkt dat de pastorie aan
merkelijk vergroot zou worden met 
een voorhuis dat de binnenplaats 
nagenoeg zou omsluiten. In een ge
deelte daarvan kwam de keuken, 
waarin twee pompen geplaatst zou
den worden, een voor regen- en 
een voor grondwater. Z i j werden 
voorzien van koperen kranen en 
een blauw hardstenen gootsteen. 
Vervolgens treffen we in dit bestek 
een belangrijke passage aan: "On
der de losie aen de Poort sal men 
afschieten met een halven steen 
een klijn doop Huijsjen", dat van 
boven met balkjes en planken zou 
worden dichtgemaakt. Ook zou er 
een deur "wel gehangen en gesloot-
en" in gemaakt worden. 
De aannemer kon gebruik maken 
van de oude materialen van het "nu 
synde doop huijsje". Er stond dus 
al een doophuisje dat (ten dele?) 
werd afgebroken en in het nieuwe 
voorgebouw van de pastorie werd 
opgenomen. Het totale bouwpro-
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ject heeft ƒ 1692 — gekost. De be
taling geschiedde op 17 januari 
1726. 

Tot nu toe is niet precies te achter
halen, waar de pasgeborenen wer
den gedoopt. Was dit nu in de 
schuurkerk of in het doophuisje 
van de pastorie? Op het voorblad 
van een doopregister van het Goir
ke, dat in 1713 werd aangelegd en 
tot 1721 werd bijgehouden, staat 
geschreven "in ecclesia castelli de 
Tilborch", dus in de kerk op het 
kasteel van Tilburg. Maar dat slaat 
dan nog op de periode kort voor de 
bouw van de schuurkerk in 1715. In 
1777 wordt er nog een reparatie uit
gevoerd aan het "doophuijsken". 
In hoeverre de hardstenen doop
vont van 1590, die nu in de Goirke
se kerk staat opgesteld, in het 
doophuisje gebruikt is, kan even
min met zekerheid worden gezegd, 
doch aannemelijk is het wel. 

Restanten 

In 1927 werd de pastorie afgebro
ken. De pastoor ging meer "naar 
de straat" wonen. Het doophuisje 
met poort en een klein gedeelte van 
het voorhuis zijn de enige restanten 
die overeind bleven. 
Bodemonderzoek zou kunnen uit
wijzen of er nog meer restanten, 
bijvoorbeeld funderingen of kel
ders van dit eens zo statige gebouw, 
in de grond bewaard zijn gebleven. 

Sint-Dionysius 

Boven de inrijpoort bevindt zich 
een fraai beeld van Sint-Dionysius 
ten voeten uit. In zijn rechterhand 
heeft hij de bisschopsstaf, in zijn 
linkerhand houdt hij zijn hoofd. 
Achter deze typische uitbeelding 
schuilt een eeuwenoude legende. 
In het midden van de 3e eeuw werd 
hij door paus Fabianus naar Gallië 

gezonden. Hi j werd de eerste bis
schop van Parijs. Samen met zijn 
metgezellen Rusticus en Eleutheri-
us is hij in het jaar 285 onthoofd en 
de marteldood gestorven. Volgens 
de legende nam hij zijn hoofd in 
zijn handen en wandelde ermee 
van de plaats van executie op 
Montmartre naar de plaats waar hij 
begraven wilde worden. Op deze 
plaats ten noorden van Parijs werd 
later de abdij met zijn naam ge
sticht. Z i jn relieken werden over
gebracht naar de abdijkerk van 
Reims. 
Sint-Dionysius is de patroonheiUge 
van de oude parochiekerk van T i l 
burg geworden. Het vermoeden 
bestaat dat de oudste heren van T i l 
burg de patroongevers van deze 
kerk zijn geweest. Zowel de paro
chie het Heike als het Goirke heb
ben Sint-Dionysius als patroonhei
lige. Ze zijn immers door splitsing 
van de oude parochie in 1797 ont
staan en kregen de patroonheilige 
van de moederkerk. 
Ook op de oudste schependomsze-
gels van de heerlijkheid Tilburg en 
Goirle uit de 15e eeuw, treffen we 
de beeltenis van deze heilige aan. 

Een l(lein monument 

De gemeente Tilburg heeft een 
voor Nederland unieke monumen
tenverordening. Hierin is namelijk 
sprake van een (gemeentelijk) be
schermd stadsgezicht, een bescher
ming die tot voor kort eigenlijk al
leen aan het ri jk was voorbehou
den. Het eerste beschermde stads
gezicht in Tilburg is "De Oude Hei
kant" met de Schans en de Lehar-
straat. Binnenkort zullen er hope-
Hjk weer drie beschermde stadsge
zichten door de gemeenteraad wor
den goedgekeurd, namelijk Goir
kestraat, Nieuwlandstraat/Oude 
Markt en Wilhelminapark. 
De Goirkestraat wordt dus be
schermd. Het is vereist dat er in 
zo'n beschermd stadsgezicht ook 
een aantal panden individueel wor
den beschermd. Die kunnen dan op 
de gemeentelijke of rijksmonu
mentenlijst. Sinds kort beschikt 
ook de provincie over een monu
mentenlijst. De voorzitter van de 
Tilburgse Monumentencommissie, 
drs. A . Plevoets, deelde ons mee 
dat het niet in de bedoeüng ligt om 
het poort gebouwtje op de gemeen-
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Fragment uit bestek van 1724. Abdij Archief Tongerlo, Tilburg I, 131. 

lelijke lijst te plaatsen, omdat de 
provincie dit zal gaan doen. 
Het als monument te karakterise
ren gebouwtje wordt dus officieel 
beschermd, maar wat gebeurt er 
dan? Zoals gezegd verkeert het in 
een zeer vervallen staat. Het fraaie 
gietijzeren toegangshek blijkt thans 
verdwenen te zijn. Volgens geruch
ten zou het in veiligheid gebracht 
zijn. Laten we het hopen. Kortom, 
restauratie op korte termijn is drin
gend gewenst. Het poortgebouwtje 
herinnert aan het eeuwenlange ver
blijf van de Norbertijnen in T i l 
burg. Misschien kan het ooit weer 
eens als toegangspoort dienst gaan 

doen, niet meer voor de pastorie 
maar voor het fraaie park achter de 
kerk, dat niet zo lang geleden door 
acties van de buurtbewoners als 
openbaar groen ("de pastorietuin") 
in gebruik werd genomen. 

Bronnen 

C . J . Weijters, 'De parochie Tilburg en de 
abdij van Tongerlo', De Lindeboom II 
(1978), p. 11-79. 
A . J . A . van Loon, 'De huizinge Moerenburg 
en haar bewoners I (1358-1648'), De Linde
boom I I (1978), p. 81-127. 
Abdijarchief Tongerlo, Bundel Tilburg I , 83 
(1717); I , 90 (1718); I , 131 (1724); I I I , 164 
(1716); I I I , 277 (1718); I I I , 280 (1719) en 
I I I , 297 (1777). 

"Norbertuspoort" gerestaureerd? 

Er komt een comité dat het tweeëneen-
halve eeuw oude "Norbertuspoortje" 
op 't Goirke gerestaureerd wil krijgen. 
Het in 1724 gebouwde poortje van de 
voormalige pastorie, is de enige zicht
bare herinnering aan het pastorale 
werk van de Norbertijnen van Tonger
lo in Tilburg in de periode 1232 tot 
1832. 
Het comité wil de restauratie juist dit 
jaar voor elkaar krijgen, omdat 1984 
een Norbertijnen jaar is. Op 6 juni van 
het jaar 1134 - 850 jaar geleden dus -
stierf Norbertus van Gennep, stichter 
van de orde van de Norbertijnen. In 
hetzelfde jaar 1134 werd de abdij Ber-
ne bij Heusden, die in 1857 naar Hees-
wijk verhuisde, opgericht. Deze is nu 
de enige Nederlandse Norbertijnen-ab
dij. 
In het comité zullen onder anderen zit
ting nemen Ton Baeten, abt van Berne 
en geboren te Tilburg vrijwel recht te
genover het "Norbertuspoortje, abt 
H.J . Noyens van de Tongerlose abdij, 
pastoor W. Manders van de Heikant, 
eveneens Norbertijn, en Dré Ingenho-
ven van de Werkgroep Behoud Goirke
se Kerk. "De restauratie van het poor
tje is een kleine maar zeer belangrijke 
stap in de richting van het behoud van 
het hele historische complex op 't Goir
ke, waar ook de kerk en het klooster 
toe behoren", aldus de heer Ingen-
hoven. 
Uit: Het Nieuwsblad van 11 februari 
1984) 

Tilburg 
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Een verwijzing naar 'De StijF 
op het centraal station van Tilburg 
door Jef van Kempen en Rolf Janssen 

Eind december 1982 verscheen het tijdschrift Actum Tilliburgis, 13e jaar
gang nr. 4. Het betrof een themanummer onder de titel "Anthony Kok, 
Tilburgs dichter en denker". Tevens werd dit artikel in eigen beheer uitge
geven met een speciale omslag. Het boekje trok landelijke belangstelling 
en was binnen enkele maanden volledig uitverkocht. 
Deze belangstelling is niet zo verwonderlijk: Antony Kok (1882-1969) die 
van 1908 tot aan zijn pensioen in 1943 werkzaam was aan het station te 
Tilburg en in 1914 bevriend raakte met Theo van Doesburg (1883-1931), 
stond met hem aan de basis van het tijdschrift De Stijl, waaraan eveneens 
mensen als Mondriaan, Huszar, Wils, Vantongerloo, Van 't Hoff en later 
Oud en Van der Leek hun medewerking verleenden. 

