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Het vierde nummer van de zevende jaargang van het tijdschrift 'Tilburg' 
bevat bijdragen van de gemeente-archivaris, een inmiddels bekende Ti l 
burgse publicist en een zojuist afgestudeerd historicus. 
Paul van Dun bewerkte een deel van zijn doctoraalscriptie. Hij gaat in 
op een staking die in mei 1908 uitbrak in de weverij van de firma. Wed. 
J.B. de Beer. Van Dun behandelt de partijen die bij het conflict betrok
ken waren en geeft een overzicht van het ontstaan, het verloop en het ein
de van de staking. Op de achtergrond speelt de erkenning van de vakbon
den als onderhandelingspartner een rol, een rond de eeuwwisseling veel 
terugkerend thema. 
Ed Schilders geeft in de vorm van dagboeknotities aan wat er sinds de 
publicatie van het boek 'Moordhoek' gebeurd is. Het boek heeft - zoals 
verwacht - heel wat emoties losgemaakt. Schilders geeft een overzicht 
van nieuwe gegevens, beschuldigingen en halve en hele (on)waarheden 
die hem het afgelopen jaar bereikten over de 'zaak Marietje Kessels'. 
Gerard Steijns, archivaris van de gemeente Tilburg, schrijft in een door 
hemzelf als 'speels' betitelde genealogische bijdrage over Wihem van 
Hessen-Kassei. Van Hessen-Kassei was van 1710 tot 1754 heer van Ti l 
burg en Goirle. In de rij van heren van Tilburg is Van Hessen-Kassei een 
uitzonderlijk geval. Onder de nazaten van deze eigenaar van de heerlijk
heid en het kasteel van Tilburg treffen we verscheidene Europese 
vorstenhuizen aan. Een genealogisch overzicht verduidelijkt dit. 
Tilburg Kort bevat onder meer een bespreking van Rob van Putten van 
het boek over architect Jo Bedeaux en van Jef van Kempen van het boek 
over dichter Anthony Kok. Ronald Peeters tekent voor de inhoudsopga
ve van de jaargangen V I en V I I van '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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De staking bij de wed. J.B. de Beer 
in 1908 
Paul van Dun* 

Op 21 mei 1908 brak er in de weverij van de firma Wed. J . B . de Beer een stalling uit. Tweeën
twintig wevers - voor liet overgrote deel lid van de socialistische textielarbeidersbond de 'Een
dracht' - legden toen het werk neer. De staking zou tot 26 juli 1908 duren. Voor de Tilburgse 
afdeling van de 'Eendracht' had de staking grote gevolgen. Door de 'Vereeniging van Tilburg-
sche Fabrikanten van Wollenstoffen' (VTFWS) werd namelijk een zwarte lijst met namen van 
de bekende Eendrachtleden opgesteld. De op deze lijst vermelde arbeiders konden het vergeten 
om in de Tilburgse textielindustrie nog aan werk te komen. Spoedig na de staking werd de Til
burgse afdeling van de 'Eendracht' dan ook opgeheven. Pas in mei 1914 werd er een nieuwe 
afdeling van deze bond opgericht. 
In dit artikel zal ik het ontstaan, het verloop en het einde van deze staking beschrijven. De 
rol die de bij het conflict betrokken organisaties speelden, zal hierbij als een rode draad funge
ren. 

* Drs. Paul van Dun 
(Tilburg, 1959) stu
deerde economische en 
sociale geschiedenis 
aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht. Hi j schreef 
zijn doctoraalscriptie 
over de verhoudingen 
tussen kerk, kapitaal 
en arbeid te Tilburg in 
de periode 1895-1918. 

De betrokken arbeidersorganisaties 

In 1908 waren er voor de Tilburgse textielar
beiders drie verschillende bonden. Van deze 
drie was de R.K. weversbond 'St. Severus' de 
oudste. Deze bond werd op 2 februari 1896 
officieel opgericht en was erkend door het 
kerkelijk gezag. De kerk had door een aan 
het bondsbestuur verbonden geestelijk advi
seur invloed op het doen en laten van de 
bond. St. Severus telde in 1908 ongeveer 
1000 leden. 
Met haar 800 leden was de zich 'R.K. Tex-
tielarbeidersvereeniging' noemende Tilburg
se afdeling van Unitas in grootte de tweede 
Tilburgse textielarbeidersbond. Unitas ont
stond in 1895 in Twente als samenwerkings
verband tussen katholieke en protestantse 
textielarbeidersbonden. Alfons Ariëns was 
de grote inspirator achter Unitas. De in 1904 
opgerichte Tilburgse afdeling had overigens 
alleen katholieke arbeiders als l id . Het ver
schil met St. Severus was er vooral in gelegen 
dat de Unitasafdeling meer dan de eerste op
kwam voor hogere lonen en verkorting van 
de arbeidsduur. Verder was de Unitasafde
ling niet door de kerk erkend. De bond had 

dan ook geen geestelijk adviseur, zodat de 
invloed van de kerk op de bond minimaal 
was. Met name om deze laatste reden keerde 
de Tilburgse clerus zich meermalen tegen het 
Unitaslidmaatschap van katholieke arbei
ders. 
De derde Tilburgse textielarbeidersbond was 
de bij het Nederlandsch Verbond van Vakve-
reenigingen (NVV) aangesloten moderne tex
tielarbeidersbond de 'Eendracht'. De T i l 
burgse afdeling van deze socialistisch geo
riënteerde bond werd in het begin van de 
twintigste eeuw opgericht en telde in 1908 
een kleine 40 leden." 

De betrokken ondernemersorganisatie 

Het merendeel van de Tilburgse wollenstof-
fenfabrikanten was verenigd in de VTFWS. 
Deze patroonsorganisatie werd in februari 
1897 opgericht. Het bestaan van een arbei
dersbeweging in Tilburg was de aanleiding 
hiertoe. 
Van vakbonden moesten de Tilburgse textiel
fabrikanten niet veel hebben. Zelfs de tot
standkoming van katholieke vakbonden za
gen ze als het binnendringen van socialisti-

afb.I De fabriek van 
Wed. J.B. de Beer & Zo
nen aan de Heuvel langs 
de spoorlijn, ca. 1915. 
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sche invloed. Met de vakbeweging werd door 
de VTFWS dan ook niet veel rekening ge
houden. Het overgrote deel van de verzoeken 
dat de bonden aan deze organisatie deden, 
werd gewoonweg afgewezen. Slechts op een 
negatieve manier hield de VTFWS rekening 
met de vakbeweging. Dit bleek heel duidelijk 
toen in 1902 de VTFWS-leden onderling be
sloten de 'Overeenkomst betreffende 
werkstakingen' aan te gaan. Men zei dat de 
overeenkomst als doel had werkstakingen te 
voorkomen, maar het voornaamste doel van 
de overeenkomst was om een gezamenlijk 
front tegen de bonden te kunnen vormen. 
Een algehele uitsluiting van de arbeiders bij 
de VTFWS-firmanten was het zwaarste mid
del waarin de overeenkomst voorzag. Bij de 
uitvoering van de overeenkomst speelde de 
zogenaamde Raad van X I V een beslissende 
rol . 

De VTFWS was een neutrale organisatie. De 
vereniging wilde geen katholieke signatuur 
aannemen, omdat ze onder haar leden ook 
een joods en een protestants lid telde. Daar
naast was men van mening dat godsdienst en 
zaken niets met elkaar te maken hadden. 
Godsdienst zag men als een privéaangelegen-
heid.2) 

Het voorspel van de staking 

De belangrijkste oorzaak voor de staking in 
1908 bij de firma De Beer was onvrede over 
de beloning. Deze onvrede ging terug tot in 
1907. Als gevolg van een andere berekenings
wijze van het stukloon was er toen gisting 
onder de arbeiders ontstaan. Met name de 
bij de firma werkzame Eendrachtleden kwa
men in actie. Ondanks dat de VTFWS er be
ducht voor was, kwam het in 1907 overigens 
nog niet tot een staking. De vereniging was 
van mening dat de Eendracht een staking 
probeerde uit te lokken. In september be
sloot het VTFWS-bestuur dan ook van St. 
Severus en Unitas een verklaring te eisen dat 
ze niet met de Eendracht in zee zouden gaan. 
Op een op 17 september 1907 volgend over
leg tussen de VTFWS enerzijds en Unitas en 
St. Severus anderzijds, gaven deze twee bon
den te kennen dat het bestuur van de Een
dracht een staking nog niet zou steunen. T i j 
dens dit overleg spraken ze ook als hun me
ning uit, dat het VTFWS-bestuur er fout aan 
had gedaan de Eendracht niet voor het over
leg uit te nodigen.^' 

Half oktober kwam het conflict in een 
stroomversnelling. Op de veertiende van die 
maand stuurden de drie bonden gezamenlijk 
een veertiental (loon)eisen aan de firma. De
ze eisen gingen de VTFWS te ver. Op 16 en 
18 oktober riep de vereniging haar Raad van 
X I V bij elkaar. Deze vond de eisen van de 

bonden buitensporig. Aan de andere kant 
kwam de Raad echter tot de conclusie dat de 
lonen bij de firma De Beer weliswaar vol
doende, maar ook niet echt schitterend wa
ren. Toch kreeg de firma de steun van de 
Raad toegezegd. Voorwaarde was wel dat 
ongemerkt door de firma aan een drietal 
kleine looneisen van de bonden zou worden 
tegemoetgekomen. De firma zei dit toe. T i j 
dens het een week later gehouden overleg 
tussen de bonden en de Raad van X I V werd 
afgesproken dat de bonden op het kantoor 
van de firma zouden mogen gaan onderzoe
ken of er inderdaad een achteruitgang van 
het stukloon had plaatsgevonden.'*' 

Waarschijnlijk is de tactiek van de VTFWS 
geslaagd. De firma stuurde de VTFWS na
melijk een briefje waarin zij bedankte voor 
de hulp bij het tot een goed einde brengen 
van het conflict. Op de VTFWS-bestuurs-
vergadering van 18 november 1907 werd van 
deze brief melding gemaakt. Op dezelfde 
vergadering kreeg het conflict voor de Een
dracht een staartje: 
'Nog wordt teruggekomen op het conflict 
Wed. J.B. de Beer en Zn. in verband met het 
feit dat de wevers, leden van de Eendracht 
aan socialisten verwant zijn althans hiermede 
voeling houden. De leden waren eenstemmig 
van oordeel dat moeilijk zoude zijn deze ge
heel te weren doch in de vergadering zou de 
meening der leden kunnen worden gevraagd 
om bij aanneming zich vooraf te vergewissen 
of inderdaad nieuw aangekomenen tot die 
corporatie behooren.'^' 
Op de eerstvolgende vergadering van de 
VTFWS werd de leden aangeraden zo min 
mogelijk Eendrachtleden aan te nemen. De 
eerste steen richting Eendracht was gewor
pen. 

