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Ten geleide
Op 15 september 1866 liet de toen dertienjarige Vincent van Gogh zich in Tilburg inschrijven
in het bevolkingsregister. Tot 19 maart 1868 was Van Gogh, wiens sterfdag in 1890 dit jaar
uitgebreid wordt herdacht, inwoner van de stad en leerling aan de Rijks-HBS Koning Willem
I I . Zoals bekend, heeft prof. dr. H . F . J . M van den Eerenbeemt in 1971 in het tijdschrift 'Brabantia' voor het eerst over Van Goghs verblijf in Tilburg gepubliceerd. 'Tilburg' besteedt in
dit nummer aandacht aan het verblijf van Van Gogh in Tilburg.
Jan Meyers heeft een hoofdstuk uit zijn boek 'De jonge Vincent. Jaren van vervoering en vernedering' voor dit tijdschrift bewerkt. Het handelt over de Tilburgse jaren van Vincent.
Henk van Doremalen en Ronald Peeters geven een beeld van Tilburg tijdens Van Goghs verblijf in de stad. Naast de sociaal-economische situatie komt het aanzien van de stad in die tijd
aan de orde.
G . H . Franssen schrijft over het ontstaan en de eerste jaren van de Rijks-HBS. Zijn artikel is
een onderdeel van een in het najaar te verschijnen publikatie over de geschiedenis van deze
school, die dit jaar 125 jaar bestaat.
A d Willemen, tekenleraar aan de Rijksscholengemeenschap 'Koning Willem 11', geeft een
schets van het tekenonderwijs en de tekenmethode die Van Gogh op de HBS van Constant
Huijsmans kreeg.
Ronald Peeters doet verslag van een onderzoek naar een onbekende jeugdfoto van Vincent van
Gogh.
I n 'Tilburg Kort' wordt veel aandacht besteed aan activiteiten die in Tilburg met betrekking
tot Van Gogh plaatsvinden. Centraal staan daarbij de beide tentoonstellingen die gehouden
worden: 'Tilburg en Van Gogh 1866-1868' in het Gemeentearchief vanaf 22 mei en 'De wevers
en Vincent van Gogh' in het Nederlands Textielmuseum vanaf 2 j u n i .
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Het falen van een briljante leerling
Vincents HBS-tijd in Tilburg (1866-1868)
Jan Meyers*
Hij was een veelbelovende employé, toch mislukte hij in de Icunsthandel. Als onderwijzer hield
hij het niet lang vol, evenmin als boeicverkopersbediende. Intelligentie en plichtsbetrachting
ten spijt liep zijn studie voor dominee op niets uit. Zijn vroomheid en zelfverloochening waren
verbluffend, maar als evangelist sloeg hij een jammerlijk figuur. Niemand had meer lief dan
hij, niettemin werden zijn liefdes evenzovele rampen. Aan al dit falen gaat zijn eerste grote
mislukking vooraf: hoewel hij aan de Rijksschool 'Willem 11' te Tilburg een uitstekende leerling was, liep zijn HBS-carrière binnen anderhalf jaar op de klippen. Vervolgens zat hij meer
dan een jaar thuis. Het waarom hiervan is het raadsel van zijn jeugd.
Maandag 3 september 1866, 's morgens om
acht uur begon Vincents HBS-loopbaan. H i j
was dertien en een half. Twee jaar" had hij
doorgebracht op de niet gesubsidieerde kostschool voor jongens van Jan Provily in Zevenbergen, waar hij een soort ulo-onderwijs
had genoten. Zijn studieresultaten waren
goed genoeg voor een stap hoger, van uitgebreid lager naar middelbaar onderwijs, maar
kennelijk niet toereikend voor het hoogste:
het voorbereidend hoger onderwijs, de Latijnse school. Dat lijkt te volgen uit zowel het
oordeel van Cornelis Provily Janszoon, die
Vincent als een onopvallende leerling
karakteriseerde^' als uit de schoolkeuze door
Vincents ouders.

*) De schrijver en historicus Jan Meyers (Den
Helder) is auteur van
'De jonge Vincent. Jaren van vervoering en
vernedering' (Amsterdam, 1989).

Het middelbaar onderwijs was nog maar
kort geleden van start gegaan. I n 1863 had
Thorbecke, minister van Binnenlandse Zaken, waaronder onderwijs ressorteerde, om
tegemoet te komen aan de groeiende vraag
van het bedrijfsleven naar hoger geschoolden
een nieuw schooltype in het leven geroepen:
de Hogere Burgerschool.
Kiezen voor de HBS was in Vincents geval
kiezen voor Tilburg, waar de toen nog enige
HBS van Brabant stond. Vader en moeder
van Gogh hadden geen universitaire studie
voor hun oudste op het oog: voor 1917 gaf
de HBS-opleiding daartoe geen toegang.
Hadden zij dat wel gehad, dan zouden zij

hem zeker naar de Latijnse school in Breda
gestuurd hebben. Die school was in de familie bekend: Vincents vader had erop gezeten;
zijn grootvader, de oude dominee Van Gogh
die in 1853, het jaar van Vincents geboorte,
met emeritaat was gegaan^', was lid van het
curatorium. Grootvader woonde met zijn
ongetrouwde dochters in de Visserstraat in
Breda. Wanneer Vincent naar de Latijnse
school had gekund, had hij bij zijn familie
kunnen intrekken; dat zou zijn ouders een
mooie duit aan kostgeld hebben uitgespaard.
Daarbij kwam dat Breda voor Vincent dicht
genoeg bij huis was om in het weekend naar
huis te gaan, geen gering voordeel voor een
jongen die zo slecht van huis kon als h i j . En
dat zonder reiskosten: een voettocht van een
uur o f drie als die naar Zundert was in die
tijd toen er heel wat werd afgelopen niet opzienbarend en voor Vincent, die al in zijn
jonge jaren een verwoed wandelaar was, beslist doenlijk.
Grootvader Van Gogh had zoveel raakpunten met de Tilburgse HBS dat het aannemelijk is dat hij met het gezagswoord van pater
familias heeft geadviseerd Vincent daarheen
te sturen. De pas benoemde inspecteur van
het middelbaar onderwijs in Brabant, dr. J.
Bosscha, was ooit evenals zijn vader op de
Koninklijke Militaire Academie een collega
van de dominee, die daar vele jaren gods-
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a/ft. / Inschrijving
Vincent van Gogh in het
'Register van ingekomen
personen gemeente Tilburg', 15 september 1866
(GAT,
Secretarie-archief
1810-1907, inv. nr.
2916).

*

*

*

'j/

32

^y^y

yy,,'y'yyjM—

hangende financiële perikelen een stereotiep
onderwerp.^'
Een zwaar schoolleven
De HBS was gevestigd i n het voormalige paleis van de koning wiens naam zij droeg en
die zo gecharmeerd was geweest van het toen
nog dorps aandoende Tilburg. In april 1866
was men van start gegaan met de voorbereidende klas, in september begon het eerste eigenlijke schooljaar - met een voorbereidende en een eerste klas. Bovendien was er nog
een aantal leerlingen die dispensatie hadden
voor een o f meer vakken en niet het hele programma volgden. Dankzij de goede school
van Provily kon Vincent de voorbereidende
klas overslaan en in de eerste plaats nemen.
De directeur, mr. F. J.A. Fles, was een vaderlijke figuur, de leraren - negen in getal waren hooggekwalificeerd, wat verder weinig zegt over hun kwaliteit als docent. In verband met het beperkte urenaantal in de aanloopperiode hadden zij aan 'Willem 11' vooralsnog een deeltijdbaan, 's Zomers begon de
school om acht uur, 's winters, met ingang
van 1 november als het stookseizoen begon,
om negen uur.

afb. 2 'In 1866, vermoedelijk nog in de zomervakantie, bracht Vincent
een bezoek aan Brussel,
waar oom Hein in de
Rue Royale sinds een
paar jaar een kunsthandel dreef. Bij die gelegenheid werd de bekende
foto gemaakt waar hij
als een onzeker de wereld in kijkende puber
van dertien op slaat; die
zal wel bedoeld zijn geweest voor zijn moeders
verjaardag in september'
(Jan Meyers, 1989, p.
70). Coll. Vincent van
Gogh
Stichting/Rijksmuseum Vincent van
Gogh,
Amsterdam.

dienstleraar was geweesf*'. En de tekenleraar
van 'Willem 11' was ook al een bekende van
de K M A : Constant Cornelis Huijsmans.
Ongetwijfeld is Vincents verdere opleiding
met de grootste zorgvuldigheid overwogen.
Een goede opvoeding voor zijn kinderen was
de eerste zorg van de burgerman, voorwaarde namelijk om zich te kunnen handhaven in
de eigen stand, o f als het even kon voor een
stapje hoger. Dit gold voor meisjes voor wie
een goed huwelijk het doel was evenzeer als
voor jongens. Alles draaide om het verwerven van een goede positie. Op de achtergrond lag permanent de kleinburgerlijke
angst voor deklassering, het spookbeeld om
te vervallen tot het grauw dat berooid en
zonder aanzien was en zonder hoop om eerder dan in de hemel aan zijn trekken te komen. De afstand tot de volksklasse was gevoelsmatig gigantisch, maar praktisch gering, de vrees dienovereenkomstig groot.
Vincents ouders spaarden dan ook kosten
noch moeite om hun zes kinderen te laten leren. I n de niet gepubliceerde familiecorrespondentie in de archieven van het Van
Gogh-museum vormen de daarmee samen-