In het gezelschap van beeldende 
kunstenaars en architecten was A n 
tony Kok als dichter een wat 
vreemde eend in de bijt. Di t on
danks het feit dat in de aanvankelij
ke plannen die Kok en Van Does
burg smeedden, ruime plaats werd 
ingeruimd voor literatuur. De be
langstelling van kunsthistorici heeft 
zich tot op heden veelal beperkt tot 
de beeldende en architectonische 
invloeden die De Stijl heeft gehad. 
De literaire zijde werd wel aange
stipt, doch nauwelijks uitgewerkt. 
Daarbij komt wellicht ook nog een 
bijna traditioneel misverstand als 
zou er uit "het provinciale zuiden" 
geen cultuur komen. Nu was er in 
dit geval wel sprake van een uitzon
deringssituatie: de mobilisatie van 
1914-'18, die Tilburg in contact 
bracht met het 'grootsteedse' ge
beuren, maar toch. . . Het was in 
ieder geval zaak om dit onbekende 
kunsthistorische aspect uit de ver
geethoek te halen, c.q. een plaats 
te geven die het toekwam. Niet 
meer, maar zeker ook niet minder. 
A l met al was er zo weinig bekend 
over Antony Kok, dat een onder
zoek geheel vanaf het begin opge
zet moest worden; d.w.z.: uitgaan
de van primaire bronnen, die ge
zocht en gevonden moesten wor
den in de plaats waar hij het over
grote deel van zijn leven (1908-
1952) gewoond had. Deze primaire 
bronnen bestonden in Tilburg in de 
vorm van archiefgegevens, krante
artikelen en interviews met mensen 
die Antony Kok persoonlijk ge
kend hebben. 
De hieruit resulterende, voorlopi

ge, publikatie ontlokte aan dr. Ca-
rel Blotkamp de opmerking ( t i j 
dens een lezing in de aula van de 
Katholieke Hogeschool Tilburg op 
21 april 1983) dat, hoe wonderlijk 
het nu ook mag lijken, inderdaad in 
Tilburg de basis is gelegd voor De 
Stijl. 
Theo van Doesburg is tijdens de 
mobilisatiejaren 1914 en 1915 gele
gerd in Alphen. Op zoek naar cul
tureel leven in Tilburg komt hij te
recht bij Antony Kok, die op dat 
moment als klerk-telegrafist werk
zaam is op het station. Zi j sluiten 
vriendschap voor het leven. In brie
ven van Van Doesburg én van zijn 
tweede vrouw, Helena Milius, (die 
hij ook in Tilburg leerde kennen) 
wordt meermalen het station ge
noemd. Bovendien verwijzen ge
dichten van Kok uit die t i jd met t i 
tels als "Wisselwachter", "Trein in 

landschap" naar de spoorwegen. 
Hetzelfde geldt voor Van Does-
burgs gedicht "Trein" (1915). Zi j 
organiseren in het pand Café-res
taurant Albert Jansen (recht tegen
over het station) zeker een tweetal 
soirees, waarbij Antony Kok piano 
speelt, Maurits Manheim zingt en 
Theo van Doesburg het literaire ge
deelte verzorgt. Samen maken zij 
plannen voor de oprichting van een 
kunsttijdschrift. 

Een verwijzing naar 'De Stijl' 

"Je weet dat jouw oordeel mij altijd 
't meeste waard is", schrijft Van 
Doesburg vanuit Parijs op 11 april 
1930 aan Kok in Tilburg. Op dat 
moment kunnen beiden terugkijken 
op een vriendschap die al ruim vijf
tien jaar standhoudt. 
Het citaat zegt genoeg over hoe bij
zonder hun relatie moet zijn ge
weest. Van Doesburg, die midden in 
het Europese avantgarde-gebeuren 
staat en bevriend is met vele kunste
naars uit binnen- en buitenland, 
hecht de meeste waarde aan het oor
deel van een spoorwegbeambte uit 
een middelgrote stad in het zuiden 
van Nederland, (uit: Marco En-
trop, 1983) 
Tijdens het onderzoek naar leven 
en werk van Antony Kok werd ons 

Antony Kok (2e van rechts) op het station te Tilburg, 12 aug. 1966. 
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steeds duidelijker dat Tilburg bl i j 
vend herinnerd zou moeten worden 
aan de vriendschap tussen deze 
twee mensen én aan de kunst- en 
cultuurhistorische betekenis van 
hun ontmoeting. Maar hoe? Waar? 
In welke vorm? 
Een "Monument" zou niet in de 
stijl van hen beiden zijn. Wellicht 
zou het dan ook weer té ver uit zijn 
verband gelicht worden. 

foitropmtgcng 2*/3® perron 

Een subtiele verwijzing naar deze 
ontmoeting moest gereahseerd 
worden. Di t zou kunnen gebeuren 
door een geringe ingreep, in- of 
toevoeging aan de architectuur van 
het huidige station, hoewel aanvan
kelijk ook nog de gedachten uitgin
gen naar het pand Tuinstraat 58, 
waar Antony Kok destijds woonde. 
Dit huis (op de hoek met de Tele
foonstraat) is in de zomer van 1983 
grotendeels uitgebrand. Toch is het 
de moeite waard, dit pand op te 
knappen en een bestemming te ge
ven, aansluitend op de geest van 
een van zijn vorige bewoners. Te 
denken valt aan atelierruimte, een 
ontmoetings- en/of informatiecen
trum voor beeldende kunstenaars, 
schrijvers, architecten, musici e.d. 

Toch kozen wij voor dit project: 
het station, dé plaats van de eerste 
ontmoeting tussen beide kunste
naars. D é plaats ook van waaruit 
duizenden mensen De Stijl kunnen 
ontmoeten. 
Zonder de kunstenaars van De Stijl 
te associëren met het gebouw (en 
uiteraard ook omgekeerd) zou 
door het aanbrengen van de pri
maire kleuren in een deel van het 

gebouw, gecombineerd met een in 
de hal van het station aangebrachte 
tekst een en ander voor de reizigers 
duidelijk gemaakt kunnen worden. 
Het plan, dat inmiddels is voorge
legd aan de directie der Nederland
se Spoorwegen, behelst het her
schilderen in rood, geel en blauw 
van de masten aan de voor- en ach
terzijde van het gebouw en, kruise
lings daarop, volgens hetzelfde 
principe, de drie stalen balken aan 
de voorzijde direct naast de hoofd
ingang, over het dak van de hal 
heen naar het Ie perron, en sym
metrisch daaraan de stalen balken 
van de op het 2e/3e perron gelegen 
uitgang van de roltrap. Over de 
kleursterkte van de te gebruiken 
primaire kleuren is contact geweest 

met Sikkens, die o.a. de kleuren-
reconstructie van het "Aubette-
project" van Van Doesburg ver
zorgd heeft tijdens de in 1982 ge
houden "De Stijr'-exposities. Een 
definitieve keuze hierin is nog niet 
gemaakt. 
In de hal van het station zou dan 
door middel van een tekst nog eens 
verwezen kunnen worden naar de 
geschiedenis van die plaats. 

^ ^ K : ma&'. 

r 

t. 
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Bedenkingen bij de reactie van de N.S. 

De reactie van de N.S., in een brief 
van drs. H . Romers van 8 decem
ber 1983, is tweeslachtig. 
Op de eerste plaats wordt het to
taalconcept in tweeën gesplitst: 
1) het beschilderen van de masten 
2) een "herdenkingsplaquette". 
Di t is een foutieve interpretatie van 
ons voorstel, waarin beide elemen
ten op elkaar aansluiten en met el
kaar verbonden zijn: dan pas heeft 
uitvoering zin! 
Ten opzichte van het beschilderen 
worden enkele argumenten bij el
kaar gezet, die óf in ons voorstel al 
verantwoord zijn, óf die aangeven 
hoe beperkt de blik van de N.S. in 
dezen is. 

Oe 3 staten masten ooft de voorzijde van het stat»on te schikisrm 
in de pnrnam kleuren: rood. geel en blouw. Am de o:hterzijde m 
omgekeeidle vo^orde. Aan de voorzijde de 3 vert.cole m'^er-, 
recMs vers dehoo«ci)ng..;rig ihiertoe het lootsts stalen pfoti«, 
rechts vondeklok !e vefwijdaren * sthM^rm inde pn.TCs'e 
kleuren; overheb dnk (-«en eindigend oCi de trnpo^gnc.g 
op het perron. Symmetrisch hieroan rte steien boeken 
rordde uilgong von deroitrop op het 2*/3® Oefon even
eens inde primair» k'au ren te schilderen. 
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N.S.: "De oprichting van De Stijl 
gaf in 1917 impulsen aan nieuwe 
kunst- en architectuuropvattingen 
uit die tijd. Om nu enige primaire 
kleuren aan te brengen op een stuk 
architectuur, dat een halve eeuw la
ter ontstond - en hiermee geen enke
le verwantschap vertoont - en daar
mede te menen, dat een en ander 
herinneringen zou oproepen aan De 
Stijl, is een volstrekte illusie! De eni
ge relatie met Tilburg is dat Antony 
Kok in het voormalige gebouw 
werkte." 
In onze brief van november 1983 
schreven wij dat het niet de bedoe-
hng is, de kunstenaars van De Stijl 
te associëren met het gebouw (en 
vice versa). Het gaat om een ver
wijzing. Met opzet is gekozen voor 
losse elementen zoals de stalen 
masten en voor een lijn van primai
re kleuren dwars door het gebouw 
heen. Het al dan niet verwant zijn 
van de architectuur van De Stijl en 
van het huidige gebouw is dan ook 
niet relevant. Evenmin zou dat het 
geval zijn geweest met de architec
tuur van het voormalige station. 
Het gaat om het geheel van het 
voorstel: zowel de voorgestelde pri
maire kleuren als de aangebrachte 
tekst. Die zouden samen die herin
nering moeten levend houden. 
Door het uit elkaar trekken van de 
voorgestelde elementen proberen 
de N.S. deze te ontkrachten. 
Het is merkwaardig dat de N.S. 
zich beroepen op een vermeende 
misvatting van onze zijde. Tenslot
te is het voorstel van de N.S. om 
een metalen "herdenkingsplaquet
te" aan te brengen er een waarbij 
zowel Van Doesburg als Kok - wa
ren zij niet gecremeerd - zich in 
hun graf zouden omdraaien. 
Wij stelden voor een tekst in een 
eenvoudige uitvoering (b.v. kunst
stof) in de hal aan te brengen. De 
kern van het voorstel is, dat reizi
gers opmerken dat er wat bijzon
ders aan de hand is met het ge
bouw, iets wat buiten het kader van 
het gebouw valt, zonder de archi
tectuur geweld aan te doen. 
Omdat de N.S. er blijk van willen 
geven, precies te weten wat er bin
nen de opvattingen van "De Stij l" 
mogelijk is, zou het geen kwaad 
kunnen indien men zich ook eens 
verdiepte in Van Doesburgs en 
Koks avances m.b.t. het dadaïsme. 
N.S.: "Het voorstel conflicteert met 