De staking een feit 

In het voorjaar van 1908 kwam de onvrede 
over de beloning weer terug bij de arbeiders 
op de fabriek van De Beer. Daarnaast 
bestond er ook wrevel over het beboeten van 
wevers voor dingen die ze niet gedaan had
den, het lange wachten op grondstoffen en 
onder andere de wijze waarop het fabrieks-
reglement werd toegepast. 
Op een eind april of begin mei gehouden fa-
brieksvergadering werd daarom besloten een 
zogenaamde fabriekscommissie op te rich
ten. Deze commissie zou met de firma de 
grieven van het personeel moeten gaan 
bespreken. Tijdens de fabrieksvergadering 
had de propagandist van de Eendracht - El-
fers - bezwaar gemaakt tegen het vormen van 
de commissie. Hij vreesde dat haar leden 
ontslagen zouden gaan worden. Maar Unitas 
en St. Severus wilden beslist de commissie. 
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DB W R K S T A K I N a 
BU BB-FIRMA WED. DB BEER & ZONEN. 

De firma Wed. de Beer & Zonen bericht 
wlb: 

Dd. 21 Mei is door ona bö. aangeteekend 
Bchrgven aan dén heet T. H. Bliers, ver-
tegenwoordi^r van den' Alg. Ned. Bond 
van Téxtielarbeidera „de Eëndrachl" te Tfl-
burg, het volgende ter kennis gebracht: 

Al le leden uwer vereeniging „de BeDr 
drachr, diö 20 Mei LI. •«morgens te xes 
VUT in onze fabriek het werk hebbep aeer-
gelegd, «nn vanaf dien datum, ingevolge 
onxe proclamafce van 19 Mei JX wegena 
dienatweigering niet meer in onaen dTeoat 
tn worden daarin oc* niet .meer toegalatcn. 

afb. 2 Mededeling in de Hierom Stemde Elfers er uiteindelij!<; ook 
Tilburgsche Courant van mtS in . 

23 mei 1908. angst van Elfers was overigens niet onge
grond. Op 12 mei werd namelijk aan twee le
den van de commissie, de wevers Vriends en 
Pistorius, ontslag aangezegd. Vriends was in 
ieder geval lid van de Eendracht. Als motief 
voor het ontslag werd door de firma opgege
ven dat de twee regelmatig te laat zouden ko
men. Het ontslag zou op 20 mei ingaan.''' 
Vanuit de bonden werd daarop gepoogd om 
door overleg met de firma De Beer het ont
slag ongedaan te krijgen. Omdat de firma 
weigerde met de bondsbesturen te spreken, 
liepen deze pogingen op niets uit. De afde
ling van de Eendracht besloot daarom harde
re actiemiddelen te kiezen. Op maandag 19 
mei werd door de bij de firma werkzame 
Eendrachtleden besloten om, als het ontslag 
niet ongedaan gemaakt zou worden, het 
werk op 21 mei te staken. 
Het ontslag werd niet ongedaan gemaakt. 
Op 21 mei gingen 22 van de 26 bij de firma 
werkzame wevers in staking. Van deze 22 
waren er twee bij St. Severus, twee bij Unitas 
en maximaal 16 bij de Eendracht aangeslo
ten. Minimaal twee waren er ongeorgani
seerd. 

Onmiddellijk nadat de Eendracht had aange
kondigd eventueel te zullen gaan staken, had 
de firma De Beer te kennen gegeven dat ie
dereen die aan de stakingsoproep gehoor zou 
geven niet meer terug hoefde te komen. 
Waarschijnlijk om zich tegen deze brood
roof in te dekken, hadden de twee stakende 
St. Severus-leden verklaard niet te durven 
gaan werken. Ook niet na geboden politiebe
scherming.^' 

De bonden en de staking 

Reeds op de eerste dag van de staking moti
veerde de Eendracht waarom ze tot de sta
king was overgegaan. Ze deed dit in een ver
klaring die werd uitgedeeld: 
'Zooals velen reeds zullen weten hebben de 
arbeiders van de Wed. de Beer met medewe
ten van de besturen van de drie bonden ge
tracht eenige billijke grieven opgelost te kr i j 
gen. Een commissie (...) uit de arbeiders is 
gekozen op aandringen van de besturen van 
St. Severus en Unitas om die grieven met de 
Firma te bespreken. In plaats echter, dat de 
Firma die Commissie ontvangt om daarmede 
de grieven te bespreken geeft ze twee van de 
vier commissieleden gedaan. Op de fabrieks
vergadering waar de Commissie is gekozen, 
is door de betrokken arbeiders de vrees uitge
sproken, dat de Firma (...) die commissiele
den zou ontslaan of bemoeilijken. Dit werd 
echter door de besturen van St. Severus en 
Unitas niet erkend (. . .) . 
Wat echter door de besturen niet werd ver
wacht is toch gebeurd. De Firma heeft twee 
der commissieleden ontslagen. Alles is door 
de besturen gedaan om dit ontslag ongedaan 
gemaakt te krijgen, echter zonder resultaat. 
De Firma de Beer wenschte zelf niet met de 
besturen over de kwestie te confereeren. 
Toen bleef er niets anders over, ( . . .) , om het 
laatste middel toe te passen. 
Maandagavond werd door de arbeiders dan 
ook besloten: Woensdag het werk niet op te 
vatten, als de twee arbeiders gedaan kre
gen.'**' 

Op een later gehouden stakersvergadering 
noemde Eendracht-voorzitter Elfers het ont
slag een aanslag op het verenigingsleven. 
Unitas en St. Severus ontkenden niet dat de 
gronden waarop de Eendracht de staking 
was begonnen onwaar waren. Toch keurden 
ze de staking af. Dit omdat de firma niet t i j 
dig genoeg was gewaarschuwd. De Een
dracht had acht dagen moeten wachten alvo
rens de staking daadwerkelijk te proclame
ren. Wel steunden beide bonden hun sta
kende leden financieel. 
Dit laatste kwam ook terug in een in de Nieu
we Tilburgsche Courant van 26 mei 1908 ver
schenen verklaring van St. Severus. In deze 
verklaring stelde de bond verder dat er een 
commissie gevormd moest worden om in de 
zaak te gaan bemiddelen. Voor de commissie 
werden de Eendracht en Unitas uitgenodigd. 
Beide bonden gingen akkoord. ' ' 

De Firma De Beer en de staking 

De visie van de bonden dat het ontslag een 
aanslag op het verenigingsleven was, is naar 
mijn mening correct. Ten eerste pleit hier
voor de datum waarop het ontslag is aange-
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zegd. Dit was zeer waarschijnlijk na de vor
ming van de fabriekscommissie. Verder werd 
een derde commissielid ook op het kantoor 
van de firma geroepen. Hem werd gezegd dat 
hij ook ontslagen zou worden als hij nog een 
keer te laat zou komen. Volgens Elfers was 
de persoon in kwestie in de vi j f voorafgaan
de jaren misschien vijfmaal te laat gekomen. 
Er waren volgens hem arbeiders die wel va
ker te laat kwamen.'"' 
Volgens mij was het op de knieën krijgen van 
de Eendracht het doel van de firma De Beer. 
De Beer zocht en vond het conflict. Voor de
ze bewering is een aantal argumenten aan te 
voeren. 

Ten eerste het ontslag van de twee commis
sieleden en de dreiging met ontslag bij een 
derde commissielid. Ook de houding die De 
Beer naar aanleiding van het conflict binnen 
de VTFWS aannam, is een argument voor 
mijn bewering. De Beers houding binnen de
ze vereniging wordt duidelijk uit de notulen 
van de Raad van X I V van 29 mei. In deze 
vergadering stelde hij onder andere de zaak 
zo lang mogelijk in eigen hand te willen hou
den. Pas als de bonden gezamenlijk zouden 
gaan optreden, mocht het VTFWS-bestuur 
zich met het conflict gaan bemoeien. Een an
dere uitspraak van De Beer tijdens deze ver
gadering bevestigt de gedachte dat hij de 
twee had ontslagen om reden van hun lid
maatschap van de Eendracht: 
' (...) dat de patroon ten volle de vrijheid 
moet gewaarborgd blijven om personeel te 
ontslaan, dit recht toch zeker mag worden 
toegepast bij herhaaldelijk te laten komen 
hunner, (...) waardoor de grève is veroor
zaak."" 

De Beer bedoelde met de laatste aanduiding 
leden van de Eendracht. In dezelfde vergade
ring stelde De Beer nog dat er bij hem nooit 
meer een l id van de Eendracht zou mogen 
komen werken. 

De weinige toegeeflijkheid ten opzichte van 
en de aperte afkeer van de Eendracht bij De 
Beer wordt ook duidelijk uit zijn houding te
genover de tijdens de staking opgerichte be
middelingscommissie. Zolang daar leden van 
de Eendracht in zaten, weigerde De Beer met 
deze commissie te onderhandelen. 
Om de produktie in zijn fabriek niet hele
maal stil te laten vallen, maakte De Beer ge
bruik van onderkruipers. Een kettinglijmer 
was ook mee gaan staken. Voor hem kwam 
een onderkruiper in dienst. Verder ging de 
thuiswever Paulussen (Mottige Jan) bij de 
firma onderkruiperswerk verrichten. Hi j was 
door zijn eigen patroon bij De Beer binnen 
gelokt met de belofte dat hij in ruil voor on
derkruiperswerk altijd werk zou hebben. Sa
men met de vier wevers die vanaf het begin 
niet aan de staking meededen, waren er dus 

zes onderkruipers. Om contact met de sta
kers te vermijden liet De Beer voor hen een 
rijtuig komen. De woede tegen de onderkrui
pers bleef echter niet uit. Zo werden bij Pau
lussen zijn aardappelen uit de grond getrok
ken. 
Gedurende de gehele staking heeft de firma 
De Beer zich slechts eenmaal met haar stand
punt aan het gehele Tilburgse publiek ge
richt. Dit deed ze door middel van een inge
zonden brief in de Nieuwe Tilburgsche Cou
rant van 4 j u l i . In deze brief reageerde de 
firma op een artikel van kapelaan Poell in 
het orgaan van St. Severus, 'Het Hoog Am
bacht'. In dit artikel had Poell geschreven 
dat de reden voor het ontslag vals was en de 
handeling laag. De Beer reageerde als volgt: 
' ( . . . ) en nu durft deze Heer Poell te schrijven 
dat deze reden valsch bleek en de handeling 
laag is, zonder ook maar in het minst de fei
ten te kennen. Overigens is zijn bewust arti
kel een aaneenschakeling van leugens waar
op het ons niet lust verder in te gaan. 
Deze man die krachtens zijn ambt geroepen 
is de vrede te stichten en naastenliefde te 
kweeken, legt er zich blijkbaar op toe haat en 
tweedracht te zaaien tusschen den werkman 
en den patroon en den eerste tegen de laatste 
op te hitsen, onder den schijn van hunne be
langen voor te staan.' 
Wij begrijpen niet (...) dat zijn Overheid (...) 
dezen man niet breidelt of beter nog hem de 
functie van adviseur uit handen neemt."^' 

De VTFWS en de staking 

Omdat De Beer in het conflict zo lang moge
lijk de vrije hand wilde houden, voerde de 
VTFWS ten aanzien van de staking een vrij 
passieve politiek. Wel nam de vereniging in 
verband met de staking een aantal repressie
ve maatregelen ten aanzien van de Een
dracht. 
Zo werd in de vergadering van de Raad van 
X I V op 29 mei besloten een zwarte lijst met 
namen van de Tilburgse Eendracht-leden aan 
te leggen. Op de op 29 juni gehouden alge
mene vergadering werd besloten nooit meer 
met de Eendracht te confereren. Het doel 
van deze maatregelen was de Eendracht in 
Tilburg te nekken. De andere bonden - met 
name St. Severus - wilde men nog wel blijven 
gedogen. Dit blijkt onder andere uit het be
sluit dat men op de algemene vergadering 
van 30 mei nam. Dit besluit bepaalde dat 
men, alvorens de Raad van X I V bijeen te 
roepen, eerst een brief naar de RK Gilden
bond (De overkoepelende organisatie van de 
verschillende R.K. vakorganisaties in Ti l 
burg) zou sturen. 