Het programma was naar moderne maatstaven zeer zwaar. Op het lesrooster van de eerste klas kwamen 34 lesuren per week voor,
als volgt over de vakken verdeeld: Frans 5,
handtekenen 4, Engels 3, Nederlands ('Hollandsch') 3, rekenen 3, geschiedenis 3, aardrijkskunde 3, stelkunde (algebra) 2, meetkunde 2, plant- en dierkunde 2, gymnastiek
2, rechtlijnig tekenen 1, schoonschrijven 1.
Aldus een opgave van mr. Fles aan het ministerie. Een verslag van de commissie van toezicht van het middelbaar onderwijs in de gemeente Tilburg geeft een enigszins afwijkende urentabel.^' Eerstgenoemde is aannemelijker, niet alleen omdat ze door de directeur
is opgesteld, maar vooral ook omdat bij de
tweede opgave het vak algebra niet wordt genoemd.
Zesentwintig lesuren werden in beslag genomen door vakken waaraan huiswerk was verbonden. Wanneer elk van die uren een half
uur huiswerk met zich meebracht, wat geen
overdreven schatting lijkt, dan kwam de
werkweek van de jongeheren - HBS-meisjes
waren er nog niet — aardig in de buurt van
vijftig uur. Geen wonder dat er heel wat leerlingen struikelden. Van de tien jongens van
Vincents klas die het volledige programma
volgden en in j u l i 1867 deelnamen aan het
overgangsexamen naar de tweede klas,
scoorde slechts de helft een gemiddelde boven de zes. Vincent kon met zijn gemiddelde
voor de kramen langs: 7,36.'''
Geheel in de geest van de tijd werd de oor33

breekt dergelijke retrospectie, in feite elke
mededeling - op een terloopse na, uit Londen, waar het dorpse karakter van de wijk
waar hij toen woonde hem aan Tilburg deed
denken."" Omdat het hem daar wel beviel,
mogen we misschien van Tilburg hetzelfde
veronderstellen, althans wat het eerste jaar
betreft; zoals nog zal blijken, was zijn zwijgen over het tweedejaar opzettelijk. De sfeer
bij Hannik moet warm en stimulerend zijn
geweest. In het tegenovergestelde geval zouden de studieresuUaten van zo'n kwetsbaar
jongetje als Vincent zeker niet zo florissant
zijn geweest. Het contact met Marinus, die
ouder en wijzer hem met een en ander geholpen kan hebben, werkte misschien ook positief.
Tekenen
afb. 3 Achter de boom,
uiterst rechts, het kosthuis van J. Hannik op
Korvel 57 (tegenwoordig
St. Annaplein).

afb. 4 Plaquette Van
Gogh in voorgevel pand
St. Annaplein 18-19,
ontworpen door Niet
Steenbergen in 1972.

zaak van de magere resultaten niet gezocht
bij het systeem maar bij de leerlingen. I n het
jaarverslag van de directeur werd luid geklaagd over gedrag en vlijt van sommige met
name genoemde knapen. Over Vincent geen
woord, een veelzeggend zwijgen: hij was een
zoete, plichtsgetrouwe leerling, een sieraad
voor de school, een vreugde voor zijn ouders
- 'heel passief en heel zacht en heel stil'^',
herinnerde hij zich later.
Een twintigtal jaar geleden ontdekte professor Van den Eerenbeemt dat Vincent in zijn
Tilburgse tijd in de kost was bij de familie
Hannik op het adres Korvel 57, dat op de
plek stond van het huidige perceel St. Annaplein 18-19, waar een gedenkplaat aan de gevel herinnert aan de kleine, timide jongen uit
Zundert. J. Hannik was ambtenaar, chefcommies bij de belastingen. H i j en zijn
vrouw, beiden vijftigers, waren lidmaten van
de hervormde kerk; anders hadden dominee
Van Gogh en zijn vrouw hun zoon zeker niet
aan hen toevertrouwd. Directeur Fles had in
een wervingsadvertentie voor zijn school in
het Weekblad van Tilburg laten zetten dat hij
ten behoeve van 'elders woonachtige ouders
of voogden die hun kinderen o f pupillen bij
ingezetenen van Tilburg in de kost willen
besteden' wilde bemiddelen 'voor plaatsing
van Jonge Heren voor kost, inwoning en huiselijk verkeer.^' De Hanniks hielden geen
pension. Wel hadden ze te maken met ' W i l lem 11': hun zoon Marinus, vijf jaar ouder
dan Vincent, was een van die leerlingen die
een gedeeltelijk programma volgden. Mogelijk heeft Vincents vader, een overbezorgd
man, bij zijn Tilburgse ambtgenoot inlichtingen ingewonnen over de Hanniks.
Op indringende wijze heeft Vincent later gewag gemaakt van zijn eenzaamheid op de
school van Provily. Over zijn HBS-tijd ont34

Opmerkelijk is het grote aantal uren dat op
'Willem 11' aan handtekenen werd besteed:
vier uur per week in de eerste klas, drie uur
in de tweede. De tekenleraar Constant
Huijsmans (1810-1886) was niet de eerste de
beste. Als kunstenaar en als didacticus had
hij zijn sporen verdiend. H i j schilderde landschappen en boereninterieurs in donkere tonen. Ooit had koning Willem I I een werk van
hem aangeschaft. O f Vincent wel eens schilderijen van hem gezien heeft, is niet bekend.
In de schier onafzienbare stoet van schilders
die door zijn brieven trekt, ontbreekt zijn
HBS-leraar. Wel noemt hij diens neef en petekind Karl-Joris Huysmans, de grote Franse
schrijver, maar o f hij de familierelatie gekend heeft, is de vraag.
Huijsmans had belangrijke publikaties op
zijn naam staan: Het landschap (1840) een
veelgevraagd handboek voor landschapschilders en Grondbeginselen der Teekenkunst
(1852), zijn hoofdwerk; voorts een paar artikelen over zijn vak in De Gids.^^^
Inspecteur Bosscha haalde hem van de
K M A , waar zij zoals al bleek collega's waren
geweest, naar Tilburg - en wel voor een
prijs die naar vriendjespolitiek riekt: een
jaarsalaris van 1800 gulden, terwijl dat van
zijn collega's varieerde van 1200 tot 1500,
met een uitschieter naar beneden voor de
gymnastiekleraar, een oud-sergeant der infanterie, die het met 600 gulden moest
doen.'^' Daarbij moet worden opgemerkt
dat Huijsmans heus niet weggelokt hoefde te
worden uit Breda. Zoals nog zal blijken, had
hij het daar moeilijk, zodat hij bij wijze van
spreken wel op zijn blote knieën naar ' W i l lem 11' had willen komen.
Huijsmans'visie op het tekenonderwijs doet
in zoverre modern aan dat hij de leerling en
niet de methode centraal steU. De leerling
diende niet in het keurslijf van een bepaalde
methode te worden geperst; de leraar moest

afb. 5 Schets van een
leerling in de tekenklas
door CC.
Huijsmans
(Coll.
Gemeentearchief
Breda).

afb. 6 De enige bekende
tekening uit de Tilburgse
periode van Vincent van
Gogh. Deze tekening uit
1867 wordt genoemd in
het standaardwerk J.
Baart de la Taille 'The
works of Vincent van
Gogh, hls paintings and
drawings',
Amsterdam,
1970, p. 703 (Coll. Gemeente Zundert).

een levende methode zijn die zich aanpaste
aan de individuele mogelijkheden van de
leerlingen.'^' Het onderricht in perspectief
achtte hij van het grootste belang. Het tekenlokaal was model ingericht. De leerlingen,
die de tekenbenodigdheden zelf moesten bekostigen, werkten in stofjassen gehuld aan
tekenborden - met potlood en houtskool.
Ze tekenden pleistervoorwerpen, opgezette
dieren en platen na, wat dus weer heel traditioneel was, geen sprake van vrije expressie.
Bovendien legde Huijsmans de jongelui ter
ontwikkeling van hun esthetisch gevoel reprodukties van kunstwerken voor. Weliswaar waren die plaatjes de werkelijke kunst
niet, maar in een tijdsgewricht waarin het
onderwijs werd gekenmerkt door verbalisme
was het al heel mooi wat hij deed.
Maar was Huijsmans nu wel zo'n geweldige
leraar? Van deze man kreeg Vincent in de
eerste klas een jaar lang vier uur tekenles en
in de tweede gedurende driekwart jaar o f
daaromtrent drie uur. Er is geen enkele invloed te bespeuren. De schetsen van de jonge
Vincent van na zijn HBS-tijd zijn zeer onbeholpen. En aan onderwijs in perspectief, dat
hij zo belangrijk vond, deed Huijsmans kennelijk niets. Anders zou een ijverige en intelligente leerling als Vincent daar later niet zo
mee hebben zitten tobben als hij inderdaad
heeft gedaan. Toen ook had hij forse kritiek
op het tekenonderwijs uit zijn jonge jaren:
'Was er toen iemand geweest die mij had gezegd wat perspectief was, hoeveel misère zou
me bespaard zijn, hoeveel verder zou ik nu
zijn"'*', schreef hij najaar 1883 aan Theo.
En twee jaar later: ' I k ben ten enemale geoccupeerd met de kleurwetten. Als men ze in
onze jongensjaren geleerd had!"^'