de voorgeschreven huisstijltoepas
sing van onze N.S.-kleurenwaaier 
en die wordt nu eenmaal streng ge
hanteerd. Anders zou hetgeen huis
stijl meer zijn". 
Als de N.S. werkelijk de toegepaste 
kleurenwaaier bedoelt, is dat een 
vergezocht argument. Zoals we 
reeds aangaven, is er over de exac
te kleuren wel nagedacht, maar er 
is geen enkele aanleiding om te ver
onderstellen dat hierover geen ak
koord bereikt zou kunnen worden 
met de N.S. Als men werkelijk 
meent dat er sprake is van een 
kleuren/huisstijltoepassing bij de 
N.S., moet men dat eens duidelijk 
maken. Bij de nieuwe of verbouw
de stations worden zowel primaire 
als secundaire kleuren gebruikt. 
Een scala kleuren, groter dan de 
regenboog, wordt door de N.S. 
toegepast. Daarin is geen sprake 
van een zodanige huisstijl dat ook 
hier geen mouw aan te passen zou 
zijn. 
N.S.: "Het effect zou geheel over
schaduwd worden door de thans lo
pende proef om in Tilburg méér aan 
N.S.-reclame te doen, waardoor 
nóg meer kleurige accenten toch niet 
tot hun recht komen". 
Het zou een mooie gelegenheid 
zijn voor de N.S., om de Tilburgse 
bevolking van deze vorm van bana
liteit te verlossen! 
Waarom zouden ook de N.S. niet 
eens een gebaar maken naar een 
van hun oud-medewerkers? 
Bij het presenteren van het voor
stel is rekening gehouden met de 
kosten, die relatief laag zijn. 
Het zou ook de gemeente Tilburg 
sieren als men medewerking zou 

verlenen aan het realiseren van een 
verwijzing naar een dergelijke be
langrijke episode in het Tilburgse 
culturele leven. 
Antony Kok schreef in 1931 in een 
In Memoriam voor Theo van Does
burg: "Het werk dat door dezen pi
onier eener geheel nieuwe kunst, 
vooral na 1914 is gewrocht, is van 
zóó geweldige betekenis en van zóó 
grooten invloed geweest op het 
denken over en werken in kunst dat 
onze stad er zich op beroemen mag 
dat er een groot man als h i j , juist in 
het begin van zijn grooten strijd te
gen afgedane kunstbegrippen, tot 
onze stadgenoten behoorde". 

We zijn nu ruim 50 jaar verder. 
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"Te hoge belastingen'' 
De klacht van 
Cornelis Hendriksz. van Heijst (1689) 
door Ton Kappelhof 

In 1689 werd het landehjke Tilburg, toen nog een dorp, opgeschrikt door 
een rel waarvan de juridische nasleep nog tot na 1701 zou duren. Aanlei
ding waren de zware beschuldigingen die Cornelis Hendriksz. van Heijst 
uitte aan het adres van het toenmalige gemeentebestuur. Volgens Van 
Heijst zouden de schepenen schurken zijn en meineed hebben gepleegd. 
De drossaard was bereid alles door de vingers te zien als hem maar genoeg 
zilverstukken werden toegeschoven. De afgelopen jaren was er een finan
cieel wanbeleid gevoerd, en dat had ervoor gezorgd dat Tilburg opge
scheept zat met enorme schulden en dat de bevolking zuchtte onder hoge 
plaatselijke belastingen. 
De hele affaire heeft wat weg van een ordinaire dorpsrel, zoals die in die 
ti jd heel gebruikelijk waren. De zaak liep echter uit de hand, toen Van 
Heijst in 1689 naar Den Haag reisde en zich daar wendde tot de Raad van 
State, het regeringscollege dat zich dagelijks bezighield met de Generali
teitslanden en dus ook met Tilburg. De heren Edel Mogende waren zeer 
geïnteresseerd in datgene wat Van Heijst hun te vertellen had. 

Tilburg geregeerd door 
drost en schepenen 

Het laat-17de-eeuwse Tilburg was 
met bijna 10.000 inwoners het 
grootste "dorp" van Noord-Bra
bant en de op een na grootste 
plaats in dit gebied; alleen Den 
Bosch was nog wat groter. De T i l 
burgse bevolking hield zich bezig 
met de landbouw en met spinnen 
en weven. De textielnijverheid 
- toen niet alleen wol maar ook nog 
linnen - was er even belangrijk als 
de landbouw. Het produkt, vooral 
lakense stof, werd grotendeels uit
gevoerd naar Leiden om daar gefi-
nished te worden. De afgewerkte 
lakens werden via Amsterdam, 
toen het grootste handelscentrum 
van Europa, verhandeld en naar 
verre landen geëxporteerd. De 
meeste Tilburgers hadden hier nau
welijks weet van; waar ze wel wat 
van merkten, waren de "regen
ten", zoals men dat toen noemde. 
Tilburg werd namelijk bestuurd 
door een zevental personen: de 
drossaard, vijf schepenen en de se
cretaris, die allen protestant waren. 
De Hervormde Gemeente van T i l 
burg was maar klein en de rest van 
de bevolking was katholiek. 
Drost en schepenen vormden bo
vendien nog een rechtbank waar
van de competentie zich uitstrekte 

over Tilburg en Goirle. Wie een 
misdrijf begaan had, werd voor de
ze rechtbank gedaagd en behalve in 
uitzonderlijke gevallen kon men 
van een Tilburgs strafvonnis niet, 
zoals dat nu normaal is, bij een ho
gere rechtbank in beroep gaan. 
Drost en secretaris zaten in prak
tijk voor het leven, de schepenen 
zaten vaak jarenlang in de bank. 
Ver weg, in Brussel en Den Haag, 
zaten hogere heren. De heer van de 
heerlijkheid, de in Brussel wonen
de kathoheke edelman Joseph 
Schetz van Grobbendonck, had het 
recht om drost, secretaris, schepe
nen, dorpsontvanger en nog wat la
gere functionarissen te benoemen, 
als dit maar protestanten waren. 
De echte machthebbers zaten in 
Den Haag: Staten-Generaal geas
sisteerd door de Raad van State ^) 
bestuurden van daaruit het Gene
raliteitsland Brabant. 
Vanouds was het gewoonte ge
weest dat vertegenwoordigers van 
de bevolking controle uitoefenden 
op het beheer van de dorpskas. 
Zonder hun toestemming mochten 
drost en schepenen bijvoorbeeld 
geen leningen sluiten en geen nieu
we belastingen invoeren. De 22 
mannen - twee uit iedere herd-
gang; er waren toen 11 herdgan-
gen - vormden een soort gemeente
raad. Na de komst van de nieuwe 

drossaard, Adriaan Bernagie, in 
1680 waren drost en schepenen erin 
geslaagd de 22 mannen uit te scha
kelen. Zulke pottekijkers waren 
maar lastig, en voortaan hieven de 
zeven heren regenten naar eigen 
goeddunken allerlei belastingen. 
Tot een goede stemming onder de 
bevolking droeg verder niet bij dat 
er eind 1688 een nieuwe oorlog met 
Frankrijk was uitgebroken. Ieder
een wist uit ervaring, dat een oor
log leidde tot hogere belastingen en 
dat men de kans liep op plundering 
door een van beide strijdende par
tijen. Met schrik dachten vele T i l 
burgers nog terug aan het jaar 
1672, toen tijdens een marktdag 
plotseling Franse ruiters waren ko
men opduiken en naar hartelust 
hadden geplunderd. Op 3 decem
ber 1688 verwoestten Franse cava
leristen acht dorpen in Kempen-
land. In november 1688 broeide er 
al wat in Tilburg; tot tweemaal toe 
werden er mensen aangeklaagd, 
omdat ze de schepenen uitgemaakt 
hadden voor "schelmen". Een nieu
we uiting van ongenoegen deed zich 
voor op de avond van Driekoningen 
van 1689. 

Een brief met gevolgen 

Cornelis Hendriksz. van Heijst 
(ook wel: van Hest) was een gere
gelde bezoeker van de herbergen 
van Cornelis Soffaarts en Peter 
Wijtens, allebei gelegen in de herd-
gang Kerk & Heuvel. Hi j woonde 
in het ouderlijke huis aan de Kerk
dijk, waar hij op 7 februari 1651 
was geboren als oudste zoon van 
Hendrik Petersz. van Heijst en Ma
ria Kievits. Ui t een erfdeling uit 
1684 bli jkt , dat hij voor Tilburgse 
maatstaven niet onbemiddeld maar 
nu ook weer niet bepaald rijk was. 
Naast het "grote" huis aan de 
Kerkdijk bezat hij nog wat per
ceeltjes land en een kleiner huis. 
Cornelis is nooit getrouwd geweest 
en stierf kinderloos in 1717. Welk 
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beroep hij heeft uitgeoefend is niet 
precies bekend; waarschijnhjk dat 
van koopman in wol en wollen stof
fen. Hij reisde veel rond, wat er 
ook al op wijst dat hij zaken te 
doen had. Als hij in Tilburg ver
bleef, gebruikte hij de maaltijd in 
een herberg. 
Daar beklaagde hij zich in decem
ber 1688 over het financiële wanbe
leid van drost en schepenen. Deze 
laatsten waren meinedig, en dit was 
hem bevestigd door dokter Paulus 
Schok, die een tijdlang buiten de 
schepenbank was gehouden, maar 
onlangs weer daarin was opgeno
men, opdat hij de 'vuiligheid' niet 
zou openbaren. Hi j kon het zelfs 
bewijzen, anders mochten ze hem 
hangen. Tenslotte schreef hij een 
brief aan de drost, waarin hij vroeg 
om maatregelen. Kopieën waren 
bestemd voor de agent van de heer, 
met wie de drost overhoop lag, en 
om op de lindeboom midden op de 
Heuvel aangeplakt te worden. Via 
de gerechtsbode van het dorp liet 
hij deze brief - wij zouden nu zeg
gen "aangetekend" - verzenden. 
Vier dagen later, 9 januari 1689, 
werd Van Heijst door de drost ge
arresteerd en opgesloten in het huis 
van de eerste gerechtsbode (de op-
pervorster). 

vinden dat niemand zonder hun 
toestemming bevoegd is dergelijke 
boekjes onder zich te hebben. Het 
gaat om een cahier met de namen 
van de personen wonend in de 
herdgang Kerk & Heuvel die in 
1688 zijn aangeslagen in de perso
nele belasting. Van Heijst schrijft 
daarop een verzoekschrift aan de 
Raad van Brabant, een hoog 
rechtscollege dat in Den Haag ze
telt. Hi j wenst vrijgelaten te wor
den en wil zijn papieren terug. Op 
27 januari 1689 vaardigt de Raad 
van Brabant een beschikking uit: 
de schepenbank van Tilburg & 
Goirle mag Van Heijst berechten, 
maar de papieren moeten meteen 
worden teruggegeven. 
De juridische molens zijn dan al 
volop in beweging. Wij zullen ze 
niet en détail gaan volgen, maar 
volstaan met te zeggen dat proce
deren toen lang duurde en veel geld 
kostte. 