In de vorm van een ingezonden stuk in de 
Nieuwe Tilburgsche Courant van 18 ju l i 1908 
sprak de VTFWS voor het eerst publiekelijk 
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afb. 3 De 'Overeenkomst 
betreffende werkstakin
gen' was het VTFWS-
wapen tegen stakingen. 
Een algehele uitsluiting 
was het zwaarste middel 
waarin de overeenkomst 
voorzag. De arbeiders in 
de fabrieken waar nog 
niet gestaakt werd, wer
den hierdoor brodeloos 
gemaakt. In 1817 kwam 
een algehele uitsluiting te 
Tilburg voor het eerst 
voor (Bureau Van 
Spaendonck te Tilburg, 
Archief VTFWS). 

haar standpunt inzake de staking uit. 
Naast een rechtvaardiging van het ontslag 
van de twee commissieleden is het stuk voor
al een aanval op St. Severus. Terecht kwam 
de VTFWS in het stuk met het verwijt aan 
St. Severus dat hij inzake het conflict een 
ambivalente houding innam. Aan de ene 
kant keurde St. Severus de actie immers af, 
omdat door de Eendracht niet de juiste pro
cedure in acht was genomen alvorens tot sta
king over te gaan, terwijl hij aan de andere 
kant wel zijn stakende leden steunde. De 
VTFWS was van oordeel dat St. Severus ac
tie wilde, maar daar niet openlijk voor uit 
wilde komen en daarom de Eendracht op de
ze manier heimelijk steunde. 
Daarnaast beschuldigde de VTFWS St. Seve
rus er nog van gepoogd te hebben om de on
derkruiper Paulussen met een stakersuitke
ring aan de kant van de stakers te lokken. 
Voor de VTFWS was dit een andere reden 
om het handelen van St. Severus af te keu
ren. Het VTFWS-schrijven eindigde met te 
stellen dat over de Eendrachtleden niet meer 
onderhandeld kon worden en dat het conflict 
pas als afgedaan kon worden beschouwd als 
de twee St. Severus-leden weer aan het werk 
waren gegaan. Door zijn handelen had St. 
Severus het vertrouwen van de VTFWS in 
hem geschokt. 

In het ingezonden stuk dreigde de VTFWS 
met een ui ts lui t ing.Eveneens in een brief 
aan St. Severus stelde de VTFWS dat haar 
vertrouwen in St. Severus was geschokt door 
het ambivalente handelen van deze bond. 
Ook in deze - in de Nieuwe Tilburgsche Cou
rant afgedrukte - brief werden het steunen 
van de stakende St. Severus-leden, het probe
ren Paulussen over te halen en de samenwer
king met de Eendracht genoemd. Dit laatste 

VEREENIGING 
VAN 

Tilburgsche Fabrikanten m Wollen Stoffen. 

Overeenkomst betreffende Werkstakingen. 
T E K S T der artikelen der Statuten zooals die momenteel luiden. 

Naar aanleiding der houding door de werklieden in 't algemeen aangenomen 
bij plaats gehad hebbende werkstakingen, houding, die hoofdzakelijk daarin 
bestond : 

dat andere werklieden op het verzoek der stakers vrij eenparig weigerden, 
het werk der stakers over te nemen, zoodat de betrokken fabriek zooveel als 
onder boycott kwam te staan terwijl de stakers tijdens de staking, ongeveer 
het equivalent van' hun loon vonden in bijdragen der werkenden op overige 
fabrieken ; 

overwegende, dat afgezien van de gronden, die tot deze werkstaking 
voerden , bij dergelijk optreden der werklieden in de toekomst elk bedrijf, al 
ware het recht nog zoo aan de zijde des werkgevers, vooral in drukke tijden 
zou kunnen worden belemmerd en gedwongen tot inwilliging van eischen, zelfs 
al waren die ongemotiveerd, en op den duur schadelijk voor werkgever en 
werknemer; 

overwegende, dat daarmede onze vooral thans voor export aangewezen 
industrie op den duur kan worden geschaad en zulks dan zoowel 't patroons
als 't werkliedenbelang ten nadeele komt; 

was volgens de VTFWS zelfs in strijd met de 
statuten van St. Severus. Indien St. Severus 
niet zou ophouden zijn stakende leden te 
steunen zou de VTFWS op verzoek van de 
firma De Beer tot uitsluiting overgaan. In 
hetzelfde nummer van de Nieuwe Tilburg
sche Courant stond ook het antwoord van 
St. Severus aan de VTFWS. In zijn antwoord 
ontkende St. Severus de pogingen om Pau
lussen te bewegen zich bij de stakers aan te 
sluiten en verdedigde hij het steunen van zijn 
twee leden met de motivatie dat deze twee 
niet durfden te gaan werken. Van samenwer
king met de Eendracht was volgens St. Seve
rus dan ook geen sprake. In plaats van tot 
uitsluiting over te gaan stelde St. Severus de 
VTFWS voor een uit arbeiders en patroons 
bestaande commissie het geschil te laten on
derzoeken. Ten aanzien van het ontslag zou 
deze commissie dan kunnen bepalen wie ge
lijk had, de stakers of de firma De Beer. Dat 
de firma De Beer tot dan toe het werk van de 
bemiddelingscommissie onmogelijk had ge
maakt, werd door St. Severus veroordeeld. 

Over de Eendracht schreef de VTFWS dat ze 
met deze bond niet meer wenste te onderhan
delen en dat haar leden voorgoed ontslagen 
zouden zijn. 
'Deze menschen hebben door hun voortdu
rend opstoken en morren, door hunne aan
houdende ontevredenheid, ( . . .) , zich voor
goed onmogelijk gemaakt en als nu de leden 
van St. Severus zich daarmede solidair bl i j 
ven verklaren, dat is hun zaak, maar over 
hen dan ook al het wee en de ellende, die 
hiervan het gevolg zullen wezen. 
In de Nieuwe Tilburgsche Courant van 22 j u 
li reageerde Eendracht-propagandist Elfers 
hier fel op: 
' ( . . . ) want hoewel Gij Patroons wel gebruik 
maakt van Uw grondwettig recht van organi
satie, de arbeiders wordt dit door U betwist 
en Gij stelt dag in dag uit alles in het werk 
om te voorkomen dat de arbeiders zich orga
niseren. 
Gij duldt een organisatie van arbeiders zoo
lang die in Uw gareel marcheert, langer niet, 
dat bewijst Uwen aanval op St. Severus.' 
Evenals St. Severus pleitte ook Elfers voor 
de instelling van een onpartijdige commis
sie. 15) 

Het einde van de staking 

Ruim twee maanden na het begin besloten de 
stakers de staking op te heffen. Dit besluit 
kwam nadat de twee leden van St. Severus en 
twee ongeorganiseerden hadden besloten het 
werk weer te hervatten. De overige stakers 
beschouwden daardoor de staking als verlo
ren. Maandagmorgen 26 ju l i zouden ze zich 
bij de fabriek aanmelden om weer aan het 
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werk te gaan. Op 25 j u l i schreef Van den 
Nieuwenhuizen (St. Severus-bestuurder) in 
de Nieuwe Tilburgsche Courant dat de leden 
van St. Severus het werk niet hadden hervat, 
omdat de fabrikantenbond St. Severus ver
antwoordelijk wilde stellen voor de staking. 
Omdat een ex-lid van de Eendracht en een 
andere ongeorganiseerde weer aan het werk 
zouden gaan, hadden de twee St. Severus-
leden tegen Van den Nieuwenhuizen verteld 
ook het werk te willen hervatten.'*' 

Unitas-bestuurder Hutten trok deze gang 
van zaken in twijfel. Hi j voerde hier een drie
tal argumenten voor aan. 
Het eerste was dat de organisaties onderling 
hadden afgesproken elkaar over alles wat 
met het conflict te maken had op de hoogte 
te zullen houden. 
Het tweede was dat de stakers van St. Seve
rus en Unitas elkaar iedere woensdag zagen, 
terwijl dat de laatste woensdag niet het geval 
was. 
Het derde argument van Hutten was dat de 
Unitas-leden op de bewuste woensdag het ex-
Eendracht-lid wel waren tegengekomen. Te
gen hen had hij niet gezegd weer aan het 
werk te gaan, maar op de gasfabriek te gaan 
werken.'^' 
De argumenten van Hutten doen mij sterk 
twijfelen aan de waarheid van Van den Nieu-
wenhuizens stelling dat de St. Severus-leden 
niet aan het werk waren gegaan, omdat de 
fabrikantenbond St. Severus verantwoorde
lijk wilde stellen. Dat juist twee ongeorgani
seerden - waarvan er een tegen de Unitas-
leden een onwaarheid vertelde - samen met 
twee georganiseerden weer aan het werk gin
gen, kan volgens mij niets anders betekenen 
dan dat er achter de schermen gewerkt is. Uit 
angst voor een dreigende uitsluiting heeft St. 
Severus toegegeven. Door haar leden en de 
twee ongeorganiseerden weer aan het werk te 
krijgen heeft ze de staking gebroken. Dat 
Unitas of de Eendracht daarvan niet op de 
hoogte mochten zijn, spreekt vanzelf. 
De achttien overige stakers die maandagmor
gen 26 j u l i om tien uur bij de firma De Beer 
kwamen om weer te gaan werken, kregen te 
horen dat ze niet meer gewenst waren. Als 
gevolg van de eerder binnen de VTFWS ge
nomen besluiten met betrekking tot 
Eendracht-leden zouden ze in Tilburg ook 
niet meer in een textielfabriek aan de slag ko
men. Een aantal van hen week dan ook uit 
naar een andere stad. De Tilburgse afdeling 
van de Eendracht werd vrij vlot na de staking 
opgeheven. Pas in mei 1914 zou er een nieu
we afdeling van deze bond worden opge
richt. '«' 

Tijdens de VTFWS-bestuursvergadering van 
10 augustus 1908 kwam de staking nog een
maal ter sprake: 

'Naar aanleiding van eene zinspeling door de 
firma Wed. J.B. de Beer ( ) wordt beslo
ten aan de wever Paulussen dier firma welke 
persoon de grève (gekraceerd) heeft en wiens 
aardappelen kwaadwillig werden uitgerukt 
eene som van f. 20,00 (uit te keren) als blijk 
van haar waardering en tevens als schade
loosstelling."^' 

Noten 

1) Dit artiJcel is geschreven op basis van onderzoelc van 
zowel bronnen als literatuur dat ik voor mijn docto
raalscriptie heb gedaan. In deze doctoraalscriptie -
'Van de socialisten, verlos ons Heer' - ga ik onder 
ander uitvoerig in op het ontstaan en het karakter 
van de verschillende Tilburgse textielarbeidersbon
den. Voor een exactere bronvermelding verwijs ik 
naar mijn scriptie. 

2) Vgl. Van Dun 
N . B . De Raad van X I V bestond uit het zevenkoppig 
VTFWS-bestuur en zeven toegevoegde leden. 