Was Huijsmans een papieren pedagoog, theoretisch een kei maar waardeloos in de praktijk? O f was hij uitgeblust? Geboren in 1810,
liep hij in de tijd dat hij Vincent onder zijn
hoede had al aardig naar de zestig, zoals bekend niet de optimale leeftijd voor omgang
met pubers. Trouwens ook zijn grote publicitaire en artistieke prestaties dateerden alweer
van vele jaren her. Op de K M A stond hij niet
hoog aangeschreven en werd hij getreiterd.
De depreciatie van de man aldaar had ook te
maken met die van het vak: tekenen had
door de uitvinding van de fotografie zijn belang voor de opleiding in de krijgskunde verloren.
Vincent exit
Op 11, 12 en 13 j u l i 1867 legde Vincent het
overgangsexamen voor de tweede klas af.
Hij ging met vlag en wimpel over. Acht
maanden later, midden in de cursus, vlak
voor zijn vijftiende verjaardag, verliet hij de
school. Per 19 maart 1868 werd hij uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Tilburg wegens vertrek naar Zundert. De volgende zestien maanden zat hij zonder aanwijsbare bezigheid thuis.
Zoveel is zeker: geldgebrek was beslist niet
de oorzaak. Het beeld van ds. Van Gogh als
arme dorpspredikant, mede door Vincent in
de wereld geholpen'^', is mythisch. Uit de
niet gepubliceerde familiecorrespondentie
blijkt dat de dominee herhaaldelijk grote uitgaven deed voor de opvoeding van zijn kinderen die hij zich van zijn karige traktement
onmogelijk had kunnen veroorloven. H i j
had geld van zichzelf, belegd in effecten. Wel
35
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afb. 7 Uitschrijving
Vincent van Gogh in het
'Register van uitgegane
personen Gemeente Tilburg', 19 maart 1868
(GA T,
Secretariearchief
1810-1907, inv. nr.
2929).

deed hij vaak zorgelijk over zijn centen.
Maar toen hij op 26 maart 1885 de ogen
voorgoed sloot, was er nog een aardig appeltje voor de dorst, hetgeen blijkt uit de
boedelbeschrijving van notaris Abraham
Rutjes te Nuenen.'''' Het schoolgeld voor
'Willem i r bedroeg dertig gulden per jaar,
wat landelijk gezien erg laag was. Hierbij
kwamen uitgaven voor leermiddelen, kostgeld voor Hannik, en thuis in Zundert was er
voor de andere kinderen een gouvernante.'^'
Dat kon echter allemaal. Vader Van Gogh
was veel te voorzichtig, om niet te zeggen
bang, om iets te beginnen zonder deugdelijke
calculatie, en vooral ook hechtte hij daarvoor te veel aan zijn dierbare duiten die in
zijn ogen een voorwaarde waren voor een
respectabel leven.
Een ernstige, althans langdurige ziekte kan
het ook niet zijn geweest. Volgens zijn moeder - en wie kon het beter weten - had Vincent als kind al een robuuste gezondheid, de
enige van haar zestal. Een ziekte die langer
dan een jaar duurde, zou zij zich zeker hebben herinnerd, toen ze door haar schoondochter Jo, Theo's vrouw, werd ondervraagd over Vincents jeugd. Gezien de roofbouw die hij later op zijn lichaam pleegde,
moet Vincent inderdaad van beton zijn geweest. Daarvan getuigt ook de niet gepubliceerde familiecorrespondentie. Moeders brieven bevatten heel wat mededelingen over verkoudheid, griepjes en andere ongesteldheden
bij man en kinderen. Over Vincent ontbreken zulke bulletins — op een uitzondering,
wanneer zij op een manier o f het een wonder
is, schrijft dat hij kou heeft gevat.
Vincent is besHst niet van school gestuurd.
Wangedrag was niets voor die stille, passieve
jongen en helemaal niet het kaliber waarop
definitieve uitsluiting stond. Trouwens zo'n
drastische maatregel kwam in het jaarverslag
van de directeur. Daarin worden twee leerlingen die de toegang tot de school wordt ontzegd met name genoemd. Van een ander
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wordt vermeld dat hij wegens verhuizing is
vertrokken. Geen woord over Vincent. H i j
verliet de HBS dus niet officieel, was administratief alleen, om welke reden dan ook, de
laatste maanden van het cursusjaar 18671868 absent. En toen hij voor het nieuwe
schooljaar niet meer werd opgegeven, loste
hij wat 'Willem 11' betrof op in het niets.
Toen Vincent in de tweede klas zat, verslechterde de sfeer op school. Met ingang van 1
januari 1868 werd de gemoedelijke directeur
Fles gedegradeerd tot leraar, en als schoolleider vervangen door dr. W . N . Fenger, een
Draufgdnger die spanningen opriep bij docenten en leerlingen. Mogelijk raakte de
geestelijk kwestbare Vincent hierdoor of mede hierdoor uit zijn evenwicht. Er is een aanwijzing dat hij het op een gegeven ogenblik
moeilijk had. Als hij naar huis ging, nam hij
de trein naar Breda, vanwaar hij lopend naar
Zundert ging. Op een keer haalde een van de
gebroeders Honcoop op verzoek van ds. Van
Gogh Vincent die een groot pak bij zich had
af. Toen Honcoop aanbood om dat pak van
hem over te nemen, antwoordde h i j : 'Nee,
dank u , ieder moet z'n eigen pakje dragen."^' En dat heeft veel weg van een typisch Vincentiaans understatement dat op
sores duidt. Toen het misging, werd hij —
dat is wel zeker - net als later wanneer de
wereld zich tegen hem keerde, verteerd door
verlangen naar huis. Toen hij in 1875 in Parijs in depressieve toestand verkeerde, vond
zijn moeder dat hij een tijdje thuis zou moeten komen. Het is o f ze het over een beproefde therapie had.
Met ingang van 1 augustus 1869 trad Vincent
in dienst van Goupil. Dat baantje had hij te
danken aan oom Cent die deelgenoot was in
de firma. Waarom drukte deze zijn neef en
naamgenoot er niet eerder in? Voor iemand
met zijn invloed was dat een koud kunstje
geweest. Het argument dat Vincent nog te
jong zou zijn geweest, snijdt geen hout: Theo
ging wel op zijn vijftiende aan het werk. Van
ledigheid zonder dwingende noodzaak kan
geen sprake zijn geweest. Dat ware te zeer in
strijd met de in huize Van Gogh geldende
normen van plicht en fatsoen. En dan was er
ook nog de voorbeeldfunctie van de pastorie
en de te ontziene Zundertse publieke opinie.
Ergo Vincent kon niet terug naar de HBS en
ook niet eerder naar Goupil. Alles wijst op
een toestand van zware overspanning.
Hoe vernederend was een en ander voor Vincent zelf? I n een brief aan een dominee ^'''
die hij i n Londen schreef, beweerde hij dat
hij tot zijn zestiende op school had gezeten
en onmiddellijk daarop bij Goupil was gaan
werken. H i j vond die periode waarin hij
thuis had gezeten geen aanbevehng voor
zichzelf.
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'Het heeft wel iets van Tilburg of
zoo...' *
Tilburg en Vincent van Gogh 1866-1868
Henk van Doremalen en Ronald Peeters
De tijd dat Vincent van Gogli als leerling van de Rijks-HBS in Tilburg verbleef (van september
1866 tot maart 1868), was voor Tilburg de periode waarin de huisnijverheid geleidelijkaan
plaatsmaakte voor fabrieksmatige produktie. In de tweede helft van de 19e eeuw veranderde
Tilburg van een agrarisch-ambachtelijke gemeenschap in een industriële semiurbane samenleving waarin de textielindustrie de dominante bedrijfstak was. Tilburg was in 1866 een kleine,
relatief uitgestrekte textielstad. Boerderijen, weverswoningen en (steeds groter wordende) fabrieksgebouwen bepaalden het stadsbeeld. Met de Rijks-HBS kwam er voor het eerst een vorm
van (openbaar) voortgezet onderwijs in de stad, en sinds de aansluiting op het spoorwegnet
in 1863 was het 'moeilijk' gelegen Tilburg makkelijker bereikbaar.
Bevolking
*) Brief Vincent van
Gogh aan zijn broer
Theo gedateerd 13 j u ni 1873 ('Verzamelde
Brieven', brief 9).
H i j schrijft dan over
het Londense stadje
Brixton.

Tilburg telde in 1866 ongeveer 18.500 inwoners. Via 19.300 in 1867 steeg dat tot ruim
20.150 in 1868. De geleidelijke groei van T i l burg sinds het begin van de eeuw van zo'n
9.000 inwoners tot ongeveer 16.000 inwoners
in 1860 was vooral tot stand gekomen door
natuurlijke aanwas. Met name na 1863 zorgt

ook het vestigingsoverschot voor een groei
van de bevolking. I n de periode 1865-1870 is
het vestigingsoverschot zelfs belangrijker
dan de natuurlijke groei. Uit onderzoek is
gebleken dat de economische opbloei in de
jaren zestig van de 19e eeuw de belangrijkste
oorzaak was van het plotseling toegenomen
aantal vestigingen. Het feit dat de stad in
1863 aangesloten werd op het spoorwegnet
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afb. 1
PKOVINCIK

afb. 2 Werkende kinderen aan de selfactors
(spinmachines) bij
Gebrs. Diepen.