De inhoud van de beschuldigingen 

Van Heijst neemt het drost en 
schepenen kwalijk dat zij zoveel 
geld hebben geleend sedert 1672 is 
er meer dan ƒ 100.000 opgenomen 
en daarover moet rente betaald 
worden (meestal 5%). Een daglo-
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Fragment uit kaart van Hendrik Verhees, 1790 (kopie uit 1916) 

Heuvel 

Eén dag later wordt hij aan een 
eerste verhoor onderworpen. Zi jn 
antwoorden zijn dan ontwijkend. 
Hij gelooft wel het een t n ander te 
hebben gezegd, maar kan het zich 
niet meer precies herinneren. Hi j 
houdt echter vast aan de inhoud 
van zijn brief. Z i jn boosheid is 
trouwens nog niet gezakt: hij is 
goddeloos behandeld en als het zó 
moet, dan leeft hij nog Hever in het 
land van de heidenen of de Turken 
dan in Tilburg. 
Tijdens de ondervraging worden de 
papieren die Van Heijst bij zich 
heeft onderzocht en één stuk wordt 
in beslag genomen. De schepenen 

ner verdiende in die t i jd per jaar, 
als hij continu werk had, 125 a 150 
gulden. De plaatselijke belastingen 
zijn bovendien sterk gestegen, zo
wel die op huizen en landerijen als 
de z.g. personele omslag. 
Voor de weefgetouwen moet nog 
eens apart betaald worden, en dat 
alles is gebeurd zonder toestem
ming van de Haagse overheid, ter
wij l ook de bevolking, zelfs niet de 
gegoeden daaronder, is geraad
pleegd. Hi j vindt dat het t i jd wordt, 
dat het instituut van de 22 mannen 
in ere wordt hersteld. In totaal heb
ben de "borgemeesters" - dat zijn 
de ontvangers van het dorp Tilburg 

- tussen 1672 en 1688 ongeveer 
ƒ 400.000 opgehaald. 
De regenten stelden zelf de aansla
gen in de belastingen vast, en daar
bij gingen ze heel willekeurig te 
werk. Vrienden en familieleden 
werden ontzien, anderen te hoog 
aangeslagen. In opdracht van de 
Staten-Generaal moesten de regen
ten in 1688 een hoofdgeld heffen 
van ƒ 1,— per persoon, maar al
leen al in de herdgang Kerk & Heu
vel werden 40 personen niet op de 
lijst van aangeslagenen gezet. Daar 
zaten zeer vermogende lieden on
der, o.a. een schepen, drie deur
waarders (een van hen was ook op-
pervorster en tollenaar), drie oud-
borgemeesters enz. Anderen, die 
op de lijst als arm waren geboekt 
en volgens de wet dus vrijgesteld 
waren, moesten toch betalen. 
De regenten trokken bovendien al 
jarenlang de inning van de accijns 
op het brood, die door de Staten-
Generaal in 1654 was ingevoerd, 
aan het dorp. Z i j regelden het zo, 
dat men aan het land ƒ 2000 af
droeg en dat iedereen aan hen 
ƒ 0,90 betaalde. Tilburg, aldus Van 
Heijst in zijn geschriften, was een 
grote plaats met honderden getou
wen die duizenden mensen aan het 
werk hielden, en er woonden wel 
14.000 mensen. Even rekenen leert 
ons, dat de regenten dus ƒ 12.600 
ophaalden en zo meer dan ƒ 10.000 
winst maakten op deze belasting. 
De procedure die Van Heijst hier 
beschrijft wordt "inpachten" ge
noemd, maar binnen het bestek 
van dit artikel kan ik daar niet ver
der op ingaan.^) Het "inpachten" 
was voor de Haagse schatkist nade-
Hg en voor de Tilburgse kas én voor 
de ingezetenen voordelig. Zonder 
"inpachten" zouden ze immers 
meer kwijt geweest zijn. Om deze 
reden was het "inpachten" ver
boden. 
De gegevens die Van Heijst op
voert, zijn voor zover mogelijk, 
door mij gecontroleerd, en ze ble
ken correct te zijn. Hi j overschat 
alleen het inwonertal. Haalde de 
borgemeester in 1660 jaarlijks nog 
zo'n ƒ 16.000 aan belastingen op, 
rond 1685 was dat bedrag gestegen 
tot ƒ 21.000 a ƒ 23.000. Tijdens de 
oorlog van 1672-1678 had men in
derdaad bijna ƒ 100.000 moeten le
nen om de commandanten van de 
doortrekkende legers tevreden te 
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kunnen stellen. 
Bovendien eiste de Franse koning 
Lodewijk X I V nog een soort belas
ting, de contributie, die stipt op t i jd 
moest worden betaald, anders ris
keerde men dat het hele dorp in 
brand werd gestoken. De nieuwe 
leningen (in 1672 had Tilburg zeer 
weinig schulden) zorgden voor een 
rentelast van ongeveer ƒ 5000 per 
jaar. De stijging van de ontvang
sten van de borgemeesterskas is zo 
verklaard, maar waar bleef het 
overschot van het inpachten? Van 
Heijst vroeg zich dat ook af, en 
suggereerde dat drost en schepenen 
zichzelf daarmee hadden verrijkt. 

Van Heijst gaat naar Den Haag 

Van Heijst blijft negen maanden 
op het kasteel van Tilburg gevan
gen zitten. Na een vonnis van de 
schepenrechtbank van Den Bosch 
wordt hij vrijgelaten om acht dagen 
later weer gearresteerd te worden. 
Zi jn verblijf is nu een kerker, maar 
Van Heijst weet te ontsnappen en 
vlucht naar Den Haag waar hij zich 
wendt tot de Raad van State. Deze 
verneemt niet alleen dat drost en 
schepenen zich schuldig zouden 
hebben gemaakt aan machtsmis
bruik, maar ook, wat erger is, dat 
's lands schatkist te kort komt. De 
heren van de Raad vermoedden dat 
al enige t i jd en zij achten nu de t i jd 
gekomen om in te grijpen. Op hun 
bevel worden in 1691-1692 nage
noeg alle financiële bescheiden van 
het dorp Tilburg naar Den Haag 
overgebracht. Van Heijst zet zich 
aan het schrijven en stelt voor de 
Raad enige stukken op,^) waarin 
alles in geuren en kleuren uit de 
doeken wordt gedaan. De financië
le stukken worden ondertussen be
studeerd en de landsadvocaat 
wordt ingeschakeld. In 1693 con
cludeert de Raad van State, dat er 
inderdaad sprake is van misbruiken 
en dat de Tilburgse financiën niet 
correct zijn beheerd. Van Heijst 
heeft echter al eerder het consigne 
gekregen zich niet meer met deze 
zaak te bemoeien. De Raad van 
State neemt verder geen discipli
naire maatregelen tegen de drost 
en zijn schepenen, en het instituut 
van de 22 mannen wordt niet her
steld. Dat laatste zou pas in 1732, 
lang na de dood van drost Berna
gie, gebeuren. 

De maatregelen van 1695 

Niet alleen uit Tilburg maar ook uit 
tal van andere plaatsen in Staats-
Brabant kwamen in deze t i jd be
richten binnen over allerlei mani
pulaties van de locale overheid met 
de landsbelastingen. In Den Haag 
kon men dit ook op een andere ma
nier merken: de opbrengsten waren 
sinds ca 1680 lager dan verwacht 
mocht worden. Dat kwam zeer 
slecht uit, want de oorlog die in 
1688 begonnen was, sleepte zich 
voort en ontaardde steeds meer in 
een financiële uitputtingsslag. In 
1694-1695 worden daarom de be
lastingen in de Generaliteitslanden 
verhoogd, en er komen maatrege
len die tot doel hebben de opbreng
sten van de reeds bestaande belas
tingen te verhogen. De Staten-Ge
neraal achten het in dit kader wen
selijk, dat de financiële autonomie 
van de locale overheden wordt 
beperkt. 
In 1695 kwam er derhalve een ver
bod op het sluiten van geldleningen 
zonder voorafgaande toestemming 
van de Staten-Generaal, terwijl de 
hoogte van de plaatselijke belasting 
op landerijen en huizen voortaan in 
Den Haag zou worden vastgesteld. 
Locale besturen die zich daar niet 
aan hielden, werden zwaar beboet. 

Van Heijst moet een veer laten 

Cornelis Hendriksz. van Heijst 
procedeerde ondertussen voort; hij 
moest wel, want er liep nog steeds 
een aanklacht tegen hem wegens 
smaad. Het is heel wel mogelijk dat 
drost en schepenen en vele andere 
Tilburgers erg op hem gebeten wa
ren, omdat hij uit de school had ge
klapt. In 1699 kwam er tenslotte 
een vonnis af, dat Van Heijst ten 
dele in het gelijk stelde, maar de 
rekening van de advocaat loog er 
ook niet om: ƒ 318 en 3 stuivers. 
Van Heijst kon dat niet betalen. 
Een paar maal vraagt hij om uit
stel, en het is opvallend dat de se
cretaris van Tilburg, Anthonie Ver-
eyck, dan een goed woordje voor 
hem doet. Van Heijst was namelijk 
wel érg goed geïnformeerd en uit 
anderen hoofde is bekend, dat 
drost en secretaris eikaars tegen
spelers waren.**) Is de ongehuwde 
Van Heijst, die geen vrouw en kin
deren had om voor te zorgen en dus 

wel wat kon lijden, als een pion 
door secretaris Vereyck naar voren 
geschoven om vervolgens door 
drost Bernagie te worden geslagen? 
Hoe dan ook, het "grote" huis aan 
de Kerkdijk wordt kort na 1700 bij 
executie verkocht en, als Van 
Heijst op 67-jarige leeftijd in 1717 
sterft, erft zijn broer alleen wat 
waardeloze stukjes land (heide en 
uitgestoken putten) en het kleine 
huis aan de Kerkdijk. 