3) Vgl . de notulen van de VTFWS-bestuursvergade
ring op 14-9-1907 en de notulen van de gecombi
neerde vergaderingen van de VTFWS en de bonden 
op 17-9-1907 en 21-10-1907. (Opgenomen in het no
tulenboek van de bestuursvergaderingen van de 
VTFWS) 

4) Vgl. de notulen van de Raad van X I V op 16-10-1908 
en 18-10-1908. 

5) Notulen VTFWS-bestuursvergadering op 18-11-
1908. 

6) Vgl . de Nieuwe Tilburgsche Courant van 16-5-1908, 
20-5-1908, 21-5-1908 en 22-7-1908. 
N . B . Vriends stond als Eendracht-lid vermeld op de 
presentielijst van de gecombineerde vergadering van 
de VTFWS en de bonden op 21-11-1907. 

7) Vgl. de Nieuwe Tilburgsche Courant van 20-5-1908 
en 21-5-1908. 

8) Nieuwe Tilburgsche Courant van 20-5-1908. 
9) Vgl . de Nieuwe Tilburgsche Courant van 23-5-1908 

en 26-5-1908. 
10) Vgl. de Nieuwe Tilburgsche Courant van 23-5-1908. 
11) Notulen van de vergadering van de Raad van X I V 

op 29-5-1908. 
12) Nieuwe Tilburgsche Courant van 4-7-1908. 
13) Nieuwe Tilburgsche Courant van 18-7-1908. 
14) ibidem. 
15) Nieuwe Tilburgsche Courant van 22-7-1908. 
16) Vgl. de Nieuwe Tilburgsche Courant van 25-7-1908. 
17) Vgl . de Nieuwe Tilburgsche Courant van 29-7-1908. 
18) Vgl . Van Pelt blz. 198-201. 
19) Notulen VTFWS-bestuursvergadering op 10-8-1908. 
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EEN JAAR MOORDHOEK 
Ed Schilders* 

afb. 1 

*) Ed Schilders (1951), 
docent en auteur, 
schreef in 1988 
Moordhoek. De 
moord op Marietje 
Kessels in een katho
lieke kerk, zijn vierde 
boek (zie 'Ti lburg ' , 
1989, p. 23). H i j is 
medewerker literatuur 
van De Volkskrant, 
Vrij Nederland en 
SIC. 

Zaterdag 24 oktober 
Vooraankondiging van de verschijning van 
Moordhoek in Het Nieuwsblad. Ik ben niet 
op deze krant geabonneerd, maar om kwart 
voor negen in de ochtend weet ik dat het arti
kel geplaatst is. Dan gaat namelijk de tele
foon, en enige minuten later is het eerste bo
ze telefoontje een feit: hoe ik het in mijn 
hoofd haal om een pastoor van moord te be
schuldigen. 

Misschien is het goed om het hier nog eens te 
zeggen: ik heb de pastoor niet van moord be
schuldigd; ik verdenk hem van moord. De 
reconstructie waarmee Moordhoek besloten 
wordt, is te vergelijken met het verslag van 
een rechercheur, niet met het vonnis van een 
rechtbank. Rechercheurs maken altijd recon
structies als ze met een zaak bezig zijn; ook 
schrijvende onderzoekers doen dat. De con
clusie van Moordhoek luidt dat pastoor van 
Zinnicq Bergmann de voornaamste verdach
te had moeten zijn, niet dat hij de dader was. 

Vrijdag 28 oktober 
Presentatie van het boek in Persclub Bour-
gondië. Feestrede van Martin Ros, die het 
eerste exemplaar aanbiedt aan een ontroerde 
Max Horbach. De heer Horbach is de oudste 
zoon van Henriëtte Kessels, de oudste zus 
van Marietje. 

21 JÜNl 1902 

Zaterdag 29 oktober 
Zeer verkouden; slecht geslapen. Vanaf half 
tien toch boeken signeren bij Boekhandel Gi-
anotten. Kwart over tien: Martin Ros houdt 
een enthousiast betoog over Moordhoek 
voor de TROS-radio. Half elf: telefoon voor 
de heer Schilders. 
' U spreekt met mevrouw Van Hövell tot 
Westerflier, mijn meisjesnaam is Van Zin
nicq Bergmann.' Mevrouw Van Hövell tot 
Westerflier heeft Martin Ros op de radio ge
hoord. Ze wil mij laten weten dat zij thuis 
een bijzonder document heeft. Het zit in een 
dagboek, of is daar onderdeel van, en het be
vat de uitslag van een onderzoek dat lang ge
leden door kerkelijke autoriteiten is uitge
voerd naar aanleiding van de verdenking van 
pastoor Van Zinnicq Bergmann. Volgens dat 
document is daarbij onomstotelijk komen 
vaststaan dat de pastoor onschuldig is. En 
wat meer zij : het document, zegt zij , 'heeft 
kracht van bewijs.' Of ik benieuwd ben naar 
dat document. Dat ben ik . Ik beloof me
vrouw Van Hövell tot Westerflier te schrij
ven. 

Het signeren valt mee. Zevenhonderd hand
tekeningen gezet. 

29 oktober - 10 november 
Ziek thuis. Bronchitis. 'Als dit de straf van 
God is voor je boek,' zegt mijn vrouw, 'dan 
kan dat boek er niet ver naast zitten.' Mi jn 
echtgenote is verpleegster. Als ze 's morgens 
de afdeling opkomt, ligt een man in Moord
hoek te lezen. Ze stelt zich voor. 'Schilders,' 
zegt de man, 'waar ken ik die naam van?' De 
volgende dag is hij geopereerd aan zijn ene 
oog, en leest hij met het andere verder. 
Boze brief van een mevrouw uit Vught. 
' M i j n peettante Maria Dijkmans (...) was 
kroongetuige in deze moordzaak (Maria 
Dijkmans was een van de getuigen die koster 
Van Isterdaals alibi in stand hielden; ES). 
Doden kunnen niet meer spreken, niet meer 
getuigen, anders zou zij u ter verantwoor
ding roepen voor deze grove beschuldiging.' 

6 december 
Brief van de schrijver/journahst Hans van 
Straten. ' M i j n grote dank voor uw boek, dat 
ik zeer geboeid heb gelezen. U hebt zich er 
bepaald niet met een Jantje van Leiden van 
afgemaakt. Het is een voorbeeld geworden 
voor iedereen die zich in geschrifte met dit 
soort zaken bezighoudt.' Vergelijk hiermee 
de aantekening van 13 maart 1989. 
Van Straten: ' Ik herinner mij dat zich in een 
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afb. 2 Koster Johan van 
Isterdaal 

Nevelgrijs verleden in Leiden een soortgelij
ke zaak heeft afgespeeld als in Tilburg. 
Slachtoffer was een zoontje van de banket
bakker Bogaerts ( . . .) , de dader een kapelaan. 
Die is ook gepakt en heeft bekend, maar hij 
is nooit voor de rechter gebracht.' 

Zaterdag 12 december 
Radio-uitzending vanaf de Heuvel door 
VARA-radio. Het item Moordhoek is in 
drieën opgedeeld. Eerst naar het kerkhof aan 
de Bredaseweg om wat te mijmeren over het 
verleden. Een half uur later een gesprek met 
personen die hun ingezonden brieven eerder 
naar het Nieuwsblad opstuurden. Ten slotte 
komt scheidend inspecteur Kremers van de 
Tilburgse politie aan het woord; behalve 
over zijn carrière als speurder naar moorde
naars - ' Ik heb 900 lijken gezien' - zal hij ook 
kort ingaan op de zaak Kessels. 
Aan de li jn hebben we een heer uit Den 
Haag. Hi j schreef naar de krant, en herhaalt 
nu in de ether dat hij ooit vernam dat koster 
Van Isterdaal op zijn sterfbed bekend heeft 
de moordenaar te zijn geweest. Ik probeer 
hem duidelijk te maken dat de sterfbedvari
ant een van de wildste takken is aan de stam
boom der legenden die rondom Marietje 
Kessels is wildgegroeid. Zelfs totaal onbe
kende figuren zouden ooit bekend hebben. 
Het ligt eraan wie je spreekt. 
Vervolgens is de heer Verschoor live in de 
uitzending. Hi j heeft een geheel eigen theorie 
ontwikkeld die zo bizar en in strijd met de 
feiten is, dat herhahng geen zin heeft. V r i j 
metselaars zouden het gedaan hebben. 
De heer Kremers komt aan het woord. Hi j 
vertelt over zijn carrière. Ten slotte: Nee, hij 
is het niet eens met de conclusie van de heer 
Schilders (dat de pastoor de belangrijkste 
verdachte had moeten zijn bij een nieuw on
derzoek). De schilder is een duidelijker kan
didaat; die had immers de kleertjes in bezit, 
meent hi j . Als de microfoon gesloten is en 
half Nederland uit bed klimt, bekent de heer 
Kremers dat hij het boek niet gelezen heeft. 

December 
Vrijmetselaars, sterfbedscènes, hoe legenda
risch het lot van Marietje Kessels in Tilburg 
en omstreken geworden is, blijkt steeds weer 
opnieuw. 
Telefoon van een oude mevrouw uit Breda. 
Ze was bevriend met de tweelingzus van Ma
rietje Kessels. 
Gesprek met een man die weet dat op het ver
wulfsel van de Noordhoekse kerk een wit 
kruis stond op de plek waar het lijkje lag. Hi j 
heeft het met eigen ogen gezien. 
De grote toren van de Noordhoekse kerk is 
nooit gebouwd, zegt een ander, omdat dan 
de plaats waar het lijkje lag weer in de kerk 
zou komen liggen. 

Marietje had geen tweelingzus. Op het ver
wulfsel stond nooit een wit kruis. En die to
ren, die werd nooit gebouwd omdat de cen
ten op waren. 

30 december 
Brief van de heer F.E. Pels Rijcken, klein
zoon van Frans Pels Rijcken, de verdediger 
van Mutsaers. De heer Pels Rijcken verstrekt 
aanvullende gegevens over het portret van 
zijn grootvader (pagina 67 in het boek). 'Het 
hier afgebeelde schilderij schijnt een kopie te 
zijn van een schilderij dat in ieder geval al 
bestond in 1937. Het oorspronkelijke schil
derij hangt in Den Haag. Dit is naar mijn 
smaak van betere kwaliteit.' 
Aan de fotokopie die de heer Pels Rijcken 
bijsluit, kan ik dat niet beoordelen. Zeker is 
dat grootvader Pels Rijcken op dit origineel 
nog vriendelijker uit de ogen kijkt . 