NOORÜBRABAN'T

verminderde haar verkeersisolement.
De
spoorlijn vanuit Breda werd in 1865 doorgetrokken naar Boxtel (en in 1866 tot Eindhoven). In 1867 kwam de verbinding met Turnhout (en Antwerpen) tot stand, een feit dat
wegens de heersende cholera niet op grote
schaal gevierd kon worden. Vanaf 1866 werd
er in de stad gewerkt aan de aanleg van deze
spoorlijn. Voor Van Gogh was de trein het
vervoermiddel om vanuit Tilburg Breda en
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GEMEKNTE

TILBIRG

(vervolgens te voet) zijn ouderlijke woning in
Zundert te bereiken.
De bestaanswijze
Op de dagelijkse route van zijn kosthuis bij
Hannik op Korvel nr. 57 (nu St. Annaplein
18-19) naar school kwam de jonge Van Gogh
langs de wollenstoffenfabriek van Strater in
de Zomerstraat. Niet ver van de plaats waar
hij woonde bevonden zich ook de fabrieken
van Diepen (Korvelseweg) en P. & H . Vreede
(Nieuwendijk, thans Bisschop Zwijsenstraat). De textielnijverheid en de aanverwante bedrijvigheid vormden het hoofdbestaansmiddel voor de Tilburgers. Strater
had een wollenstoffenfabriek in de wijk Kerk
en een vollerij en wasserij op Loven. Beide
werden door stoommachines aangedreven.
Het aantal personeelsleden is niet exact bekend. I n de jaren vijftig werkte er nog slechts
een tiental arbeiders, in het midden van de
jaren zeventig waren dat er al 250. Het gekletter van de getouwen mengde zich steeds
meer met het sissen en stampen van de
stoommachines.
In Tilburg waren volgens een staat die op het
einde van 1866 is opgemaakt 35 wollenstoffenfabrieken die aangedreven werden door
stoomkracht. Daarnaast waren er nog 65 die
bij de produktie geen gebruik maakten van
stoomwerktuigen. In deze fabrieken, soms

ruim gebouwd maar dikwijls ook niet meer
dan een werkplaats of schuur, werkten ruim
2120 werklieden. Daarnaast waren 2350
thuiswerkers voor de wollenstoffenindustrie
werkzaam. Volgens de officiële opgave
bestond de bedrijfstak textiel uit 2700 mannen en 1250 vrouwen boven de 16 jaar en 300
jongens en 220 meisjes onder de 16 jaar.
Vooral waar het de huisarbeid betreft, zijn
exacte cijfers over het aantal arbeiders moeilijk te geven. Een onderzoeksrapport uit het
midden van de jaren zestig spreekt over het
gebruik om kinderen zowel thuis als op de
fabriek mee te laten werken.
De staat uit 1866 geeft een overzicht van de
industriële en ambachtelijke bedrijvigheid in
Tilburg. Naast de al genoemde grotere en
kleinere wollenstoffenfabrieken waren er
vier ververijen en twee fabrieken van stoomwerktuigen. Tilburg telde in die tijd verder:
304 winkeliers, 155 schoenmakers, 73 broodbakkerijen, 70 kleermakers, 51 timmerlieden, 38 smeden, 33 leerlooierijen, 27 slagerijen, 27 metselaars en 21 schilders.
Van de jonge Tilburgers die in 1865 en 1870
ingeschreven werden voor de loting voor m i litaire dienst is via de zogeheten militielij sten
bekend wat voor beroep ze uitoefenden. De
meest voorkomende beroepen waren wever
en fabriekswerker (in 1865 samen: 46,3 %, in
1870: 55,2
Op afstand volgden landbouwer, schoenmaker, timmerman en fabrikant.
Van Goghs Tilburgse leeftijdsgenoten zaten
slechts bij uitzondering nog op school. Ze
waren werkzaam in de industriële, ambachtelijke of agrarische bedrijven en bedrijfjes

die de stad telde. Kinderarbeid was een wijdverbreid verschijnsel.
Wanneer hij in de zomermaanden omstreeks
kwart voor 8 naar school ging, waren de arbeiders bij Strater al aan het werk. De werktijden in de Tilburgse textiel waren lang: 12
uur was gebruikelijk, 14 tot 15 uur geen uitzondering. I n de zomer was het niet ongebruikelijk dat om 5 uur begonnen werd, in de
winter was de aanvangstijd wat later.
Kwaliteit van liet bestaan
Het werken in de textielnijverheid leverde
niet veel op. Een gulden per dag was in het
algemeen alleen weggelegd voor gekwalificeerde arbeidskrachten. De thuisarbeiders
waren afhankelijk van het werk dat hun verstrekt werd. Vrouwen en kinderen moesten
het met (veel) minder doen. 'Het loon der
kinderen (is) voor de dagelijksche behoeften
der ouders noodig, zoodat zelfs de behoorlijke voeding eerst begint, wanneer de kinderen
op de fabriek komen', zo meldde het al eerder genoemde onderzoeksrapport. Metselaars en timmerlieden verdienden 80 tot 90
cent per dag. Landarbeiders (met kost) 30 tot
50 cent. Fabrieksarbeiders een gulden.
Tot de belangrijkste uitgaven behoorden de
kosten voor voeding. Van direct belang was
de prijs van aardappelen, met roggebrood
het volksvoedsel bij uitstek. In 1866 en 1867
was de oogst van aardappelen niet bijzonder
gunstig. I n Tilburg had dit naar twee kanten
effecten. Wie zelf aardappelen verbouwde
had met een slechtere oogst te maken, wie

afb. 3 Voor Vincent was
de Zomerstraat de verbindingsweg tussen de
school en zijn kosthuis.
Links het torentje van de
Nederlands
Hervormde
kerk. Tot dit kerkgenootschap behoorde Van
Gogh.
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het voedsel op de dinsdagse o f vrijdagse
markt kocht, kreeg met hogere prijzen te maken. I n het tijdvak j u l i 1867 tot en met mei
1868 was bovendien de prijs van een roggebrood meer dan 50 % hoger dan normaal.
Van 25 cent (normaal) die (gemiddeld) in
1866 voor een drieponds roggebrood betaald
moest worden, steeg de prijs via ongeveer 30
cent in 1867 tot 40 cent in 1868. De H . Geest
Armen en Vincentius vormden het karige
vangnet voor hen die niet o f nauwelijks in
hun onderhoud konden voorzien.

afb. 4 In Tilburg was
nog geen rioolstelsel.
Men behielp zich met
waterlopen en sloten.

afb. 5 Het leven op het
Tilburgse
'platteland'.
Roggebrood
behoorde
met aardappels tot het
hoofdvoedsel van de
volksklasse.

Gebeurtenissen
Belangrijke gebeurtenissen die Tilburg bezighielden in de tijd dat Van Gogh er verbleef:
* De cholera die in het najaar van 1866
veel slachtoffers maakte en die in 1867 opnieuw als een dreiging boven de stad hing.
* De aanleg en het bestraten van diverse
wegen: het Schijfstraatje, de Koestraat,
het Piusplein, de Piusstraat, de Comediestraat (Willem 1 I-straat) en de Stationsstraat. De Parallelweg (Spoorlaan)
werd met bomen beplant.
* Vanaf het station werd in zuidwestelijke richting gewerkt aan de aanleg
van de spoorlijn naar Turnhout. De geplande festiviteiten rond de opening werden uitgesteld i.v.m. de cholera.
* Tilburgse zoeaven verdedigen de pauselijke staat in Italië en doen daarvan verslag in het 'Weekblad van Tilburg'. Dit
sinds 1865 bestaand weekblad geeft verder
berichten uit binnen- en buitenland, advertenties en officiële mededelingen.
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Ten tijde van Van Goghs komst naar Tilburg
werd de stad geplaagd door de ergste
cholera-epidemie uit de 19e eeuw. De ziekte
had zich geopenbaard in de zomer van 1866.
Zelfs de kermis, volksvermaak bij uitstek
voor de Tilburgers, kon geen doorgang vinden, uit angst voor besmettingsgevaar. I n
september en oktober van 1866 was de ziekte
op zijn hevigst. 64 personen werden aangetast, van wie er 33 overleden. I n totaal bedroeg het aantal slachtoffers in dat jaar 4 1 .
De stedelijke overheid deed nagenoeg niets
om verspreiding van de ziekte te voorkomen.
Passende maatregelen die voorgeschreven
waren door het Ministerie van Binnenlandse
Zaken werden niet genomen. I n een gezamenlijk schrijven wezen de Tilburgse geneesheren het gemeentebestuur o.l.v. burgemeester F.Suys en de wethouders J . A . A .
Kerstens en J . H . A . Diepen op zijn tekortkoming. Ook de inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht maande het gemeentebestuur tot het nemen van maatregelen.
De gezondheidssituatie was verre van ideaal
in Tilburg in de tweede helft van de 19e
eeuw. Ten opzichte van andere industriesteden had de stad het voordeel van de open bebouwing. Dicht op elkaar gepakte huizen en
fabrieken en een aaneengesloten bebouwde
kom waar de 20.000 inwoners gehuisvest waren, kwamen niet voor. De bebouwing was
gespreid over de oorspronkelijke heerdgangen van de stad met een zekere concentratie
langs de lijn Heuvel-Heuvelstraat-MarktNieuwlandstraat-Veldhoven-Goirke. Juist in
de jaren zestig werden nieuwe straten aangelegd in de omgeving van de hier genoemde
l i j n . De verbindingsweg van het Nieuwland
met het station (Stationsstraat) en de Heuvelstraat met de spoorlijn (Comediestraat,
later Willem Il-straat) zijn er voorbeelden
van. Overigens waren ook in het centrum
(achter de hierboven genoemde straten) grote
delen onbebouwd (akker o f weiland). A n ders dan 's-Hertogenbosch o f Breda had T i l burg geen duidelijke urbane structuur. A n derzijds had het met name door zijn inwonertal en zijn economische activiteiten wel
degelijk een stedelijk karakter.