Noten 

1) De 17de eeuwse Raad van State is niet te 
vergelijken met de hedendaagse Raad 
van State. 

2) Ik heb over de belastingen geheven in de 
Meierij van Den Bosch tussen 1648 en 
1794 een boek geschreven, dat eind 
1984/begin 1985 zal verschijnen. Of
schoon het belastingstelsel toen niet zo 
ingewikkeld was als thans, is het ondoen
lijk hier in kort bestek uiteen te zetten, 
hoe het in elkaar zat. 

3) Archief Tilburg, z.g. oud-administratief 
gedeelte, nr. 161. 

4) Brief van R. Peeters (Gemeentearchief 
Tilburg) aan schrijver dezes d.d. 4 febru
ari 1982. 

Bronnen 

Archief Tilburg, z.g. oud-administratief en 
z.g. oud-rechterlijk gedeelte. 
Collectie Doop, Trouw- en Begraafboeken 
Tilburg. 
Archief Raad van Brabant (Rijksarchief 
Noord-Brabant). 
Archief Raad van State (Rijksarchief 
Noord-Brabant). 

Cornelis Hendriksz. van Heijst 
maakte in 1689 kennis met de 
willekeur van de drossaard van 
Tilburg, toen hij zich kritisch 
uitliet over de wijze, waarop T i l 
burg bestuurd werd. Na twee 
maal op het kasteel gevangen te 
hebben gezeten vluchtte hij naar 
Den Haag om zich bij de hoog
ste autoriteiten te beklagen. In 
een van zijn geschriften rijmde 
hij (het was zeker geen groot 
dichter): 

"Soo myn gevanckenis den dros-
saert wel vergaet 
Leeft de gemeijnt * helaes in 
een seer slechten staet 
Want daer 't gewelf maer geeft 
en 't recht leijt onder voet 
Druckt het den onderdaen in 
voor en tegenspoet" 

* gemeijnt = het volk van Tilburg 
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Uitbreiding bij C. Mommers & Co 1899 
Tilburgse textieltekens (IV) 
door Ton Wagemakers 

"Geeft ondergeteekende C. Mom
mers & Co. wolfabrikanten te T i l 
burg met verschuldigden eerbied te 
kennen dat zij op perceel Sector N 
nr 290 wenscht daar te stellen een 
ververij en wolmaalderij door 
stoom gedreven met een stoomma
chine van 13 paardenkrachten." 
In de vorige aflevering hebben we 
gekeken naar de plattegronden en 
tekeningen behorende bij de plaat
sing van de "Fransche ketels" in de 
jaren 1875 en 1884. Over de bouw 
en uitbreidingen van de weverij 
met houten sheddak-constructie en 
het hoge fabrieksgebouw is daar in 
het kort geschreven. Ditmaal rich
ten we onze aandacht op een uit
breiding van Mommers aan de 
noordzijde van het hoge fabrieks
gebouw, waarover in bovengeci
teerde brief van 29 april wordt ge
schreven. 

is "geheel van ijzer en steen" ge
maakt. De situering en materiaal
keuze beperken wel het brandge
vaar, doch het gevolg is wel dat de 
stokers buiten moeten werken. 
Binnen is het beter toeven. Er is 
een grote ruimte, zonder verdie
ping of zolder, met een gemiddelde 
hoogte van zeven meter (754 m^ in
houd). Voor de ventilatie zijn er 
kappen in het dak aangebracht en 
de ramen kunnen opengezet wor
den. Via deze (zeven) ramen en de 
bovenlichten van de deuren is er 
overdag ruim licht, 's Avonds kan 
er elektrisch verlicht worden. Sa
mengevat: de plattegrond laat een 
goed opgezette werkruimte zien, 
waarin de drie arbeiders voor de 
ververij onder behoorlijke omstan
digheden kunnen werken. 

Wolmaalderij en machinekamer. 

sing biedt de met stippellijn gete
kende stoompijp. Deze ijzeren buis 
van tien meter lengte (volgens toe
lichting) voerde stoom aan vanuit 
de ketels, die stonden opgesteld in 
de bestaande fabriek van Mom
mers. In deze machinekamer kon 
daardoor volstaan worden met één 
arbeider. Om de machines in de 
wolmaalderij te bedienen waren, 
volgens opgaaf, vi jf arbeiders no
dig. Net als hun kameraden in de 
ververij konden zij werken in ruim
tes met veel lucht (544 m-* inhoud) 
en volop licht (tien ramen met een 
gezamenlijk oppervlakte van 
25m^). Verder kende dit gebouw 
een eerste verdieping en zolder. 
Ook hier was bijzondere aandacht 
besteed aan het voorkomen van 
brand. De verdiepingsvloer was ge
heel van ijzer en steen gemaakt en 
alleen via een trap aan de buitenzij-
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Ververij. Het is nog onbekend of 
reeds voor 1899 aan Mommers een 
ververij was verbonden. In ieder 
geval weten we nu dat in 1899 het 
gehele produktieproces, van het 
malen van wol tot en met het ver
ven van stukken, in deze fabriek 
plaatsvond. Laten we eens kijken 
naar de ververij. We zien een kuip 
en drie ketels. De stookplaatsen 
voor de ketels zijn buiten aange
bracht. Deze overdekte stookplaats 

Voor de aandrijving van de machi
nes in de grote en de kleine wol
maalderij vroeg Mommers een ver
gunning tot plaatsing van een 
stoommachine van 13 paardekrach-
ten. Helaas wordt verder niets me
degedeeld over het type en de con
structeur. Gezien het kleine vermo
gen, zou ze tweedehands van een 
andere textielfabriek gekocht kun
nen zijn. Wat verder ontbreekt, is 
een ruimte voor de ketel! De oplos-

de te bereiken. 
Als conclusie kan gesteld worden 
dat deze uitbreiding van Mommers 
goede werkruimtes voor de arbei
ders betekende door de grote aan
dacht voor licht, lucht en voorko
ming van brandgevaar. 

Gebruikte bron 

Gemeente-Archief Tilburg, Secr. Arch. 
1810-1907, inv.nr. 1317. 
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1933 
Ver weg en toch zo dichtbij! 
door Willem van Heijst 

"Heusch, er is geen reden om te meenen dat de wereld een tijdperk van 
vrede tegemoet gaat, dat de menschheid, geleerd door de ijselijke ervarin
gen van de wereldoorlog zooveel wijzer en vredelievender gezind zou zijn 
dan daarvoor. 
Maar des te meer reden is er om vredespropaganda te voeren." Een 
hoogst actuele uitspraak, waarvan alleen de spelling een vroegere datering 
verraadt. Het is een citaat uit Het Nieuwsblad van het Zuiden (NvhZ) van 
3 februari 1933. 

De abonnee van de Nieuwe Tilburgsche Courant (NTC) krijgt van Wou
ter Lutkie ^) enkele weken later een andere visie op de toenmaUge politie
ke situatie te lezen: "Het Fascisme is in de practijk de eerste verwezenlij
king der oude christelijke gemeenschapsleer, waarvan Quadragesimo A n 
no de meest recente gezagvolle formulering is." 
Het NvhZ en de NTC waren de twee dagbladen die indertijd de Tilburgse 
mensen op de hoogte hielden van de actualiteit. De inhoud en strekking 
van het nieuws dat beide kranten in 1933 over het Fascisme en Nationaal-
Socialisme brachten, zal onderwerp zijn van dit artikel. 

1933 

Een jaar met vele gebeurtenissen 
die later enorme politieke en maat
schappelijke gevolgen blijken te 
hebben. Hitler komt op democrati
sche wijze aan de macht. . . en 
schaft die democratie af als hij haar 
niet meer nodig heeft. Men begint 
de Joden te boycotten, en de vak
beweging wordt opgeheven. De 
brand van het Rijksdaggebouw is 
het sein voor verdere antidemocra
tische maatregelen. Tenslotte 
wordt er een overeenkomst (Con
cordaat) met het Vaticaan geslo
ten, wat door de nationaal-socialis-
ten als een erkenning van hun stre
ven wordt beschouwd. Begin 1933 
waren vele Duitsers nog tegen Hi t 
ler, eind 1933 lagen de verhoudin
gen totaal anders. Hitler-Duitsland 
was een feit geworden. 

De Tilburgse kranten leverden 
veelal commentaar op genoemde 
gebeurtenissen. Dat deze twee 
kranten verschillende visies heb
ben, is vanaf begin 1933 duidelijk. 
De NTC is duidelijk in haar bewon
dering voor het Fascisme, maar 
l i jkt , afhankelijk van de gebeurte
nis en de schrijver, een wisselend 
standpunt tegenover het Nationaal-
Socialisme in te nemen. De voor
keur voor het Fascisme van Musso-

Hni bleek reeds uit het citaat van 
Wouter Lutkie. In het algemeen 
ziet de NTC op dat moment het Fa
scisme als een acceptabele vervan
ger van de parlementaire democra
tie, welke volgens haar niet goed 
meer functioneert. Hoe ambivalent 
de NTC het Nationaal-Socialisme 
benadert, wordt goed in deze dub
belzinnige uitspraak weergegeven: 

ling tot de NTC verwerpt het NvhZ 
consequent het geweld van het Na
tionaal-Socialisme en doorziet het 
heel goed de bedoelingen van Hit
ler: "Wij zijn voor den drommel 
geen bewonderaars van het Natio
naal-Socialisme. Het lijken ons 
handige knapen, die, nu zij het heft 
in handen hebben, daarvan mis
bruik maken op een wijze die bru
taal moet heten en onrechtmatig in 
vele opzichten." 