4 januari 1989 
Brief van de heer Van L i th . In het onder-
zoekstadium nam hij al contact met ons op, 
maar achtte het niet wenselijk inlichtingen te 
verstrekken over zijn stief-overgrootvader: 
Johan van Isterdaal. De gegevens die hij nu, 
na lezing van het boek beschikbaar stelt, vor
men een interessante aanvulling en correctie 
van enige details. 
'Op 14 juni 1882 kwam mijn overgrootvader 
Alexander van Lith te overlijden (...) Op 21 
augustus 1884 hertrouwde mijn overgroot
moeder Petronella van Ierland (geboren Ti l 
burg 24 februari 1842) met Johan Jacobus 
van Isterdaal in Eindhoven.' 
Het gezin van Isterdaal kreeg twee dochters, 
Anna en de jong overleden Leonie. Johan 
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werkte als timmerman, Petronella als winke
lierster. 
Na in Den Bosch te hebben gewoond, ver
huisde men in 1898 naar Tilburg, 'waar Jo
han koster werd van de Noordhoek.' 
De relatie met pastoor Van Zinnicq Berg
mann wordt door de heer Van Lith als volgt 
verduidelijkt. 
'Ze kenden George van Zinnicq Bergmann 
uit de Eindhovense periode. Ten tijde van 
het huwelijk was hij kapelaan in de Cathari-
naparochie in Eindhoven. Hi j verkeerde 
vaak ten huize van Wilhelmus van Lith (de 
broer van Alexander van Lith) aan de Kleine 
Berg van dezelfde parochie. Wilhelmus van 
Lith was gehuwd met de vroegere kinderjuf
frouw van George van Zinnicq Bergmann in 
's-Hertogenbosch, Agatha Maria van der 
Mark uit 's-Gravenhage.' 

7 januari 
Brief van mevrouw Van Hövell tot Wester
flier in antwoord op het verzoek dat door 
Ton van Zeeland (medewerker aan Moord
hoek) en mij aan haar gericht werd om het 
'document' te mogen komen inzien. 
Geen schijn van kans. Familieberaad heeft 
tot een informatiestop geleid. 
Dat is jammer, en dat laten wij haar weten, 
met een laatste verzoek om van gedachten te 
veranderen. 

Half januari 
afb. 3 Het voormalige antiquaar en uitgever Kees Kolen een 
woonhuis 'Villa Cecilia' ^opie gehad van een prent uit 1902. De anti-
van de familie Kessels. quaar heeft die kopie weer van een collega 

uit Amsterdam. De prent, verschenen in het 
blad 'De Ware Jacob', haakt in op de gruwe
lijke verwarring en de gerechtelijke dwalin
gen rond de zaak. 

30 januari 
Brief van de heer Ed. de Grood, voormalig 
wethouder van Tilburg. Aanvullende infor
matie over het woonhuis van de familie Kes
sels, Villa Cecilia. De villa is niet, zoals ik 
vernomen had van de familie Kessels, in 1948 
gesloopt, maar 'eind vijftiger jaren'. De in
formatie van de heer De Grood is betrouw
baar: hij kocht het huis en hield er kantoor 
als mede-directeur van Jan Verschuuren NV. 

13 maart 
Brief van de heer dr. J. Peijnenburg, archi
varis van het bisdom Den Bosch. De heer 
Peijnenburg was ons zeer behulpzaam bij het 
onderzoek in de archieven die hij beheert, 
hoe weinig dat ook aan concreet materiaal 
opleverde: ook daar ontbrak ieder spoor van 
de gruweldaad. De heer Peijnenburg is te
leurgesteld, zo niet boos. 'Uw 19e hoofdstuk 
(de reconstructie; ES) suggereert alleen 
maar, maar bewijst niets. Ik hoop dat u in de 
toekomst nog eens echt tot wetenschappelijk 
werk komt. ' 

7 april 
Korte brief van mevrouw Van Hövell tot 
Westerflier aan Ton van Zeeland. Geen ge
hoor. Op de kopie schrijft Ton: 'Volgens mij 
was het toch allemaal bluf. ' 

20 juli 
Brief van Peter Hintzen, kleinzoon van 
Frans Pels Rijcken, Mutsaers' verdediger. 
' M i j n grootvader vertelde mij dat hij met 
bloed geschreven dreigbrieven ontving, dat 
hij niet meer kon slapen van spanning. Het 
was een hete zomer. Hi j moest zich met wa
ter afkoelen. Hij begon zijn pleitrede (in Bre
da) met de Nederlandse vertaling door Beets 
van Victor Hugo's gedicht: 'Als het kindje 
binnenkomt, juicht het hele huisgezin.' Het 
was snikheet en drukkend weer. Toen hij tot 
de tegenaanval overging en de verdenking op 
de koster en de pastoor ging werpen, moet 
hij (aldus zijn verhaal), meegesleept door de 
verontwaardiging waartoe zijn ridderlijke 
aard in staat was, met toornige stem hebben 
uitgeroepen: 'En als u wilt weten waar de 
werkelijke schuldigen zitten: daar!' (wijzend 
op de getuigenbanken waar, volgens zijn ver
haal op ruim tachtigjarige leeftijd, ook de 
pastoor zat). Toen hij deze woorden had ge
sproken, ratelde een donderslag uit de he
mel. In de sfeer van de rechtszaal waarin de 
emotie te snijden was, klonk die donderslag 
als een goddelijke bevestiging van zijn bewe
ring. ' 
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Moordhoek 

afb. 4 

November 
Telefoon: Ronald Peeters (gemeentearchief, 
medewerker aan Moordhoek met bijzonder 
nieuws. Door de verwikkelingen rond 
Moordhoek kwam Peeters in contact met 
Paul Kessels, kleinzoon van Mathieu en Phi-
lomena Kessels. Paul Kessels achtte het 
gemeente-archief van Tilburg een waardig 
onderkomen voor allerlei paperassen die hij 
nog in bezit had. Over de famihe en de fa
briek vooral. Hij leverde ze af in een grote 
doos. Onderzoek bracht een bijzonder docu
ment aan het licht: een schriftje met daarin 
versjes en liedjes, met kroontjespen en inkt 
(over)geschreven door Maria Kessels. 
Dat het boekje van Marietje was, wordt dui
delijk door de vermelding van haar naam op 
het omslag en op de eerste bladzijde, waar 
ook het jaartal 1898 staat. Op een volgende 
bladzijde staat genoteerd: 'Maria kan beter 
schrijven'. Het was dus blijkbaar een oefen

schrift, iets was bevestigd wordt door de ver
melding op sommige plaatsen van het aantal 
fouten dat bij het overschrijven gemaakt 
werd. De liedjes en versjes die Marietje over
schreef dragen titels als Ter eere van het H. 
Hart, een actueel onderwerp in 1898. Toen 
werd immers de kerk van de Noordhoek in
gewijd en opgedragen aan het Heilig Hart. 
Veel gebedjes die gericht zijn aan Maria; De 
geloovige zielen; een Kerstlied; De Holland-
sche Vlag; en Voor de H. Communie. Het 
volgende is een citaat uit het heilig-Hart-
vers. 
O verberg mij in uw wonden, 
Onze schuilplaats, hoop en vreugd. 
Daarin zal ik sterkte putten 
In den strijd op 't pad der deugd. 
Daarin zal ik veilig wonen. 
Zoo in voorspoed als in nood, 
Daar een gunstig oordeel vinden, 
In het uur van mijnen dood. 

Willem van Hessen-Kassei 
een vorstelijke heer v a n Tilburg 

drs. G.J.W. Steijns* 

De heren van Tilburg en Goirle vanaf de eerste, Paulus van Haestrecht, tot en met de laatste, 
Diederik Johan van Hogendorp, behoorden bijna zonder uitzondering tot de lagere soms zelfs 
zeer jonge inlandse adel. Met inlands bedoelen we dan zowel de Noordelijke als de Zuidelijke 
Nederlanden en het direct aangrenzende gebied. Op deze regel is een uitzondering, waarop ik 
in deze korte enigszins speels-genealogische bijdrage wil ingaan. 

*) Drs. G.J.W. Steijns 
(1942) is gemeentear
chivaris van Tilburg. 
Hi j publiceerde eerder 
v i j f artikelen in ' T i l 
burg' over met name 
kerkgeschiedenis en 
monumenten. 

Daarvoor wil ik met u in de geest naar het 
hart van het vroegere Duitse Rijk gaan, naar 
het land van Hessen en meer in het bijzonder 
naar de oude universiteitsstad Marburg. In 
die stad is in de oudste gotische kerk van 
Duitsland het graf, althans de sinds de Re
formatie lege reliekschrijn, te bewonderen 
van de daar in 1231 gestorven Heilige Elisa-
beth, de vrouw van landgraaf Lodewijk IV 
van Thüringen, wier dochter Sophie trouwde 
met hertog Hendrik I I van Brabant. Hun 
zoon, ook 'n Hendrik van Brabant, werd als 
erfgenaam van zijn grootvader de stamvader 
van de landgraven van Hessen. Het hoog bo
ven Marburg gelegen fraaie slot, dat groeide 
uit het nederig onderkomen van de vrome en 
liefdadige Elisabeth, is altijd een van hun re
sidenties gebleven, en dan met name van de 
tak Van Hessen-Kassei. De familie is name
lijk in de loop der eeuwen in een aantal tak
ken uiteen gevallen. Dit had mede zijn oor
zaak in het steeds maar groter worden van 
het gebied en het voortdurend verdelen van 

de door politieke omstandigheden of huwe
lijken (wat soms op hetzelfde neerkwam) 
nieuw verworven gebieden onder de talrijke 
erfgenamen. Landgraaf Philips (1504-1567), 
bijgenaamd de Grootmoedige, was de laatste 
die nog in het onverdeelde Hessen heerste. 
Hi j is een belangrijk man geweest in de be
gintijd van de Reformatie, toen de Duitse 
vorsten zeer nadrukkelijk partij trokken en 
ook daadwerkelijk ingrepen in kerkelijke 
aangelegenheden. De geloofsovertuiging van 
de vorst was bepalend voor die van zijn on
derdanen. Op Philips' initiatief had in 1529 
op het Marburger slot een, in zijn effect 
mislukt, gesprek plaats tussen de leiders van 
de Reformatie onder wie Lüther, Melanch-
thon en Zwingli, om te komen tot eenheid 
van opvattingen, met name over het Avond
maal. Philips was de grootvader van moe
ders zijde van Anna van Saksen, de tweede 
vrouw van Willem van Oranje, die met dit 
huwelijk ook bepaald politieke bedoelingen 
heeft gehad. Er bestonden overigens al veel 
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Karl lu'iilvraaf \uii //»•^' nW {1654-1''301 

1 kinderen, waa 

(1673) Moriu-Ainalia Hen, 

111 ^olwussen werden: 

ft A,'((r/(/frrf (16531 

Fredenk I 
Landgraaf van Hessen-Kassei. 

Koning van Zieden (1676-17511 
X 1 (1700) Louise-Doroihea 

Markgravin van Brandenburg 
(1680-1705) 

X 2 (1715) Ulrike-Eleonore 
Prinses van Zweden 

{1688-1741) kinderloos 

I 
Willem IX II) 

Landgraaf van Hessen-Kassei. 
Keurvorst van Hessen (1743-1821) 

X (1764) Carolina 
Prinses van Denemarken 

(1747-1820) 

milem II 
Keurvorst van Hessen 

(1777-1847) 
K (1797) Augusta 

Prinses van Pruissen (1780-1841) 

Maria 
Prinses van Hessen (1804-1888) 

X {mS) Bernhard II 
Hertog van Saksen-Meiningen 

(1800-1862) 

Ce}rg II 
Hertog van Saksen-Meiningen 

(1826-1914) 
>( (1858) Feodora 

Prinses van Hohenlohe-Langenberg 
(1839-1872) I 

Fredenk 
Prins van Saksen-Meiningen 

(1861-1914) 
X (1882) Adelheid 

Gravin van Lippe-Biester/eld 
(1870-1948) 

I 
George 

Prins van Saksen-Meiningen 
(1892-1946) 

K (1919) Clara-Maria Crav n Kor//om) 

I 
Regina 

m Saksen-Meiningen 
(1925) 

(1951) Otto 
van Oostenrijk (1912) 

Karei Thomas 
Aansheriog van Oostenrijk, 

er/prins (1961) 

Sophie-Charlotte 
prinses van Hessen-Kassei 

(1679-1749) 
X (1704) Frederik-Willem 
Hertog van Mecklenburg 

(1675-1713) 

Karl 
Prins van Hessen-Kassei 

(1718-1719) 

WILLEM VIII 
LANDGRAAF VAS HESSEN-KASSEL. 