Het ontbreken van waterleiding en een behoorlijk rioolstelsel was natuurlijk niet bevorderlijk voor de gezondheidssituatie in de
groeiende industriestad. De watervoorziening was ronduit slecht. Openbare putten of
gemeenschappelijke pompen waren gebruikelijk. Eerst op het einde van de 19e eeuw
werd een aanvang gemaakt met de aanleg
van een waterleidingnet.
Met de afvoer van vuil water was het zo mogelijk nog slechter gesteld. Waar in andere
plaatsen een rioolstelsel al gebruikelijk was,
behielp men zich in Tilburg nog met waterlopen, sloten en goten. Met de aanleg van riolering werd pas in 1870 begonnen. Daarvoor
werd ondermeer het riviertje de Leij benut
voor de afvoer van industrieel afvalwater.
Daarna overigens ook nog.
Het Tilburg waarin Van Gogh terechtkwam,
verkeerde in een duidelijke overgangssituatie. Het omschakelingsproces van thuiswerk
naar fabrieksarbeid was gaande. Her en der
vonden bouwactiviteiten plaats: wegen werden bestraat, spoorlijnen aangelegd. Naar
uiterlijke vorm, bestuurlijke verhoudingen
en cultureel leven (o.a. de sociëteit de Philharmonie en het zangkoor 1' Echo des M o n tagnes) was Tilburg een dorpse gemeenschap; wat de economische activiteiten betreft, ontwikkelde het zich steeds meer tot
een belangrijke industriële samenleving. Dat
veranderingsproces zou nog enkele decennia
doorgaan. Wanneer Van Gogh een kleine 20
jaar later aan zijn verblijf in Tilburg refereert (hij beschrijft zijn jeugdjaren in Brabant zonder een specifieke plaats te noemen)
merkt hij op dat de hei, de boerderijtjes en
de weefgetouwen vervangen zijn door ontginningen en industrie. Ruim anderhalf jaar
zou Van Gogh in de betrekkelijk beschermde
burgerlijke omgeving van rijksambtenaar
Hannik en de Rijks Hogere Burgerschool
verblijven, om vervolgens plotseling uit de
textielstad te verdwijnen.
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'De fabriek' in Tilburg
Van Gogh en Tilburg hebben nog meer
met elkaar gemeen. M r . Menno Stokvis
publiceerde in 1926 in zijn boek 'Nasporingen omtrent Vincent van Gogh in Brabant' (Amsterdam, 1926, p. 5-8) een welhaast onwaarschijnlijk verhaal over de
lotgevallen van een groot aantal werken
van Vincent van Gogh.
In 1885 was Vincent naar Antwerpen getrokken. Zijn werken liet hij grotendeels
achter bij de koster van de kathoheke
kerk in Nuenen, waar hij enige tijd zijn
atelier had gehad. Een paar jaar later was
zijn moeder, inmiddels weduwe, met de in
kisten gepakte tekeningen en al dan niet
bespannen schilderijen, naar Breda verhuisd. De kisten werden bij timmerman
Schrauer in bewaring gegeven. En omdat
er later in enkele kisten houtworm werd
ontdekt, liet de familie Van Gogh deze
met de werken van Vincent bij Schrauer
achter. Die liet ze nog jaren onberoerd
staan, totdat hij ze uiteindelijk maar eens
openbrak. H i j beschouwde zich nu als eigenaar, de familie was er immers nooit
meer naar komen vragen. Het hout van de
kisten gebruikte hij voor timmerwerk en
in 1903 gaf hij 'dien rommel' aan de opkoper J.C. Couvreur mee. Volgens Stokvis moeten het zo'n zestig schilderijen op
raam, honderdvijftig losse doeken, twee
portefeuilles met ongeveer tachtig pentekeningen, en honderd tot tweehonderd
krijttekeningen zijn geweest!
En als meest dramatische alinea in zijn
boek schrijft h i j : 'Couvreur bracht een
wagen hoog opgeladen met Van Goghstukken thuis, en het heele zaakje werd
zoolang in den kelder gedeponeerd. Omstreeks
honderd
krijtteekeningen,
als
waardeloos beschouwd, werden onmiddellijk verscheurd en weggeworpen. Sommige grootere doeken zijn daarop aan een
voddenmagazijn verkocht en gingen naar
'de fabriek' in Tilburg om te worden vernietigd. Wellicht heeft een enkele werkman er toen voor de aardigheid een mee
naar huis genomen. Couvreurs vrouw was
er op tegen dat haar man naaktteekeningen in huis hield en deze werden dus weggeworpen. '
Couvreur heeft links en rechts nog wel een
aantal tekeningen voor vijf tot tien cent
verkocht. Aan boeren en boerinnen in de
omgeving verkocht hij ook nog een enkel
schilderstuk. Het is niet bekend welke 'fabriek in Tilburg' wordt bedoeld.

41

De Rijks-HBS 'Koning WUlem H'
Plannen, stichting en eerste jaren
G.H. Franssen*

Thorbecke's wet van 2 mei 1863, die de hbs introduceerde, was een van de vele vernieuwingen
van de staatsman, die Nederland zouden voorbereiden op de eisen van de moderne samenleving ter vervanging van de zelfgenoegzame maatschappij van voor 1850.
Het voortgezet onderwijs was tot dan toe nauwelijks gereglementeerd. De Latijnse school, het
latere gymnasium, beperkte zich tot Latijn en soms Grieks, vaak enige geschiedenis en aardrijkskunde en de beginselen van de wiskunde. Ze was bedoeld als voorbereiding tot wetenschappelijk onderwijs, niet tot functies in handel en industrie. Sommige Latijnse scholen bezaten sinds 1838 Tweede Afdelingen die hbs'achtige trekjes vertoonden, maar hun niveau was
te uiteenlopend en vooral hun aantal te gering. Daarnaast was er een groot aantal zogenaamde
Franse scholen, waar na de lagere school iets aan moderne vreemde talen en wiskunde werd
gedaan. Maar door hun geringe niveau en hun uiteenlopend aanbod konden deze scholen geen
rol spelen in de economische vernieuwing.
De situatie in Tilburg
Anders dan een twaalftal andere Brabantse
plaatsen bezat Tilburg geen Latijnse school.
Er waren vier openbare en vijf bijzondere lagere scholen. Wie verder wilde kon in de stad
zelf alleen naar de in 1850 gestichte Normaalschool (kweekschool) van de fraters om
frater-onderwijzer te worden. Daaraan was
sinds 1854 een klein-seminarie verbonden,
een zeer klein instituut, dat uitsluitend bedoeld was voor de opleiding van toekomstige
paters van de door Zwijsen gestichte fraterscongregatie.
Wel had Tilburg een Franse school annex
kostschool met ongeveer 120 leerlingen. Ze
stond later bekend als de school van Chr. L .
Borsten, een bijzondere school gesubsidieerd
door de gemeente.
In oktober 1868 nam de stad de school over
'met het oog op de verbetering van het onderwijs', mogelijk omdat de gemeente voor
de aandrang van het rijk bezweek om een betere voorbereiding op de rijks-hbs mogelijk
te maken en om op die manier aan de verplichting tot het stichten van een tweejarige
burgerschool, een soort ulo, te ontkomen.
De latere gemeentelijke mulo in de Langestraat, sinds 1968 geïncorporeerd in de
Rijksscholengemeenschap 'Koning Willem
i r , was de voortzetting van 'de school van
Borsten'.
*) Oud-conrector Rijksscholengemeenschap
'Koning Willem 11'
Tilburg G . H . Franssen bereidt met J. de
Veer en J. Wolfs een
gedenkboek voor, gewijd aan het 125-jarig
bestaan van de RSG
K W H , te vieren in
september 1990.