Katholicisme -
Nationaal-Socialisme 

"Tusschen het KathoHcisme en het 
Nationaal-Socialisme gaapt een af
grond die nog breeder wordt ge
maakt door den strijd tegen de bij
zondere school, door de wijze 
waarop de echtscheiding wordt be
vorderd door de propaganda voor 
het dooden van de kiemende levens
vrucht in den moederschoot. En dan 
durft Hitler nog beweeren dat zijn 
beweging steunt op een positief 
Christendom." Di t citaat uit het 
NvhZ laat zien dat het zich niet in de 

== NIEUWE TILBURGSCHE COURANT 

Het Duitsclie Eijksdagge bouw ir. rand gestoken 
Esa l<easr'i;d::h C:=;r;--;:t i:: cc- c: 

"Hetgeen thans in Duitschland ge
schiedt en nog staat te geschieden is 
machtig groot en van geweldige 
proporties." Maar in de NTC staan 
ook regelmatig artikelen van P.A. 
Blomjous O.S.Aug. waarin uitge
breid stelling wordt genomen tegen 
het Nationaal-Socialisme. Als 
voorbeeld van die kritiek een ci
taat: "Ook van de Hitlerianen heb
ben wij niets goeds voor onze kerk 
te verwachten." 
Het beleid van de redactie van het 
NvhZ is eenduidiger. Over het Fa
scisme laat ze zich nauwelijks uit. 
Misschien is de reden dat ze als ka
thoheke krant zich anders positief 
had moeten uitlaten! In tegenstel-

slaap laat sussen door de fraaie 
woorden van Hitler. 
Als Hitler de kathoheken verblijdt 
met enkele goed gekozen nietszeg
gende tegemoetkomingen loopt de 
NTC meteen in de val en verklaart: 
"Dat was tenminste mooi in de re
de van Hitler, dat hij de waarde 
van den Christelijken Godsdienst 
erkende en vol vertrouwen sprak 
over de weeropbloei van zijn Duit-
sche volk." 
Volgens de NTC kan Hitler ook al
leen maar voordeel hebben als hij 
de katholieken te vriend houdt 
want: "Het Katholicisme is, in den 
strijd tegen alle verkeerde dingen, 
een betrouwbare bondgenoot voor 
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allen die het goede nastreven. . . 
De kerk verwerpt alleen wat slecht 
is. Te eerder omdat altijd blijkt dat 
het goede ofwel van haar afkomstig 
is ofwel in haar leer en beginsel ligt 
opgesloten." 
Er komt echter verandering in de 
houding van de NTC tegenover 
Hitler-Duitsland als de S.A. tijdens 
een congres in München een groot 
aantal vernielingen aanricht en 
deelnemers molesteert. Dat con
gres vindt plaats op 18 juni , en de 
deelnemers zijn de St.Joseph-ge-
zellen, een internationale jeugdbe
weging, waarin ook Nederlandse 
vertegenwoordigers zitten. 
Wie de kranten van dag tot dag 
volgt, merkt dat er vanaf die ge
beurtenis een kentering te bespeu-

dat natuurlijk zeer goed. . . H i j 
leek ons veel gevaarlijker dan een 
schreeuwer en grootspreker ooit 
worden kan." 

Katholicisme - Links 

Dat onze twee Tilburgse kranten 
een hartgrondige hekel hebben aan 
alles wat neigt naar het Marxisme 
en de Sociaal-Democratie spreekt 
uit menig artikel. 
Vanaf het begin wordt door de 
NTC met welgevallen geconsta
teerd dat "Hitler een krachtig bol
werk vormt tegen het communis
me." De NTC laat zich meer mee
slepen door haar afkeer van de 
communisten dan het NvhZ. 
Een bericht van de NTC over links 

HET NIElïWSBLAD 
VAN HET ZUIDHN - ril-BURQ 

DE GROOTE OVERWINNING VAN HITLER. 

ren is in de houding van de NTC 
tegenover het Nationaal-Socialis
me. De toon van de berichten 
wordt wantrouwend en veronge
li jkt . Als er bijvoorbeeld katholie
ke priesters in de gevangenis ko
men, jeremieert de NTC: "Wie had 
dat ooit verwacht, dat daar in dat 
land, dat zich wel verhoovaardigt 
op zijn gevoel voor tucht en gezag, 
katholieke priesters zonder eenige 
houdbare beschuldiging of zelfs 
maar redelijk voorwendsel, worden 
mishandeld en naar de gevangenis 
gesleept." 
Vanaf de tweede helft van 1933 
staan de twee Tilburgse kranten erg 
gereserveerd tegenover de gebeur
tenissen in Duitsland. De NTC 
vanuit een houding van gekrenkte 
katholieke trots, immers "men is 
bezig om alles wat nog een eigen 
katholiek karakter droeg, gelijk te 
schakelen." 
De bezwaren van het NvhZ zijn 
wezenlijker. Hoewel de muilkor
ving van de katholieken haar ook 
dwarszit, heeft deze krant al vanaf 
het begin van het jaar niet "met 
Hitler gedweept; onze lezers weten 

begint dan ook vaak met: "Het 
Wolffbureau meldt dat. . . . " Hier
mee werd het nazi-persbureau 
bedoeld. 
Het commentaar van het NvhZ 
hierop: "Het is natuurlijk de offici-
eele lezing en men weet wat dit be-
teekent." 
Ik heb tijdens het lezen van jaar
gang 1933 geen enkele verkiezings
uitspraak van de communisten ont
dekt. Nazi-leuzen zijn er echter 
legio. 

Op 27 februari wordt het Karl 
Liebknechthaus, het communisti
sche partijbureau in Berli jn, bezet. 
Dit is sappige kost voor de NTC. 
Haast met leedvermaak meldt 
men: " In de onderaardsche ruimten 
vond men vele duizenden k.g. lec
tuur van hoogverraderlijken aard, 
dat waarschijnlijk op de persen in 
het gebouw is gedrukt." 
In haar berichtgeving na de Rijks
dagbrand komt de NTC nog enkele 
keren terug met "opzienbarende 
onthullingen" uit het Karl Lieb
knechthaus. De krant weet te vertel
len dat "voorts aanwijzingen waren 

gegeven om bij onlusten en botsin
gen voor de terreurgroepen vrou
wen en kinderen te laten loopen en 
zoo mogelijk zelfs politic-beamb
ten." 
In een van zijn brieven uit Duits
land verklaart Pater Blomjous als 
hij het over de genadeloze jacht op 
Links heeft: "Wi j als katholieken 
kunnen dit optreden tegen het 
communisme van harte toejui
chen. . . Menschen die zooiets 
doen willen door vergiftiging van 
waterleidingen, door vermoorden 
van politieagenten. . . hebben niets 
beters verdiend dan wat ze van Hi t 
ler gekregen hebben." 
Ook het NvhZ laat zich, zij het in 
mindere mate, inpakken: "Het is 
de socialistische en de communisti
sche pers vooral die een soort gru-
welcampagne opzet tegen de nieu
we Duitsche regering en vele on
controleerbare verhalen doet, die 
tot de conclusie moeten leiden dat 
moordenaars en brandstichters en 
provocateurs thans Duitschland re
geren. Di t is propagandistische agi
tatie." 
Dit bewijst wel hoe ongewoon de 
handelwijze van de Nazi's in de 
toenmalige politiek moet zijn ge
weest. Zelfs een krant die herhaal
delijk laat merken de nodige reser
ves te hebben tegenover de dicta
tuur zoals die in Duitsland aan het 
groeien was, kon niet geloven dat 
het communisme met zijn miljoe
nen aanhangers in korte t i jd zo 
murw was gemaakt door zijn tegen
standers. 

Tilburg en de Joden 

Het anti-semitisme is geen uitvin
ding van Hitler. In 1933 merkt hij 
tegenover het Duitse Episcopaat 
op: " Ik ben aangevallen om de ma
nier waarop ik de joden behandel. 
Vijftien honderd jaar lang heeft de 
Katholieke Kerk de joden als para
sieten beschouwd en hen in een 
getto verbannen. . . Ik sluit me al
leen aan bij wat er al vijftien eeu
wen gedaan is. Misschien bewijs ik 
het Christendom de grootste 
dienst." ^) 
Een dergelijk grof cynisme komt 
men in de NTC en het NvhZ niet 
tegen. In 1933 oordeelt de pers 
waarderend over de joden in T i l 
burg. In de NTC staat bij aanvang 
van de jaargang een beschrijving 
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van de joodse stadgenoten vanaf ± 
1500 tot aan de jaren dertig. In 
1933 heeft Tilburg 150 joodse me
deburgers, verspreid over 25 gezin
nen. En volgens de schrijver van 
het NTC-artikel, A . J . A . C . van 
Delft, "behooren de joden hier tot 
het arbeidzame en meest ordelijke 
deel der samenleving." In datzelfde 
artikel besluit hij na veel lovende 
woorden dat hij ervan overtuigd is 
"dat men zich in het zuiden, maar 
speciaal te Tilburg, op zijn gemak 
voelt. Van zoogenaamd anti-semi
tisme houden we niet." Het is waar 
dat beide kranten zich onomwon
den uitspreken tegen het onmoge
lijk maken van het leven van joodse 
burgers in Duitsland. 
Toch kan men zeggen dat er sprake 
is van anti-semitisme, niet tegen 
het joodse individu gericht, maar 
tegen het "internationale jo
dendom." 
Het is voor beide kranten zonne
klaar dat de buitenlandse pers zo 
goed als helemaal in handen is van 
joden en dat ook joden de stuwen
de kracht achter het Bolsjewisme 
zijn. 
Het NvhZ noemt nog een reden 
waarom mensen anti-semitisch 
worden. "Het onrecht doen aan jo
den omdat zij joden zijn is ook al
leszins af te keuren ook al achten 
wij het begrijpelijk, dat de over-
heerschende positie van de joden in 
het Duitsche bankwezen, in de 
Duitsche courantenwereld, op the
ater- en muziekgebied dikwijls on
wil en ontstemming gewekt heeft." 
Tenslotte is er volgens de NTC nog 
een verschil tussen de katholieke 
en joodse religie want "de Katho
lieke Kerk bezit de complete waar
heid, welke aan het Joodsche volk 
slechts gedeeltelijk bekend was. 
Men kan het jodendom oncom
pleet Christendom of het Christen
dom compleet jodendom noemen." 
Je zou om een dergelijke arrogan
tie moeten lachen, ware het niet 
dat we in 1945 wisten hoe compleet 
jodendom met oncompleet chris
tendom was omgesprongen! 

Besluit 

De NTC blijkt een uitgesproken 
bewondering te hebben voor het 
Fascisme. Het NvhZ, ondanks zijn 
katholieke signatuur, houdt zich 
opvallend op de vlakte. 