HEER VAN TILBURG EN GOIRLE i\6&2-\160) 
\) Doroihea-Wilhelmina 

Hertogin van Saksen-Zeitz (1691-1743) 

Frederik II 
Landgraaf van Hessen-Kassei 

{1720-1785) 
1 (1740) Maria 

Prinses van Groot-Brittannie 
(1723-1772) 

K 2 (1773) Philippine 
Markgravin van Brandenburg-

Schwedt (1745-1800) 

Maria-Amalia 
Prinses van Hessen-Kassei 

(1721-1744) 
verloofd mci (vóór huwelijk ge

storven): Karl Markgraaf van 
Brandenburg-Schwedi (1705-1762) 

Fredenk 
Prins van Hessen-Kassei 

(1747-1837) 
X (1786) Carolina-Polyxena 
rslin van Nassau-Saarbrücken-

Usingen (1762-1823) 

Augusta 
Prinses van Hessen-Kassei 

(1797-1889) 
X (1818) Adolf 

Prins van Grooi-Brittannie 
(1774-1850) I 

Mary 
Prinses van Groot-Brittannie 

(1833-1897) 
X (1866) Frans van Wurttemberg. 

Hertog van Teek (1837-1900) 

Willem 
Prins van Hessen-Kassei-
Rumpenheim (1787-1867) 

X (1810) Charloite 
Prinses van Denemarken 

(1789-1824) 

'i}ari 
Prins van Hessen-Kassei 

(1744-1836) 
X (1766) Louise Prinses van 

Denemarken (1750-1831) 

Louise 
Prinses van Hessen-Kassei 

(1789-1867) 
X (1810) Willem 

Hertog van Sleeswijk-Holstein-
Beck (1785-1831) 

Louise Prinses van Hessen-Kassei (1817-1898) 
X (1842) Christiaan IX Koning van DenemarkenllSlS-]90f>) 

Maria Prinses van Hessen-Kassei (1814-1895) 
V 11832) Frederik Vorst van Anhali-Dessau (1799-186 

Alexandra 
Prinses van Denemarken 

(1844-1925) 
X (1863) Eduard 

Koning van Groot-Brin 
(1841-1910) 

Frederik VIII 
Koning van Denemarken 

(1843-1918) 
X (1869) Louise 

Prinses van Zweden (1851-1926) 

Adelheid ' 
Prinses van Anhalt-Dessau (1833-1916) 

X (1851) Adol/ 
Vorst van Nassau- Weilburg 

Groothertog van Luxemburg (1817-1905) 

Mary 
Hertogin van Teek 

(1867-1953) 

George V 
(1893)A:on/ns van Groot-

Bril tannie 
(1865-1936) 

1 
Maud 

Prinses van 
Grooi-Briiiannii 

(1869-1938) 

George VI 
Koning van Groot-Britiannie 

(1895-1952) 
X (1923) Lady Elisabeth 

Bowes Lion {WXi) 

ElisaLth II 
Koningin van Grooi-Briitannie 

(1925) 
X (1947) Philip Mounibatien 

Prins van Griekenland 
Hertog van Edinburg (1921) I 

Charles 
Hertog van Cornwall. 

Prins van Wj/ej(l948) 

Karei 

(1896) Pri"^ 
Denemarken 

t^Haakon VIII) 
Koning van Noorwegen 

{1872-1957) 

Ingeborg 
1 Denemarken (1878-1951 

X (1897) Karei 
an Zweden (1861-1951) 

Ofav V Koning van Noorwegen (1903) x (1929) Martha Prinses van Zweden (1901-1954) 
Asirid 

Prinses van Zweden (1905-1935) 
X (1926) Leopold III 

Koning der Belgen (1901-1985) 

Boude wijn 
Koning der Belgen 0930) 

X (1960) Dona Fahiola Mora y 
Aragon (1928) 

Harald 
m Noorwegen (1937) 

Ali 
Prins van Luik (1934) 

X (1959) Donna Paola Ruffo di 
Calabria (1937) I 

Philips 
Hertog van Saksen-Coburg. 
er/prins van België (1960) 

Josephine Charlotte 
Prinses van België 

(1927) 

Willem IV Alexander 
Groothertog van Luxemburg 

(1852-1912) 
X (1893) Maria-Anna 

Prinses van Braganfa (1861-1* 

Charlotte 
Groothertogin van Luxemburg 

(1896-1985) 
X (1919) Felix 

Prins van Bourbon Parma 
(1893-1970) 

X (1953) Groothertog 
van Luxemburg 

Prins v.Bourbon-
Parmtj (1921) 

Hendrik 
Prins van Bourbon-Parma 

er/prins van Luxemburg (1955 

eerder familierelaties tussen de huizen Hes
sen en Nassau en er zouden er nog talloze 
volgen. 
Na de dood van Landgraaf Philips ontston
den door erfdelingen en verzoeningen na ru
zies in de landgrafelij ke familie in de loop 
van de ti jd regerende takken in Darmstadt 
(later de groothertogen van Hessen und bei 
Rhein, waaruit de laatste tsarina van Rus
land stamde), in Kassei (later te beginnen 
met de kleinzoon van de heer van Tilburg, 
Keurvorsten van Hessen), in Rheinfels-
Rothenburg, in PhiUpsthal en in Homburg. 
Uit een morganatisch huwelijk van Alexan
der van Hessen und bei Rhein stamt de fami
lie Von Battenberg, die door huwelijken met 
leden van het Engelse koningshuis onder de 

naam Mountbatten daar vrijwel in is opge
gaan. 
Een rechtstreekse nazaat van de Heilige Eli
sabeth in de dertiende generatie was Willem 
V I l l van Hessen-Kassei. Deze vorst, die van 
1751 tot 1760 landgraaf was, is de door ons 
bedoelde uitzondering in de Tilburgse heer
lijkheid. 
Hoe is dat zo gekomen? 

De landgraven van Hessen-Kassei hadden 
aan het eind van de 17e eeuw een lucratieve 
methode ontwikkeld om de staatskas te vul
len. Zij vroegen geen hoge belastingen van 
hun onderdanen, maar lieten deze lijfelijk 
het vaderland dienen in goed geoefende le
gers, die echter niet ingezet werden voor de 
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Marie-Louise Prinses van Hessen-Kassei (1688-I76Ï) 
K (1709) Johan Willem Friso Graaf van Nassau-Dietz. Prins van Oranje (1687-1711) 

Willem ly Prins van Oranje-Nassau. Erfstadhouder van de Nederlanden (1711-1751)1 n Oranje-Nassau. Erfstadhouder v 
X (1734) Anna Prinses van Croot-Briiia 

Maximiliaan Prins van Hessen-KasseUm9-1753) 
X (1720) Charloite-Erederica Prinses van Hessen-Darmsiadi (1689-1777) 

Willem V Baiavus Prins van Oranje-Nassau. Erfstadhouder van 
de Nederlanden (1744-1806) x (1767) Wilhelmina Prinses van Pruissen (1751-1820) | 

Willem I Koning der Nederlanden (1772-1843) 
X (1791) Wilhelmina Prinses van Pruissen (1774-1837) 

Willem tl Koning der Nederlanden (1792-1849) 
X (1816) Anna Paulowna Grootvorstin van Rusland (1795-1865) 

Willem III Koning der Nederlanden (1817-1890) 
X (1879) Emma Prinses van Waldeck-Pyrmont (1885-1934) 

Wilhelmina Koningin der Nederlanden (I880.1%2) 
X (1901) Hendrik Hertog van Mecklenhurg-Schwerin (1876-1934) 

Juliana Koningin der Nederlanden (1909) 
X (1937) Bernhard Prins van Lippe-Biester/eld (1911) 

Beatrix Koningin der Nederlanden (1938) 
X (1966) Claus Jonkheer van Amsberg (1926) 

Willem-Alexander Prins der Nederlanden (l%7) 

Waldemar 
Prins van Denemarken 

(1858-1939) 
X (1885) l^arie 

Prinses van Bourbon-Orleans 
(1865-1919) 

Thyra 
Prinses van Denemarken 

(1853-1933) 
X (1878) Ernst-August 

Hertog van Cumberland 
Koning van Wonnove/-(1845-1923) 

Willem Prins van Denemarken (1845-1913) 
( ^ George U Koning van Griekenland 

X (1867) Olga Grootvorstin van ffuj/ond (1851 -1926) 

Dagmar 
Prinses van Denemarken 

(1847-1928) 
X (1866) Alexander III 

Tiaar van Rusland 
(1845-1894) 

Chnstaan X 
Koning van Denemarken 

(1870-1947) 
X (1898) Alexandrine 

Hertogin van Mecklenburg 
(1879-1952) 

Frederik IX 
Koning van Denemarken 

(1899-1972) 
X (1935) Ingrid 

Prinses van Zweden (1910) 

tingin van Denemarken (1940) 
X (1967) Henri 

ia/ de Laborde de Monipezat 
11967) 

I 
Frederik 

inns van Denemarken (1968) 

Margaretha 
Prinses van Denemarken (1895) 

X (1921) René 
Prins van Bourbon-Parma 

(1894-1962) 

Helena 
Prinses van Griekenland 

(1896-1982) 
X (1921) Carol II 

Koning van Roemenie 
(1893-1953) 

Anne Michael 
Prinses van Bourbon- x (1948) Koning van Roemenie 

Parma (1923) (1921) 

Anne-Marie Constaniijn II 
Prinses van Denemarken x (1964) Koning van Griekenland 

(1940) 

I 
Paul 

van Griekenland 
(1967) 

Ernst-A ugust 
Hertog van Brunswijk (1887-1953) 

X (1913) Victoria-Louise 
Prinses van Pruissen (1882- ) 

Frederica-Louisa Paul I 
Prinses van Brunswijk x (1938) Koning van Griekenland 

11917-1981) (1901-1964) 

Sophia 
Prinses van Griekenland (1938) 

X (1962) Juan-Carlos I 
Koning van Spanje (1938) 

Philips 
Prins van Bourbon, 

er/prins van Spanje (1968) 

Constaniijn I 
Koning van Griekenland 

(1868-1923) 
X (1889) Sophie 

Prinses van Pruissen 
(1870-1932) 

Alexander 
Prins van Griekenland 

(1893-1920) 
X (1919) Aspasia Manos 

(1896-1972) 

Alexandra 
Prinses van Griekenland 

(1921) 
X 0944) Peier II 

Koning van Joegoslavië 
(1923|1970) 

Alexander Karageorgievic 
er/prins van Joegoslavië (1945) 

Prins van Griekenland 
(1882-1944) 

X (1903) Alice 
Prinses van Battenberg 

(1885-1969) 