Plannen
Dat Tilburg een hbs moest krijgen, driejarig
of vijfjarig, stond voor Thorbecke vast. Op
een eerste lijst van gemeenten 'welke in aanmerking behooren te komen voor hoogere
burgerscholen'
staan voor Noord-Brabant
vermeld: 's-Hertogenbosch vijfjarige cursus,
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Breda, Bergen op Zoom, Tilburg, Eindhoven en Grave driejarige cursus. Bij Tilburg
staat de aantekening 'met eenige uitbreiding
ten behoeve van het fabriekswezen; gemeenteschool met
rijkssubsidie'.
Een latere lijst noemt als geplande rijksscholen: 's-Hertogenbosch driejarig, Tilburg vijfjarig. Helmond driejarig, en als gemeentescholen: Breda en Eindhoven, driejarig.
In j u l i 1863 verzond Thorbecke brieven naar
achttien steden die in aanmerking kwamen
voor vestiging, waaronder Tilburg, 'dat zich
in de laatste jaren meer en meer heeft ontwikkeld, en waar vooral het fabriekwezen eene aanzienlijke uitbreiding heeft erlangd...
Te meer daar thans in uwe gemeente geen inrigting van onderwijs aanwezig is waardoor
ook slechts eenigermate in die behoefte
wordt voorzien'.
Intussen hadden enkele Brabantse plaatsen
al uit eigen beweging gereageerd: Bergen op
Zoom en Grave vroegen in j u n i om een hbs,
Veghel zou op 20 augustus volgen en Eindhoven op 5 september. Behalve Veghel bezaten deze plaatsen Latijnse scholen, met een
of twee leraren en gemiddeld nog geen tien
leerlingen.
Thorbecke's brief werd na beraad op 29 j u l i
1863 van burgemeester Suys en wethouder
van onderwijs J . H . A . Diepen'' aan de orde
gesteld op de raadvergadering van 8 augustus. Deze besloot B. en W . te laten overleggen met de schoolcommissie over 'de plannen tot inrigting van scholen voor het onderwijs in kunsten en wetenschappen'.
Op 22 oktober bracht Diepen aan de raad
verslag uit van zijn contacten met de inspecteur van het middelbaar onderwijs, dr. J.
Bosscha^', en Thorbecke zelf. Bosscha wist
op 29 september al aan Thorbecke te melden

dat er kans was het paleisje van Willem I I te
verkrijgen als schoolgebouw. Als Diepen
daarvan al op de hoogte was, heeft hij het
zorgvuldig geheim gehouden. Op 1 oktober
1863 was Thorbecke in Tilburg bij gelegenheid van de opening van de spoorlijn BredaTilburg, en mogelijk is er toen ook contact
geweest tussen de minister en Diepen over de
school. I n ieder geval besloot de gemeenteraad op 22 oktober een verzoek in te dienen
tot verkrijging van een hbs, maar hij weigerde een besluit tot stichting te nemen.
Thorbecke liet op 7 november nogal bits weten dat Tilburg niet erg meewerkte; hij kon
een verzoek pas overwegen als de gemeente
een gebouw beschikbaar stelde en zou, indien dat niet gebeurde, andere plaatsen voor
laten gaan. Op 19 november zeiden B. en W .
toe moeite te zullen doen het paleis van W i l lem I I als schoolgebouw te verkrijgen en op
25 november beloofde Thorbecke een rijkshbs te stichten, mits het paleis beschikbaar
zou komen.

een cultureel doel te dienen en om de stad
van Willem I I ter wille te zijn.
Het ontwerp-contract dateert van 4 augustus
1864. I n de raadsvergadering van 24 augustus passeerde het niet zonder opmerkingen.
Veel raadsleden (namen worden niet genoemd) hadden bezwaar tegen de in het contract opgenomen bedongen afsluiting, een
muur met daarop te plaatsen een hek, die
voor de gemeente aanzienlijke kosten tot gevolg had, maar ze zagen wel in met het oog
op de schenking van paleis, erf en 'plaisiertuin' moeilijk een ander voorstel te kunnen
doen.
De schenkingsakte werd gepasseerd in september en op 6 december 1864 verscheen het
Koninklijk Besluit dat 'eene Rijks hoogere
burgerschool van vijfjarigen cursus in de gemeente Tilburg zal gevestigd zijn en den
naam zal dragen: Rijksschool Willem 11'. Op
31 december droeg de stad het gebouw over
aan het rijk.

Daarop richtten B. en W . zich op 30 november tot de erfgenamen van de koning met de
bedelbrief: 'niet in staat zelf een gebouw te
financieren zien ze om naar een geschikt verblijf, en het enige dat ze kunnen vinden, is
het leegstaande paleis.'' De school werd wel
gewenst, zo lijkt het, maar geld mocht ze in
geen geval kosten.

De stichting was er, nu nog de verbouwing,
de leraren en de leerHngen.
De verbouwing nam het hele jaar 1865 in
beslag, en nog langer. Aan het interieur viel
een en ander te veranderen: een trappenhuis
werd aangebracht tussen de bel-etage en de
verdieping, waardoor de grote zaal van ruim
zes bij twaalf meter in dreën werd gedeeld en
verdween. Enkele binnenmuren vervielen,
andere werden nieuw opgetrokken. In het
oog vallen is de vervanging van de ronde ramen in de bovenverdieping door rechthoekige, en het aanbrengen van een zolder. Aan de
noordzijde van het paleis werd binnen de
nieuwe omheining een gebouw neergezet
waarin het gymnastieklokaal en het scheikundelokaal met de laboratoria werden ondergebracht.
Nog in februari 1866, toen de eerste lerarenvergadering al had plaatsgehad, werd er gewerkt, o.a. aan de verbouwing van de tekenzaal.
Was de verbouwing in handen van de aannemer Blomjous, de levering van meubilair en
hulpmiddelen berustte bij de afdehng van
Waterstaat te Den Bosch. VerHep de eerste
niet al te vlot, over de tweede schrijft Bosscha in maart 1866: 'de heeren van den Waterstaat schijnen gewoon te zijn aan langzaam werken, en niet dan door krachtigen
aandrang tot spoed te bewegen.'

Zuinigheid zal ook de reden geweest zijn
waarom Tilburg er niet over gedacht heeft
een gemeente-hbs te stichten. In Maastricht
zijn begin 1864 raadsdiscussies gevoerd over
de vraag o f de hbs daar rijks- of gemeenschool zou worden.
De Tilburgse raad besprak op 26 j u n i 1864 in
een besloten vergadering een rapport dat aan
de Maastrichtse raad was aangeboden door
een commissie uit zijn midden en dat de
overwegingen uiteenzette. De Tilburgse notulen spreken van een omslachtig rapport,
dat na weinig overleg en zonder conclusies te
trekken voor kennisgeving werd aangenomen. Bemoeizucht met een rijksinstituut
door de Tilburgse commissie van toezicht en
ergernis daaromtrent bij o.a. de inspectie
blijken later natuurlijk toch.
Het gebouw
De erfgenamen van Willem I I stonden het
paleis af op voorwaarde dat de hbs erin gevestigd zou worden en met de wens dat ze
Willem I I zou heten. Bosscha had daarvan
zekerheid op 13 april 1864 blijkens een brief
aan Thorbecke. Een eventuele verkoop van
het paleis zou niet verwonderlijk zijn geweest; al geruime tijd was het Koninklijk
Huis bezig de Tilburgse bezittingen af te stoten. De afstand om niet geschiedde wel om

Directeur en docenten
Tegen het einde van 1865, toen het ernaar
uitzag dat de verbouwing van het paleis tot
school het einde naderde, werden serieuze
pogingen gedaan leraren aan te trekken. Er
werd terdege rekening gehouden met de
plaatselijke verhoudingen, en met name voor
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afb. 1 Het gebouw van
de Rijks-HBS
Koning
Willem I I in 1892. Thans
paleis-raadhuis.

het zuiden van het land werden zoveel mogelijk leraren gezocht die katholiek waren.
Bosscha beval bijvoorbeeld Huijsmans aan
bij Thorbecke met de woorden: 'Door godsdienstige gezindheid is hij meer dan anderen
geschikt de bevolking van Tilburg en Brabant vertrouwen in te boezemen voor de
school.'
Het zwaartepunt van een hbs lag bij de natuurwetenschappen en de wiskunde; uit leraren in die vakken werden ook liefst de
schoolleiders gekozen. En in die sector schoten de katholieken met hun seminariecultuur
en hun aversie tegen de materialistisch genoemde en als gevaarlijk voor het geloof geschuwde natuurwetenschap tekort. Vandaar
dat gezocht werd in Duitsland, waar in de
Rijnstreken blijbaar wel voldoende katholieke natuurwetenschappers te vinden waren.
Met als gevolg dat van de zeven hbs'en in
Brabant en Limburg er vier geleid werden
door Duitse wis- en natuurkundigen: Maastricht, Roermond, Venlo en Breda, terwijl in
Den Bosch de Nederlander geworden Lamers
uit Maastricht werd benoemd. Alleen T i l burg en Helmond kregen een geboren Nederlander als directeur, die in Tilburg overigens
in 1868 en in 1873 werd opgevolgd door een
Duitser.
De eerste sollicitanten naar de Tilburgse hbs
meldden zich, toen de school nog niet officieel was gesticht. Dr. F . H . A . Wolters te
Den Bosch solliciteerde op 6 september 1864
naar het directoraat van de eerlang te Tilburg
te openen hbs. De merkwaardigste sollicitatie kwam op 18 januari 1865 van mr. Gerrit
Rinse Voormeulen van Boekeren, notaris te
Stadskanaal, kandidaat in de letteren, die
een leraarsbetrekking aan de Tilburgse hbs
wilde. H i j was het leven in Stadskanaal zo
44