In haar mening over het Nationaal-
Socialisme weet de NTC moeilijk 
evenwicht te vinden. Het bewon
dert de energieke manier waarop 
Hitler de macht verovert en de par
lementaire democratie op een zij
spoor zet. Verder juicht deze krant 
de onderdrukking en vervolging 
van Links toe. De maatregelen te
gen katholieke organisaties worden 
in eerste instantie als een betreu
renswaardig incident en niet als een 
logische consequentie van het Nati
onaal-Socialisme gezien. Pas later 
komt bij de NTC de twijfel die 
eerst alleen door de journalist 
Blomjous verwoord werd. 
Het NvhZ stond vanaf begin 1933 
sterk vijandig tegenover het Natio
naal-Socialisme in het algemeen, en 
Hitler in het bijzonder. Het NvhZ 
heeft goed in de gaten dat de ge-
welduitbarstingen tot het wezen 
van het Nationaal-Socialisme beho
ren. Niettemin keurt ook het NvhZ 
de anti-communistische maatrege
len goed. 
De houding tegenover de joden is 
ambivalent. Men waardeert hen als 
medeburgers maar onderkent en 
verwerpt aan de andere kant het 
"internationale jodendom". 

Het woelige jaar 1933 ligt gelukkig 
ver achter ons. 
Of. . . herhaalt de geschiedenis 
zich nu? 
Hopelijk hoeven we nooit meer 
een dergelijk soort opmerking in 
onze plaatselijke pers over wie dan 
ook te lezen: 
"De grootste vergissing van velen 
in Duitschland in de laatste jaren is 
misschien dat men zich in Hitler 
vergist heeft." 

Noten 

Dit artikel is een verkorte versie van een 
scriptie die ik in 1980 voor het MoUerinsd-
tuut heb gemaakt. 
Titel van de scriptie: 1933, een jaar bericht
geving rond het Nationaal-Socialisme in 
twee Tilburgse kranten. 
Deze scriptie is te raadplegen op het Ge
meente-Archief te Tilburg. 

') De citaten zonder verwijzing zijn ont
leend aan de N T C en het NvhZ van 1933. 

)̂ Zie over de priester Wouter Lutkie als 
aanhanger van de fascistische idee; 
L . M . H . Joosten, Katholieken en Fascis
me in Nederland 1920-1940, Utrecht 
1982. 
P. Lapide, De laatste drie pausen en de 
Joden, Hilversum 1967, blz. 100. 

Tilburg kort 

We hebben gezongen 

Rolf Janssen heeft een grandioos boek 
gemaakt. E r is een inhoudsopgave van 
liederen, waardoor ik snel mijn favoriet 
kon vinden: "Jaanske van gene kaant". 
Het is een vrijerslied zó dorps en zó 
Tilburgs. Als iets in dit boek bewezen 
wordt, dan is het dat Tilburgers, zeker 
van voor 1914, ondanks al hun fa
brieksarbeid meer dorpelingen dan 
stadse mensen waren. 

Het is een lijvig boek geworden, waarin 
van de ruim 2300 (!) opgetekende he-
deren er 300 zijn opgenomen. Zo blijf 
ik nieuwsgierig naar de inhoud van een 
"Valschaardige verwonding te Til
burg", maar weet ik nu veel over de 
"Vreeselijke moord" op Marietje Kes-
sels: wie heeft ooit wreeder daad ge
hoord/zooals ik U doe verklaren/wreed
aardig werd een kind vermoord/het was 
een kind van elf jaren. 
Mooier kan een drama niet bezongen 
worden. In het volkslied wordt de dood 
een moord, en het leven een lach (vrij
erslied) en een traan. Het laatste wordt 
verwoord in het werkmanslied: we we
ven met handen en voeten/omdat we 't 
van èrremoei moeten. 

Behalve de teksten met muziek is er 
ook veel informatie over bekende mu
zikanten als Jan Viool, Jan de Kater, 
Jan Leenaerts, gebroeders Heerkens, 
Mie Fiedel en d're meens. Wie "d're 
meens" is? Koop het boek, en als vari
ant op de titel kunt u dan met recht 
zingen: We hebben gekocht en veel 
gehad. 

Rolf Janssen, We hebben gezongen en 
niks gehad. Tilburg-Breda, uitgave 
Boekhandel Gianotten, 1984, 248 blz., 
ƒ 42,50. 

Ton Wagemakers 

De Lindeboom VII 

Onlangs verscheen al weer deel V I I van 
'De Lindeboom', jaarboek van de Ar
chiefdienst van de gemeente Tilburg. 
Het boek omvat ditmaal vier artikelen. 

Verkiezingen 
De eerste algemene verkiezingen in ons 
land werden gehouden in 1796. Het wa
ren de verkiezingen voor de Nationale 
Vergadering, die tot taak kreeg een 
grondwet samen te stellen voor de in 
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1795 gevormde Bataafse Republiek. 
Dat deze verkiezingen in Tilburg niet 
zonder de nodige strubbelingen verlie
pen, beschrijft C . J . Weijters in zijn ar
tikel 'Ter stembus voor de Nationale 
Vergadering'. 

Kerkrestitutie 
Bij de verovering van de Zuidelijke 
Nederlanden op de Spanjaarden was de 
hervormde kerk staatskerk geworden. 
Dit had tot gevolg dat de parochiale 
kerk in Tilburg in 1633 door de her
vormden in bezit werd genomen. De 
Tilburgse katholieken, die veruit de 
meerderheid vormden, moesten hun 
godsdienstoefening voortaan houden in 
de open lucht, in schuilkerken of in 
Poppel (België). 
Toen in 1795 de Fransen ons land bin
nenvielen kwam er een eind aan de Re
publiek der Zeven Verenigde Neder
landen. Het generaliteitsland Brabant 
werd een zelfstandig gewest. "De ka
thoheke Brabander kon er vrij zijn ei
gen, katholieke godsdienst uitoefenen, 
een recht dat meer dan anderhalve 
eeuw daarvoor verloren was gegaan." 
De katholieken dachten de kerk weer 
spoedig terug te krijgen en dienden 
hiertoe een verzoek in bij de drossaard, 
die echter afwijzend beschikte. 
Verscheidene pogingen om de kerk 
weer in het bezit te krijgen mislukten. 
In 1809, hetzelfde jaar waarin hij Til
burg stadsrecht verleende, bepaalde 
Koning Lodewijk Napoleon dat de pa
rochiale kerk weer aan de katholieken 
zou worden teruggegeven. Voor de 
hervormden zou een nieuwe kerk ge
bouwd worden. 

Het zou echter nog duren tot 1 januari 
1823 voordat de kerk weer door de ka
tholieken in gebruik kon worden 
genomen. 
De gebeurtenissen in de periode 1795-
1823, die leidden tot de teruggave van 
de kerk aan de katholieken, wordt hel
der uiteengezet in het artikel 'Kerkres
titutie in Tilburg' van de hand van 
A . H . de Haan, die zich hierbij vooral 
baseerde op de archieven van de kerke-
raad en de kerkvoogdij van de Her
vormde Gemeente te Tilburg. 

De enquêtecommissie 
Lage lonen en werktijden van 12 tot 14 
uur, dat was het lot van de arbeiders in 
de Tilburgse woUenstoffenfabrieken, 
zo'n honderd jaar geleden. 
In 1887 maakte de Tweede Kamer ge
bruik van het recht van enquête om na 
te gaan hoe het was gesteld met de ar
beidsomstandigheden in de Nederland
se fabrieken en werkplaatsen. 
De parlementaire enquêtecommissie 
richtte haar aandacht daarbij vooral op 
industriecentra zoals Amsterdam, 
Maastricht en Tilburg. 

In zijn artikel 'Tilburg en de Arbeids-
enquête van 1887' geeft drs. Henk van 
Doremalen een beeld van de werkwijze 
van de commissie, schetst achtergron
den en plaatst een aantal kantteke
ningen. 
Onder de 23 Tilburgse getuigen (allen 
mannen!) die door de commissie wer
den verhoord waren 9 fabrikanten, 3 
meesterknechts en 2 geestelijken. Op
vallend is dat er geen arbeiders zijn ver
hoord, hetgeen Van Doremalen een 
gemiste kans noemt. 
Wel ontving de commissie een aantal 
anonieme brieven, die evenwel niet in 
het eindverslag van de commissie wer
den verwerkt. 
Uit het artikel komt naar voren dat de 
commissie te veel is voorbijgegaan aan 
onduidehjkheden en tegenspraken bij 
de getuigenverhoren, dat het probleem 
van de kinderarbeid min of meer wordt 
gebagatelliseerd en dat het eindverslag 
waarschijnlijk geen juist beeld geeft 
van de arbeidsomstandigheden in 
Tilburg. 

Archeologie 
Onder de titel 'Een kijkje in de keuken 
van een zeventiende-eeuwse molenaar' 
doet de Tilburgse stadsarcheoloog drs. 
Henk Stoepker verslag van een opgra
ving. 
In maart 1981 werd het pand Molen
straat 1-3 gesloopt, ondanks protesten 
van diverse zijden. Het was een uniek 
pand, want het was het enige nog in 
Tilburg bestaande 17e-eeuwse Kempi-
sche langgevelhuis. Het was vroeger 
een molenaarswoning, zoals bleek uit 
een archiefonderzoek. 
Gelukkig kon er nog voor en tijdens de 
sloop een bouwkundig en archeolo
gisch onderzoek ingesteld worden. Het 
onderzoek van de fundering toonde 
aan dat het pand omstreeks 1550 ge
bouwd moest zijn. 
Het artikel geeft, naast een historische 
inleiding, een beschrijving van het ar
cheologisch onderzoek en een over
zicht van de diverse vondsten. Zo vond 
men onder het zand op het erf resten 
van 17e-eeuwse aardewerken schotels, 
steelpannen, grapes (kookpotten) en 
kommen. 

Jaarboek V I I van "De Lindeboom" is 
verkrijgbaar in de boekhandel en kost 
ƒ 19,50. 