Philips 
Prins van Griekenland 

(Mountbatten) 
Hertog van Edinburg 

Zie links I 

Nicolaas II 
Txaar van Rusland 

(1868-1918) 
X (1894) Alice 

(Alexandra) Prinses van 
Hessen u.b.Rhein 

(1872-1918) 

Alexej Nicolajewitsch 
Grootvorst van Rusland 

(1904-1918) 

verdediging of vergroting van het eigen 
grondgebied. Nee, zij werden door hun vorst 
door middel van 'subsidie-verdragen' ver
huurd aan de elkaar beoorlogende Europese 
mogendheden, zoals de Republiek der Vere
nigde Nederlanden. Zo kon het gebeuren, 
dat de jonge Willem van Hessen-Kassei, die 
als zevende zoon in eigen land toch geen toe
komst leek te hebben, als luitenant-generaal 
van een export-leger in onze streken terecht 
kwam, in 1712 tot gouverneur van Breda en 
later als zodanig in Maastricht benoemd 
werd, en een belangrijke militaire en politie
ke adviseur werd van de zoon van zijn zus 
Marie-Louise, onze stadhouder Willem IV . 
Toevallig stonden in die t i jd het kasteel en de 
heerlijkheid van Tilburg te koop. De familie 

Schetz-Van Grobbendonk was door allerlei 
omstandigheden gedwongen om zich ervan 
te ontdoen. 
Willem van Hessen-Kassei, die kennelijk in 
de buurt van zijn werk een onderkomen 
zocht, werd in 1710 voor 127.500 gulden de 
nieuwe eigenaar. Tot 1754 is hij heer van Ti l 
burg gebleven. 
Toen verkocht hij de heerlijkheid met een 
aanzienlijke winst, voor 165.000 toenmalige 
guldens aan Gijsbert van Hogendorp. Met de 
opbrengst heeft hij schijnt het in Kassei Slot 
Wilhelmsthal gebouwd. Hi j verbleef toen 
immers al sinds 25 jaren niet meer in de Ne
derlanden. Het lot had namelijk gewild, dat 
nadat van zijn zes oudere broers er vi jf jong 
waren gestorven, de enig overgebleven broer 
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afb. I Willem van 
Hessen-Kassei, heer van 
Tilburg en Goirle van 
1710 tot 1754. Naar een 
gravure van J. Houbra-
ken (Amsterdam 1755). 

Frederik prinsgemaal en troonopvolger in 
Zweden was geworden. Daardoor moest 
Willem na de dood van zijn vader in 1730 het 
regentschap in Kassei gaan waarnemen. 
Toen de Zweedse broer in 1751 ook kinder
loos stierf, volgde hij hem als Landgraaf 
Willem V I I I op. Hij is daar in Hessen een 
verlicht en bewonderd bestuurder geweest, 
die zoals toen bij Rococo-vorsten gebruike
lijk was, de kunst zeer bevorderde. In tegen
stelling echter tot zijn fluitspelende tijdge
noot Frederik I I van Pruisen of de Oosten
rijkse Habsburgers hield hij absoluut niet 
van muziek. Wél van schilderkunst! Zi jn ver
zameling Hollandse meesters, opgebouwd in 
en ook nog na zijn Staatse t i jd , vormt nog 
steeds de kern van het bezit van het museum 
van Kassei. 

Deze stad verfraaide hij met vele bouwwer
ken. Ook in Tilburg hadden we van die ar
chitectonische hobby profijt kunnen hebben, 
ware het niet, dat de grootse plannen van ar
chitect Robert de Cotte voor de verbouwing 
van het uitgeleefde middeleeuwse kasteel 
waarschijnlijk uiteindelijk door Willems ver
trek niet door zijn gegaan. Wél werd al in 
1712 in zijn opdracht een deel van de woeste 
gronden van de gemeente aan de huidige Bre
daseweg omgetoverd tot een comfortabel 
jachtpark, de nog bestaande Oude Warande. 
Het beheer van zijn goederen en de huishou
ding van de heerlijkheid vergden uiteraard 
een behoorlijke administratie. Er dienden 
door het dorpsbestuur en de rentmeesters zo
als bijvoorbeeld Jan Anthony van Spaen
donck beslissingen genomen te worden in 

overeenstemming met de wensen van de ze
ker na 1730 voortdurend afwezige heer. Zo 
ontstonden er een drukke correspondentie en 
verslaglegging tussen Tilburg en Kassei. En 
zo kon het dus ook gebeuren, dat er in het 
huidige staatsarchief van Hessen, dat geves
tigd is in Marburg, heel wat bronnen voor de 
geschiedenis van onze stad in de 18e eeuw be
rusten. Jaren geleden hebben we daar al ko
pieën van laten maken, die met name ijverig 
bestudeerd zijn toen onlangs het kasteel werd 
opgegraven. De originelen blijven natuurlijk 
waar ze thuis horen, in het archief van Wi l 
lem, wiens portret met volledige titulatuur 
hierbij wordt afgebeeld: 'Willem V I I I , door 
Gods genade landgraaf van Hessen, vorst 
van Hersfeld, graaf van Katzenellnbogen, 
heer van Ziegenhain, Nidda, Schaumburg en 
Hanau, geboren 21 maart 1682'. Hi j stierf 
op 1 februari 1760 en liet maar één zoon na, 
die op zijn beurt echter vele nakomelingen 
kreeg, zodat zowat alle nog regerende 
vorsten, troonopvolgers en troonpretenden
ten van verdwenen monarchieën in Europa 
van hem afstammen. Dat geldt overigens 
merkwaardigerwijs niet voor het Nederland
se vorstenhuis. Willem van Hessen-Kassei 
was zelf driemaal achter-achter-kleinzoon 
van dochters van Willem van Oranje, maar 
voorzover ik heb kunnen nagaan had hij 
geen nakomelingen, die dit Oranje-bloed 
weer terug naar de bron hebben doen vloei
en. Dat was uiteraard wel via zijn zus Marie-
Louise het geval. Zij werd de legendarische 
'Marijke Meu' , de stammoeder van onze 
tweede generatie Stadhouders en de latere 
Koningen en Koninginnen der Nederlanden. 
Het genealogisch overzicht moet verder voor 
zich spreken! 
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Tilburg kort 
Tilburg signalement 

Th. Dekker, Tilburg's bevrijding beschreven 
door de bevrijders, Ti lburg, z.uilg. , 1989, 100 
blz., geïU. In beperkte oplage verschenen. Ver
krijgbaar in het Gemeentelijk Informatiecen
trum. 
N . B . Betreft vertaling en bewerking van frag
menten uit gedenkboeken van onderdelen van 
de 15th Scottish Division en de Prinses Irene 
Brigade. 

Abele Reitsma, Volwassen monumentenzorg 
in Tilburg, in : Heemschut, sept.-okt. 1989, p. 
23-24, geïU. 

Cees Robben, De Gave Godts oftewel conta-
gieuse sieckte der peste, de gesel aller tijden, 
in: Rond de Schutsboom, uitg. Stichting 
Heemkundekring 'De Vyer Heertganghen', 
Goirle, j r g . 9, nr. 1, april 1989, p. 2-4 en nr. 
2, sept. 1989, p. 2-5. 
N . B . Posthuum verschenen. Betreft Goirle en 
Tilburg. 

Stadsbeheerplan Tilburg, Ti lburg, uitg. Pu
blieke Werken gemeente Tilburg, 1989, 97 
blz., geïll., losse kr tn . 
Idem, uitg. gemeente Tilburg, In- en externe 
communicatie, 1989, 31 blz., geïll., losse kr t . 

Jacob H.S.M. Veen, 65 jaar autobusdienst 
Turnhout-Tilburg, in : Tilburgse Tijdingen, 
okt. 1989, nr. 62, p. 56-63, geïll. 

H.M.A. van Venetië, 150 jaar Goirkese kerk, 
van schuurkerk tot schatkamer, Tilburg, uitg. 
beheerscommissie Goirkese kerk, 1989, info 
68, 37 blz., geïll., f. 2,50. 

P.A. Wijnen, Wij mogen hen niet vergeten ... 
Zij streden voor onze vrijheid en blijven in on
ze gedachten voortbestaan. Dongen, uitg. 
Heemkundekring 'De Heerlijckheit Dongen', 
Drukkerij-Uitgeverij Leijten B .V. , 1989, 72 
blz., geïll., ISBN 90-9003081-6. 
N . B . De Tilburgse redemptorist/verzetsman 
pater Louis Bleijs passim. 

Wiel Schmetz, Een Franse Brabander zonder 
heimwee. De biografie van Edouard de Nève, 

in: Brabantia, j r g . 38, nr. 9, nov. 1989, p. 3-4, 
geïll. 

Th. van Doorn, Textiel. Woordenboek van de 
Brabantse dialecten, in : Brabantia, j r g . 38, nr. 
9, nov. 1989, p. 27-28. 

Patrick van 't Hooft, Het einde van de medie
ne in Tilburg. Levend verleden, in : Brabantia, 
j r g . 38, nr. 9, nov. 1989, p. 9-11, geïll. 

Eef Hermers en Coos Salomons, Tilburg kie
telt zichzelf. Studiedag Masterplan Tilburg, 
in: Brabantia, j r g . 38, nr. 9, nov. 1989, p. 
21-23. 

Jan Meyers, De jonge Vincent. Jaren van ver
voering en vernedering, Amsterdam, uitg. De 
Arbeiderspers, 1989, 259 blz., geïll., ISBN 
90-295-3072-3. 
N . B . Vincent van Gogh verbleef in Tilburg 
van 1866-1868 (hoofdstuk 8). 

Ronald Peeters 

Masterplan Beeldende Kunst 

In 1983 werd een begin gemaakt met de uitvoe
ring van het Masterplan voor de Beeldende 
Kunst Tilburg, naar voorstel van Joost Baljeu, 
een plan waarbij maar liefst een twintigtal 
kunstobjecten bestaande uit figuratieve kunst, 
conceptuele en constructivistische kunst, een 
plaats zou krijgen in het stadsbeeld. Een ambi
tieus plan, waarvoor de grondslag al in 1976 
werd gelegd. Toen immers 'besloot de gemeen
te Tilburg 1% van de kosten voor het bouw
rijp maken van terreinen voor bestem
mingsplannen te reserveren voor toepassing 
van beeldende kunst in de gebouwde of te bou
wen omgeving' (anderhalf miljoen gulden to
taal), aldus de Adviescommissie Beeldende 
Kunst gemeente Tilburg in een recent versche
nen publikatie van Felix Villanueva onder de 
titel 'Masterplan Beeldende Kunst Ti lburg ' . 
Deze uitgave verscheen in het kader van de 
tussentijdse evaluatie van dit Masterplan t i j 
dens een studiedag op 18 september. Villanue
va vervaardigde ook de gelijknamige tentoon
stelling in het museumcomplex aan de Spoor-
laan 434, die ondanks perspublikaties 
nagenoeg geen publiek trok (uitgezonderd de 
congresgangers). 