moede, schreef hij, dat hij naar Zuid-Afrika
zou zijn vertrokken als zijn famihe hem niet
had tegengehouden. Tilburg leek hem een
voor de hand liggend alternatief.
Dr. F . H . A . Wolters (Maastricht 1819-Den
Bosch 1872) was leraar klassieke talen en
conrector aan de Latijnse school te Den
Bosch. H i j vroeg in 1863 om een aanstelHng
als inspecteur van het m.o., in j u l i 1864 om
het directoraat van de rijks-hbs te Roermond
en toen dat op niets was uitgelopen, op 6 september om het directoraat te Tilburg. Dat
herhaalde hij op 19 november 1865, weer
vergeefs. Ook zijn solHcitatie naar het directoraat van de op te richten rijks-hbs te Den
Bosch liep op niets uit.
Van zijn sollicitatie in september 1864 stelde
hij Tilburg op de hoogte. Op 30 september
arriveerde zijn adres waarin hij de medewerking van het Tilburgse gemeentebestuur
vroeg. Per omgaande riep burgemeester Suys
zijn raad bijeen, 'aangezien het van zeer veel
belang is om teneinde de school te doen
bloeijen iemand aan het hoofd derzelve geplaatst te zien die daartoe de noodige geschiktheid bezit.' I n de besloten vergadering
van 1 oktober 1864 werd eenparig het voorstel aangenomende adressant gunstig aan te
bevelen aan de minister. Zo trachtte het
stadsbestuur zonder een gemeente-hbs te willen toch invloed uit te oefenen op het benoemingsbeleid. Dat gebeurde ook bij Fengers
ontslag in 1873, met als gevolg zowel ergernis
als hilariteit in Den Haag.
Bosscha oordeelde anders dan het gemeentebestuur. 'Voor deze betrekking schijnt de
Heer Wolters, wegens zijne
persoonlijke
hoedanigheden ongeschikt', tekende hij aan
op zijn lijst van docenten die in aanmerking
kwamen voor Tilburg. Op deze lijst, door
Thorbecke zelf van aantekeningen voorzien,
vermeldt Bosscha de naam Fles nog niet; ze
dateert dus van voor november 1865. Ze begint met dr. F. van Calker en L . J . Steyns, de
eerste als leraar natuurwetenschappen, de
tweede als leraar Nederlands, geschiedenis en
aardrijkskunde. Beiden zijn geschikt voor de
betrekking van directeur volgens ingewonnen inlichtingen, maar Bosscha geeft de
voorkeur aan Steyns gezien diens rijpere leeftijd en grotere ervaring in het onderwijs. Van
Calker was op dat ogenblik 24 jaar, en had
sinds 1860 ervaring als assistent en lector in
het hoger onderwijs, eerst in Bonn, later in
Berlijn en sinds 1864 in Leiden. Steyns was
45 jaar, en leraar eerst aan het Koninklijk
Atheneum en later de gemeente-hbs in Maastricht. Dat Van Calker, achter wiens naam
Thorbecke het woord directeur doorstreepte,
gezien zijn prille leeftijd niet als schoolleider
benoemd werd, is waarschijnlijk te betreuren; mogelijk heeft ook zijn Duitse nationali-

teit ook een rol gespeeld. Uit wat van hem
bekend is, spreekt een grote zorg voor het
onderwijs en een goed inzicht in menselijke
verhoudingen. Fles' opvolger Fenger, ook
een Duitser, was nog geen 28 jaar toen hij in
Venlo directeur werd, en pas 29 bij zijn benoeming in Tilburg. Z i j n voornaamste opponent werd Van Calker!
Een ander tweetal uit wie te kiezen viel, waren de leraren Duits Joseph Frantzen, die in
Kleef woonde, en Johan Carl Friedrich
Okon (Wesel 1820-Rijen 1898), een Duitser
die sinds 1854 in Tilburg huisonderwijzer
was, o.a. voor Duits, en ook vermeld staat
als organist. Bosscha tekende aan: 'Spreekt
vrij goed Nederlandsch', en Thorbecke onderstreepte ter attentie achter zijn naam de
woorden 'te Tilburg'.
Toen Bosscha aan
Frantzen de voorkeur gaf, waarom dan ook,
vertrok deze naar de hbs in Zaandam en later
naar die van Zwolle. In 1883 meldde hij zich
weer voor Tilburg aan 'met grooten aandrang', toen Frantzen gepensioneerd werd.
Bosscha liet de functie van directeur in zijn
lijst open. H i j noteerde: 'omtrent de staathuishoudkunde,
statistiek, kennis der Nederl. staatsinstellingen en handelsregt kan de
ondergeteekende geen voorstel doen. Is dit
onderwijs welligt aan een advokaat of regterlijkpersoon te Breda op te dragen?', waarop
Thorbecke op de conceptlijst van Bosscha
schreef: 'Directeur mr. Fles, regter in de arr.
regtb. te Breda, te belasten met de vakken op
de vrg. bl. omhaald.'
Waarom Steyns, die volgens Bosscha later
'zeer gewenscht had directeur te Tilburg te
worden', afgewezen en Fles wel benoemd
werd, is niet duidelijk. Fles werd gesignaleerd door Bosscha in een brief aan Thorbecke van 21 oktober 1865. Door 'den jongen
professor Modderman'
werd hem als geschikt leraar voor de vakken geschiedenis,
staathuishoudkunde, statistiek en kennis der
Nederlandse staatsinstellingen genoemd mr.
F.J.A. Fles, die ook kandidaat in de letteren
was, een weinig voorkomende combinatie.
'De Heer Fles is katholiek en geniet in Breda
algemeene consideratie.' De vraag is of hij
zijn rechterlijke betrekking zou willen opgeven, maar de kans is er, meent Bosscha, als
het salaris op ƒ 2400 bepaald zou worden.
'Naardien hij, zoo ik verneem, zonder fortuin is, zou hij welligt over te halen zijn.'
Misschien heeft Thorbecke zich zijn oudleerling herinnerd, die hem een tiental jaren
een brochure toegezonden had met zijn voorstel van en toelichting op een 'Wets-ontwerp
op de regterlijke organisatie en het beleid der
justitie.'
Fles kreeg in een schrijven van
Thorbecke van 27 november 1865 de uitnodiging directeur te Tilburg te worden, zonder

gesolliciteerd te hebben. Het verzoek noemde hij vleiend, de betrekking lachte hem toe,
maar er bestond één bezwaar dat hij de minister mondeling wilde toelichten. Welk bezwaar dat was, blijkt niet. Het probleem
moet zijn opgelost, want in een brief van 4
december 1865 stelde Fles zich - na een bericht van Thorbecke van 1 december - beschikbaar voor het directeurschap en het leraarschap. Ervaring in het onderwijs had hij
intussen niet. Wel was hij sinds mei 1862 Hd
van de schoolcommissie in Breda, en op 7
september 1865 werd hij benoemd tot schoolopziener voor het lager onderwijs in het 10e
district van Noord-Brabant, een functie die
hij ondanks bezwaren van Bosscha tot 1870
bekleed heeft.
Zoon van een joodse vader geboortig uit
Amsterdam en een katholieke moeder geboren in Parijs werd hij katholiek opgevoed.
H i j studeerde rechten en letteren in Leiden,
waar hij colleges bij Thorbecke volgde. {'De
man van wien ik geleerd heb, hoe men de
Regtsstudie moet beoefenen,' schrijft hij op
4 februari 1866.) I n 1852 werd hij advocaat
in Breda, in 1859 plaatsvervangend kantonrechter en in 1862 rechter aan de arrondissementsrechtbank te Breda. Na zijn korte periode in het middelbaar onderwijs, 'geëindigd
eerst met de door godsdienstige onverdraagzaamheid geprovoceerde ontneming van de
Directie en later door de onaangename en
valsche positie tegenover mijn
opvolger',
vertrok hij naar de Arnhemse rechtbank,
vanwaar hij raadsheer werd aan het Gerechtshof in Amsterdam.
Ten slotte ontbrak nog een leraar Nederlands
en aardrijkskunde. Steyns, aan wie Thorbecke de voorkeur gaf boven Wohers, weigerde
toen hij het directoraat niet kreeg, en evenzo
Wolters, om dezelfde reden. Bosscha ried
Fles aan zelf te zoeken, maar de 62-jarige
Verwayen, rector van het gymnasium te
Maastricht, noch Steyns lieten zich overhalen. Steyns, die hoog in Bosscha's achting
stond, exploiteerde in Maastricht een kostschool verbonden aan de scholen voor middelbaar en hoger onderwijs, en typerend
voor Bosscha en voor Tilburg zijn diens
woorden in een verzoek aan Fles te polsen
naar de mogelijkheid voor een dergelijk instituut in Tilburg: 'Is het gemeentebestuur,
dat nog niets voor de school deed, niet te bewegen dergelijke inrigting tot stand te brengen?'
A l die weigeringen noodzaakten Thorbecke
en Bosscha de laatste te benoemen die ze wilden benoemen: dr. F.C. Soer, rector te 01denzaal. Deze had al op 8 mei 1865 gevraagd
directeur te mogen worden in Tilburg, 'den
schoonsten werkkring, geheel in overeenstemming met mijn aard en rigting'. In zijn
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afb. 2 Mr. F.J.A.
Fles,
de eerste directeur van
de Tilburgse
Rijks-HBS.