Rob van Putten 

Argie 50 

De 50e aflevering van "Argie", het 
jeugdtijdschrift voor archeologie en ge
schiedenis van de schoolclub "arge-
mo", is dit keer extra dik: ruim 40 blad

zijden. Een fraaie kleurenfoto van de 
kerk van Tilburg siert het omslag. Het 
is een foto van een fragment uit een 
manuscriptkaart die Roelof van der 
Vleuten in 1657 vervaardigde. Overi
gens zijn enkele andere details uit deze 
bijzondere kaart in vorige nummers 
van Argie gereproduceerd en be
schreven. 
E r staat weer voor elk wat wils in, on
dermeer een rijk geïllustreerd artikel 
van J . J . A . M . Koenen over "Enkele 
feiten uit de geschiedenis van de Heike
se kerk in Tilburg". 
In de nieuwe rubriek mARGIEnaa l 
wordt een pleidooi gehouden om de 
stadsarcheoloog van Tilburg in dienst 
te houden. Het is bekend dat zijn 
dienstverband op 1 juli 1984 wordt 
beëindigd. De schoolclub Argemo 
werkt al jaren met hem samen en pro
beert nu door middel van een handte
keningenactie onder de slogan "Henk 
Stoepker moet blijven" de stadsbe
stuurders tot andere gedachten te bren
gen. Een sympathieke actie die, denk 
ik, gezien de perspublikaties, weinig zal 
uithalen. 

Argie verschijnt viermaal per (club)-
jaar. Een jaarabonnement kost ƒ 7,50 
binnen Tilburg, Goirle en Riel en 
ƒ 12,50 elders (incl. verzendkosten). 
Het jubileumnummer is verkrijgbaar in 
de boekhandel voor slechts ƒ 4,—. 

Ronald Peeters 

Tilburg 
geknipt 
door Ronald Peeters 

Restauratie Duvelhok 

De Stichting Musische Vorming krijgt 
een subsidie van ƒ 9000,— als bijdrage 
in de kosten tot bijscholing van jonge
ren die in het kader van Werkverrui-
mende Maatregelen (WVM) aan de 
restauratie van het Duvelhok aan de 
St.-Josephstraat werken. Voorts pro
beert men te bereiken dat de W V M -
plaatsen voor de restauratie van de 
schoorsteen worden verlengd. Dit 
voorstel komt op 19 maart in de raad. 
(Uit: B & W-besluiten van 7 februari 
1984) 

Stoomtrein wordt verkocht 

De Stichting Stoomtrein Tilburg-Turn-
hout (SSTT) moet al haar bezittingen, 
zoals een stoomlocomotief, een wagon 
en een kantoorpand, gaan verkopen. 
De rechtbank in Breda heeft, op ver
zoek van het bestuur van de "Boal Boe-
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mei", de stichting failliet verklaard. A l 
enkele jaren kampte de organisatie met 
grote financiële problemen, omdat de 
NS geen toestemming meer gaf om met 
de toeristische trein te rijden. Zowel de 
NS als de gemeente wilden financieel 
niet de helpende hand toespreken. 
De wens van de initiatiefnemers van de 
"Boal Boemel" om de toeristische 
treinverbinding uiteindelijk tot Turn
hout te krijgen, is nooit gehonoreerd. 
Het eindstation was en bleef het land
goed Schaluinen in Baarle-Nassau. 
(Uit: Het Nieuwsblad van 24 februari 
1984) 

Stoommachine voor Textielmuseum 

In de toekomstige huisvesting van het 
Nederlands Textielmuseum in het 
Mommerscomplex aan de Goirke
straat, zal in 1985 een echte stoomma
chine zijn geïnstalleerd. Deze uit 1906 
stammende stoommachine is afkomstig 
van de textielfabriek van A & N Mut-
saerts aan de Gasthuisring. De Stich
ting Vrienden van het Nederlands Tex
tielmuseum bekommert zich om het be
houden van tenminste één stoommma-
chine voor de Tilburgse gemeenschap. 
Om nu al voorbereidingen tot plaatsing 
te kunnen treffen, heeft de stichting 
100.000 gulden nodig, voorlopig als le
ning omdat de geldelijke steun uit zo'n 
twaalf fondsen in 1984 nog niet gereali
seerd kon worden. De gemeente wil 
een krediet van 100.000 gulden be
schikbaar stellen, waarbij de rentekos
ten van 5000 gulden uit nieuw beleid 
betaald worden. De raad zal op 19 
maart een beslissing nemen. 
(Uit: Het Nieuwsblad van 22 februari 
1984 en De Tilburgse Koerier van 23 
februari 1984). 

IJzertijdnederzetting geen 
archeologisch monument 

De plaats waar de archeologische 
dienst in 1982 een nederzetting uit de 
late ijzertijd ontdekte wordt geen arche
ologisch monument. B en W menen dat 
de vindplaats voldoende beschermd 
wordt door het bestemmingsplan dat in 
voorbereiding is voor het plangebied 
Moerenburg. 
In december 1982 troffen stadsarcheo
loog H . Stoepker en zijn medewerkers 
in Moerenburg tal van sporen aan die 
bewezen dat het gebied al rond het be
gin van de jaartelling bewoond was. 
Onder meer vond men paalgaten, 
brandsporen, kuilen en diverse restan
ten aardewerk, ook van Romeinse ma
kelij. Bovendien werden ten oosten 
van deze nederzetting vanuit de lucht 
sporen gezien van een gebouw. Of het 
hier een Romeinse villa betrof, kon 
echter niet meer verder onderzocht 
worden. Inmiddels kwam vast te staan 

dat de archeologische dienst diende te 
verdwijnen. 
Stoepker, wiens dienstverband in juli 
van dit jaar eindigt, is nu bezig de ar
cheologische activiteiten van de dienst 
af te bouwen. Een onderdeel daarvan 
was het schrijven van een nota aan B en 
W, waarin hij adviseerde van bovenge
noemde vindplaats een archeologisch 
monument te maken. Zoals gezegd, 
kiezen B en W echter voor een planolo
gische bescherming van het gehele 
gebied. 
(Uit: Het Nieuwsblad van 27 januari 
1984) 

Archeologische dienst gaat verdwijnen 

Het stadsgewest Tilburg zal geen ver
dere actie ondernemen om de acheolo-
gische dienst, die nog tot 1 juli onder de 
gemeente Tilburg ressorteert, voort te 
zetten. Slechts vijf gemeenten binnen 
het gewest, te weten Berkel-Enschot, 
Diessen, Dongen, Hilvarenbeek en 
Moergestel, zijn voorstander van een 
gezamenlijk onderzoek naar de moge-
Hjkheden tot continuering van het ar
cheologische werk. 
Door de afwijzende reactie van de ne
gen andere aangeschreven gemeenten 
voelt het dagelijks bestuur van het 
stadsgewest er weinig voor nader on
derzoek te verrichten. Wel is het stads
gewest bereid coördinerend op te tre
den wanneer de vijf gemeenten die wel 
behoefte hebben aan de archeologische 
dienst gezamenlijk verder willen gaan. 
Dit heeft het dagelijks bestuur aan deze 
gemeenten meegedeeld. 

De gemeente Tilburg stopt op 1 juli 
met de archeologische dienst omdat er 
geen geld meer voor is. Deze dienst 
was voor de andere gemeenten van het 
stadsgewest op afroep beschikbaar. 
(Uit: Het Nieuwsblad van 9 februari 
1984) 

Een uitvoerige beschouwing met com
mentaren uit de archeologische wereld 
is te vinden in De Tilburgse Koerier van 
23 februari 1984 onder de titel "Tilburg 
doekt zijn archeologische dienst op". 

Afbouw archeologie 

Conform eerder door de raad en het 
college genomen besluiten, project ar
cheologie per 1 juli 1984 stopzetten. Op 
nader vast te stellen tijdstip het Oud
heidkundig Centrum sluiten en collec
tie overbrengen naar het Mommers
complex. Uitvoeringsplan opstellen 
voor de integratie van het depot voor 
bodemvondsten en de museumcollectie 
in het Mommerscomplex en voor de 
personele aspecten. 
(Uit: B & W-besluiten van 27 en 28 
maart 1984) 

Ergens gelezen. . . 

"Voor de archeoloog kan het als een 
wetenschappelijke plicht beschouwd 
worden om publiekgericht te werken, 
daar de tijd dat de wetenschapper zich 
in zijn ivoren toren terugtrok voorgoed 
voorbij is. Om die reden is er meer no
dig dan zich open te stellen voor de 
vraag van het publiek. Beter is het om 
een educatief beleid te voeren, dat in 
eerste instantie gericht is op de diverse 
doelgroepen in plaats en regio." (Ar
cheologie in Tilburg en omgeving, 
1980-1982. Verslag van het Oudheid
kundig Centrum "De Oliemeulen" tus
sen 1 juli 1980 en 1 januari 1983. Afde-
hng Archeologie Archiefdienst Ge
meente Tilburg, 1983, blz. 81.) 
Deze verstandige opmerking van stads
archeoloog drs. H . Stoepker getuigt 
van de instelling die in de afgelopen vijf 
jaar heeft geheerst in het prachtig inge
richte archeologisch centrum van Til
burg. Het ware overigens te wensen dat 
al zijn collega's er zo over zouden 
denken. 

Helaas lazen wij ook in hetzelfde rap
port op blz. 16: 
"Hoe we het ook betreuren en hoe we 
ook van de noodzaak van ons werk 
voor Tilburg overtuigd zijn en getracht 
hebben, mede middels dit verslag, aan 
die zin van ons werk gestalte te geven, 
moeten we ervan uitgaan, en in het 
licht van de economische omstandighe
den daar zelfs begrip voor opbrengen, 
dat in 1984 het doek voor de tilburgse 
archeologie valt." 

Wanneer er inderdaad volgend jaar een 
eind zou komen aan het werk van de 
stadsarcheoloog in Tilburg, dan bete
kent dit een gevoelig verlies voor de 
archeologie. Hier is iemand bezig met 
de juiste mentahteit, met interesse zo
wel voor "een hutje op de heide" als 
voor een kasteel, met feeling voor een 
vruchtbare wisselwerking tussen be
roeps en amateur, maar boven alles een 
archeoloog die zijn vak naar de bevol
king toe weet te vertalen. De tragiek 
van het noodlot wil dat juist deze stads
archeoloog met zijn team van mede
werkers ten offer dreigt te vallen aan de 
economische crisis. Maar de vraag 
blijft, of de verantwoordehjke be
stuurders bij hun overwegingen vol
doende kunnen inschatten hoe goed 
hun archeologische dienst functioneert 
en wat ze in feite willen afbreken. Insi
ders in de archeologische wereld reali
seren zich dat maar al te zeer. E n als 
dan, na een juiste afweging van alle fac
toren, toch nog het doek zou vallen, 
dan moet het met onze economie wel 
uiterst droevig gesteld zijn, veel erger 
dan iemand beseft. 

(Uit: Archeologische Berichten, 1983, 
nr. 14, p. 183) 
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