Op dit moment zijn er tien opdrachten ver
strekt, waarvan acht kunstwerken zijn ge
plaatst. Deze tien kunstwerken worden uitvoe
rig besproken in de catalogus. De acht ge
plaatste objecten zijn met fraaie kleurenfoto's 
van Henk Geraedts in de brochure opgeno
men. 
De brugachtige sculptuur van Hans Roebers 
nabij de spoorwegovergang Heuvelring/N.S.-
plein doet ons denken aan de oude voetgan
gersbrug die voor de komst van het hoogspoor 
op die plaats was gelegen. De sculptuur van 
Herman Makkink aan de Vierwindenlaan, die 
als een soort architectonisch overblijfsel uit 
het verleden in het plantsoen ligt, herinnert 
mij direct aan de opgraving van de rookkana
len van de schoorsteen van de wollenstoffenfa-
briek van C. Mommers aan de Goirkestraat 
(thans Nederlands Textielmuseum). Toch on
bedoeld verwijzingen naar het verleden van 
onze stad? 

Felix Villanueva, Masterplan Beeldende Kunst 
Tilburg, gemeente Tilburg, 1989, 31 blz-, 
geïll., f. 7,50. Verkrijgbaar bij het Gemeente
lijk Informatiecentrum. 

Ronald Peeters 

Sloop van abri's? 

Nu de Paleisring is gereconstrueerd en er nieu
we bushokjes zijn geplaatst, heeft het college 
van B. en W. het voornemen uitgesproken om 
de twee betonnen abri's te slopen. Ze hebben 
geen funktie meer als schuilgelegenheid voor 
wachtende buspassagiers en bovendien zou 
aan de noordzijde van de Paleisring het nieu
we bevrijdingsmonument worden geplaatst. 
Sinds 28 oktober staat dit monument er, maar 
wel op een behoorlijke afstand van een van be
doelde abri's. 
In 1972 ontwierp Joop Beljon (geb. 1922) het 
plein voor het Paleis-Raadhuis als een voor
beeld van omgevingskunst. In een later stadi
um kreeg hij van de gemeente Tilburg een aan
vullende opdracht: het ontwerpen van twee 
identieke bushaltes aan de andere zijde van het 
Paleis-Raadhuis. Dat gaf, volgens Beljon, 
hem 'de gelegenheid de vormentaal van het 
plein stadinwaarts nog wat voort te zetten. Die 
taal krijgt zodoende van buitenaf reeds een in
troductie.' 
De gemeenteraad voteerde hiervoor destijds 
een krediet van f. 137.210,— (inclusief overi
gens de stalen pergola op het plein). In 1973 
werden de kunstwerken opgeleverd. 
De gemeente Tilburg gaf in 1986 het boek 
'Kunst onderweg. 166 kunstwerken in Tilburg' 
uit, geschreven door Paul van de Sande. Hij 
noemt de wachthuisjes een 'compromis tussen 
schuilgelegenheid en sculptuur'. 
Verwonderlijk is het dat de gemeente deze 
kunstwerken nu wil slopen. 
De kunstenaar zelf heeft ook geen bezwaar te
gen sloop. Wel bezwaar hebben de Midden
brabantse architecten. Zi j verzetten zich tegen 
de sloop van deze 'kunstwerken van unieke 
kwaliteit en buitengewone schoonheid. Een 
kwaliteit die juist versterkt wordt als ze geen 
functie meer hebben' (in: Het Nieuwsblad van 
14 oktober 1989). 
De Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuur
goed, uitgever van 'T i lburg ' , kan het bezwaar 
van de architecten geheel onderschrijven. Slo-
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Hel door liedaux ontworpen gebouw van de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Foto 1964. 

pen van deze objecten uit de beginperiode van 
de omgevingslcunst in Nederland moet voor
komen worden. Het is te hopen dat de ge
meente op haar besluit terugkomt. 

Ronald Peeters 

Anthony Kok 

Op 11 oktober werd in het Museum Scryption 
het eerste exemplaar van een opmerkelijk boek 
aangeboden aan mevr. A . van der Zande-van 
Beurden. Het is een bundel teksten van en over 
de Tilburgse dichter Anthony Kok 
(1882-1969). Over hem en zijn vriend Theo 
van Doesburg berichtte dit tijdschrift eerder 
(1984, no. 2, p. 8-10 en 1989, no. 3, p. 68-80). 
Anthony Kok werkte van 1908 tot 1942 op het 
Tilburgse station. Door zijn vriend Theo van 
Doesburg raakte hij betrokken bij het interna
tionaal vermaarde tijdschrift 'De St i j l ' . H i j 
was ook bevriend met Piet Mondriaan en Kurt 
Schwitters. In 1984 en 1985 besteedde de lite
raire rubriek 'Spektakel' van de KRO-radio 
uitgebreid aandacht aan Kok en de expositie 
over hem die in januari 1985 in het Tilburgse 
Kultureel Sentrum werd gehouden. De sa
menstellers van deze programma's hebben de 
teksten hiervan gebundeld. Het gaat om inter
views met mensen die Anthony Kok hebben 
gekend (zoals Annie van Beurden) of een stu
die van zijn werk hebben gemaakt. 
Verder veel poëzie en proza van Kok, en frag
menten uit zijn correspondentie met Theo van 
Doesburg. Ook zijn enkele artikelen opgeno
men die naar aanleiding van de expositie zijn 
verschenen (J .A. Dautzenberg, Ten Braven), 
alsmede herinneringen aan Kok van de Haar
lemse schilder Kees Verwey. 
Het aardigste is misschien nog wel de lezing 
die de dichter K. Schippers op 5 januari 1985 
bij de opening van de expositie in Tilburg 
hield, en die hier voor het eerst is afgedrukt. 
Hi j ziet Kok, die als een van de eersten in de 
literatuurgeschiedenis een klankgedicht 
schreef, in de traditie van schrijvers 'die het 
onverdraaglijk vonden dat de taal zich er altijd 
dat de taal zich er altijd weer voor moet lenen 
in dienst te staan van bedenkelijke ernst en pa
thetiek'. 

Kok was volgens Schippers 'De man die de 

KOK van 
DESTUL 

dwaasheid eerde, omdat er voor hem niet veel 
meer dan dwaasheid was.' 
Met het verschijnen van dit boek, dat ook een 
uitgebreide bibliografie bevat, is eindelijk een 
groot deel van Koks werk toegankelijk gewor
den. Deze voor Tilburgs literaire historie unie
ke uitgave, waarvoor noch de gemeente T i l 
burg, noch het Noordbrabants Genootschap 
een cent overhad, kwam tot stand dankzij een 
subsidie van Koks ex-werkgever: De Neder
landse Spoorwegen. 

Will Tromp & J.A. Dautzenberg, 'Kok van De 
Stijl; spoorwegbeambte te Tilburg'. Uitg. Bos
bespers Oosterbeek 1989, 95 blz., 15 ill., ISBN 
90-6366-082-0, f. 30,-. 

Jef van Kempen 

Jo Bedaux, architect 

Bouwen is een kunst. Veel architecten be
schouwen zichzelf daarom graag als kunste
naar. Nu kan geen zinnig mens bezwaren heb
ben tegen het scheppen van kunst, integendeel. 
Bouwwerken hebben echter in de eerste plaats 
een gebruiksfunctie; een fraai uiterlijk is se
cundair. Een extreme aandacht voor de vorm
geving kan ten koste gaan van aspecten als 
leefbaarheid, doelmatigheid en duurzaam
heid. 

Een architect die zowel in artistiek als in tech
nisch opzicht een meester in zijn vak genoemd 
kon worden, was Jo Bedaux. Deze Tilburgse 
aannemerszoon was een architect die landelijk 
grote bekendheid genoot. 
Zi jn werk is dan ook in verscheidene Neder
landse plaatsen te zien. Ook in België bevinden 
zich diverse door Bedaux ontworpen bouw
werken. Het merendeel van zijn werk is echter 
te vinden in Tilburg en omgeving. Tot de be
kendste Tilburgse bouwwerken van Bedaux 
behoren de Katholieke Hogeschool, het ge
bouw van de G.G.D. , het verpleeghuis St. Jo-
zefzorg, de Amrobank en het Kantongerecht. 

Recent verscheen er een boek over het leven en 
werk van deze markante bouwmeester. Helaas 
was het Jo Bedaux niet gegeven om de ver
schijning van het boek nog mee te maken. 

want hij stierf op 14 ju l i van dit jaar aan een 
hersenbloeding, 79 jaar oud. 
Het boek is geschreven door een collectief. Jan 
Doms stelde het samen, het werk van Bedaux 
wordt besproken door ir . Jan de Heer, de bio
grafie is van Chris Bergman, terwijl het boek 
wordt ingeleid door dr. Frans van der Ven. 
Het boek oogt goed; jammer dat het niet voor
zien is van een stofomslag. Met zijn vele foto's 
en diverse schetsen en tekeningen is het vooral 
een kijkboek geworden. Van de 145 pagina's 
die het boek (inclusief de titelpagina) telt zijn 
er slechts 41 waarop tekst voorkomt. De tekst 
is bovendien nog gezet in een letter van een te 
groot corps, waardoor de indruk wordt ge
wekt dat het boek speciaal bestemd is voor 
slechtzienden. De foto's in het boek zijn in het 
algemeen bijzonder fraai, alleen hadden som
mige wat groter mogen zijn. Opvallend is het 
veelvuldig gebruik van witte vlakken. Zo 
neemt het hoofdstuk 'Kantoor' (de beschrij
ving van het kantoorgebouw van Peliikaan 
aan de Insulindestraat) vier pagina's in beslag: 
twee pagina's met ieder één foto, een pagina 
met slechts twaalf regels tekst, en een geheel 
blanco pagina. Trouwens, het boek telt in to
taal achttien geheel blanco pagina's. 
Heel merkwaardig is dat het boek, hoewel on
derverdeeld in een aantal hoofdstukken, geen 
inhoudsopgave bevat; een duidelijke omissie. 
Gelukkig is het boek wel voorzien van een vol
ledig overzicht (in chronologische volgorde) 
van het werk van Bedaux. 
Onvergeeflijk is dat de uitgever, de Tilburgse 
Kunststichting, er niet in is geslaagd het boek 
voor een redelijke prijs in de handel te bren
gen. Dit ondanks een forse subsidie van zowel 
de gemeente Tilburg als de provincie Noord-
Brabant. 
Ondanks mijn kritiek wi l ik dit boek toch 
graag aanbevelen bij al diegenen die geïnteres
seerd zijn in architectuur in het algemeen en in 
het werk van Bedaux in het bijzonder. Koop 
het, vraag het cadeau of leen het. Vindt u het 
te duur, wacht dan tot het in de ramsj terecht
komt. 

Jo Bedaux architect. Uitgave; Tilburgse 
Kunststichting. ISBN 90-800243-2-5. Prijs; f. 
85,-. 

Rob van Putten 

114 
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(TK) = rubriek 'Tilburg kort ' 
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Eijkeren, drs. R . A . J . M . van 
- Voorwoord bij 'Monumenten in Ti lburg ' V I I 27 

Hendriks, Johan en Frans van Nuenen 
- I jzert i jd in het Leijdal: wonen en werken aan de 

boorden van een kabbelende beek V I 87 
- Archeologisch onderzoek in 'De Tilburgen' . Een 

poging tot reconstructie van het vroegmiddeleeuwse 
'Til l iburgis ' V I I 88 

Peeters, Ronald, Henk van Doremalen en Fons 
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- Tussenbalans van bijna vijftien jaar 

monumentenzorg door de gemeente Tilburg V I I 28 
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