als altijd bloemrijke brief solliciteerde hij
niet rechtstreeks, maar liet hij als vaker kamerleden voor hem pleiten. Na veertien jaren
toevens in het grijze Oldenzaal 'snakt ons
hart en vooral dat eener teergeliefde gade
nog altijd naar
Noord-Brabant'.
Nu zijn kansen op het directoraat verkeken
waren, probeerde Soer er toch nog iets meer
dan een leraarsbetrekking uit te slepen. Eerst
liet hij telegrafisch weten voorlopig voor de
eer te bedanken; vervolgens wilde hij de betrekking aanvaarden 'als daaraan met een
paar honderd guldens verhooging een vicedirecteurschap kan worden verbonden. In
dat geval kan de Minister aanstonds over
mijne diensten beschikken. Van ter zijde ingelicht dat een en ander te Tilburg ook voor
den bloei der school den gunstigsten indruk
zou maken, heb ik hoop dat de openingen
hieromtrent gedaan tot een gewenscht resultaat kunnen leiden.' Wie met 'ter zijde' werd
bedoeld, is helaas niet te achterhalen.
Bosscha meldde aan Fles dat Soer met zijn
condities een ongunstige indruk had gemaakt
en dat hij hem daardoor misschien bespaard
zou worden. H i j had Thorbecke intussen het
bericht vernomen te hebben (van wie?) 'dat
ook in Brabant, bepaaldelijk te Breda, de
Heer Soer bekend staat als een zoo exclusief
ultra-katholijk, dat zijne benoeming aan gematigde Katholijken niet welkom kan zijn'.
Hij verwees naar een Bredase episode in
1855, toen Soer voor de rectorsbenoeming
aan het gymnasium 'voornamelijk door invloed van den Heer Pastoor Werden als eerste kandidaat op de voordracht werd geplaatst. Informatiën
door den Minister van
Binnenlandsche Zaken genomen deden zijne
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benoeming niet wenschelijk achten.'
In zijn Utrechtse studentenjaren was Soer intiem bevriend met de katholieke emancipator
Le Sage ten Broek te Grave. H i j werkte mee
aan diens tijdschriften De Godsdienstvriend
en Catholijke Nederlandsche Stemmen; van
het laatste was hij van 1847 tot 1850 redacteur naast Josué Witz. Beiden gaven het blad
een uitgesproken democratisch karakter, kozen partij voor de verpauperde volksmassa's
en sympathiseerden met de gevaarlijk geachte en 'revolutionaire' Van Bevervoorde.^'
Als rector in Oldenzaal had Soer in 1857 de
kleine Herman Schaepman onder zijn hoede,
voor die zijn studies voortzette aan het seminarie van Culemborg, 'en misschien was het
wel Soer, die zijn leerling begrip leerde hebben voor de democratie en de arbeidersbeweging'.'^
Soers 'ultramontaanse' activiteiten zullen
Thorbecke, Bosscha en de chef van de afdeling onderwijs mr. H . Vollenhoven, de laatste twee zeker geen vrienden van katholieke
scherpslijpers, niet hebben aangestaan. De
toenemende agitatie van katholieke en ook
protestantse cultuurdragers tegen de school
die de natuurwetenschappen zo benadrukte,
zal hun aarzeling vergroot hebben. Nog in
1877, toen directeur H ü l s m a n n Tilburg
dreigde te verlaten en Soer mede solliciteerde
naar zijn opvolging, schreef inspecteur Salverda dat Legebeke bepaaldelijk de voorkeur
verdiende boven twee andere heren, 'en
vooral boven den heer dr. Soer'.
Maar Thorbecke had in 1866 geen keus, en
op 16 januari werd Soer benoemd. Het college was voltallig, de school kon beginnen.
De eerste jaren
Toen Bosscha in augustus 1865 Huijsmans
trachtte over te halen tekenleraar aan de T i l burgse hbs te worden, spiegelde hij hem bijna een illusie voor: 'De Rijksschool
Willem
I I zou dan een centrum voor onderwijs van
kunst kunnen worden. Wie weet hoeveel
leerlingen gij daarheen zoudt trekken, die
zich onder Uwe leiding alleen voor het teekenen kwamen bekwamen.' En bij zijn aanbeveling aan Thorbecke heet het: 'Van hem is
te verwachten dat hij de Rijksschool tot een
centrum van industrieele kunst zal maken.'
Die verwachting, misschien gebaseerd op de
vrijheid van inrichting der scholen, aan te
passen aan de plaatselijke behoefde, zou niet
uitkomen.
Fles riep zijn leraren bijeen voor de openingsvergadering van 2 februari 1866. Helaas zijn er uit de 19e eeuw geen notulen meer
voorhanden en evenmin leerlingenregisters.
Gezien Bosscha's adviezen aan Fles hield
men zich o.a. bezig met het programma voor
de eerste leerjaren en met een huishoudelijk

Het

docentenkorps

Mr. Frederik Jacob Alexander Fles (Breda 1827-Amsterdam 1889) Geschiedenis, staathuishoudkunde, staatsinrichting, handelsrecht. Katholiek. Directeur tot 31.12.1867, leraar
tot j u l i 1869. Was rechter te Breda, wordt raadsheer aan het gerechtshof in Amsterdam.
Salaris ƒ 3000.

Dr. Frierich Julius Peter van Calker (Bonn 1841-Groningen 1913) Scheikunde, biologie.
Katholiek. Leraar tot 1874. Was assistent mineralogie te Leiden, wordt hoogleraar te Groningen. Salaris ƒ 2400.

Frederik
Wilhem Krecke
(Nijmegen 1843-Utrecht 1895) Natuurkunde,
mechanica,
kosmografie, wiskunde. Nederlands hervormd. Leraar tot 1869. Promoveert in 1867. Was
leraar aan de Technische School te Utrecht, wordt Assistent scheikunde in Utrecht. Salaris
/ 1800.

Ir. Johan Hendrik Louis Anne Ziegenhirt von Rosenthal (geboren Amsterdam 1838)
Wiskunde, technologie, rechtlijnig tekenen. Nederlands hervormd. Leraar tot sept. 1867.
Was adjunct-ingenieur bij de spoorwegen, wordt leraar aan de rijks-hbs te ZaUbommel. Salaris / 1800.

Dr. Franciscus
Clemens Soer (Zutphen 1825-Ginneken 1891) Nederlands,
aardrijkskunde. Katholiek. Leraar tot 1892. Was rector van het gymnasium te Oldenzaal. Salaris ƒ 2400.

Jean Maurice Auguste Reinders (Maastricht 1823-Ginneken 1893) Frans. Waals hervormd. Leraar tot 1892. Was leraar aan het gymnasium en de hbs te Leiden. Salaris ƒ 1800.

Frank (Francis) Stuart Gomm (geboren Londen 1841) Engels. Nederlands hervormd. Leraar tot november 1867. Was leraar aan de bijzondere inrichting voor middelbaar onderwijs
(instituut van de heer De Vos) te Rijswijk. Salaris ƒ 1800.

Joseph Frantzen (Aken 1825-Oisterwijk 1896) Duits, schoonschrijven,
thoUek. Leraar tot 1883. Was leraar te Kleef. Salaris ƒ 2000.

boekhouden. Ka-

Constantijn
Cornelis Huijsmans (Breda 1810-Den Haag 1886) Handtekenen. Katholiek.
Leraar tot 1877. Was leraar aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Salaris
ƒ 1800.

Hendrik Pfaff (Bergen op Zoom 1841-Tilburg 1905) Gymnastiek en wapenhandel. Katholiek (later, in 1880 en 1900: geen kerkgenootschap; in 1890: Oud Roomsch). Leraar tot
1903. Was sergeant-tamboer in het le Reg. inf. te Nijmegen; gymnastiekleraar op kostscholen. Salaris ƒ 600.

Martinus
Brooymans
(Teteringen 1836-Tilburg 1900) Conciërge. Katholiek. Conciërge
tot 1899. Was hovenier, huisknecht, en vervolgens werkzaam bij de gasfabriek te Breda.
Salaris ƒ 250.

Hendrik
Wesse/(Bavel bij Breda 1826-Tilburg 1896) Amanuensis tot 1891. KathoHek. Salaris ƒ 600.
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afb. 3 Advertentie in
'Weekblad van Tilburg',
3J maart 1866.
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4eD ,en O o n ( | e r d a g d e n Sen A p r i l berol e M , ' Itlkeni de* ochtends tao 10 tot 12 ore, zal
>aceren in ds DireclearslEamer ran béi Paleis te Tilbfj,
bij welke gelegenheid het Frogramma der Lessen en de noodige ioKcbtiDgen te bekomen zijn.
Het schoolgeld Toor rolledig wjderwijs bedraagt
t 7JM
p e r k w a r t a a l et^vooir enkele takkni
t 7»— o f f 1 4 . — p e r ) a a r , naar gelang
daarin hoogstens tweemaal of meer dan tweemaal in
da week Le» wordt gegeTen.
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IMr.
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reglement. Omdat de verbouwing nog niet
rond was, en er ook nog geen meubilair beschikbaar was, ging ieder weer zijns weegs,
hetgeen de kranten tot enig ironisch commentaar verlokte. 'Het een en ander doet
vermoeden dat onze nieuwe school nog in
langen tijd niet zal geopend worden,' schreef
de Bredasche Courant, tot woede van Bosscha. Ook Thorbecke was ontstemd en liet
dat aan Fles weten, maar Bosscha stelde Fles
gerust: de minister had ditmaal ongelijk.
Bosscha werd langzamerhand echter ook ongeduldig, hij hoopte op opening in maart, en
drong ten slotte aan op begin april.
De aanmelding van leerlingen vond plaats op
4 en 5 april, en op 9 april volgde de feestelijke opening. Het verslag daarvan openbaarde
al iets van de komende oorlog tegen het instituut dat leerlingen van welke godsdienstige
herkomst dan ook wilde onderwijzen in zaken die nuttig waren voor de geïndustrialiseerde samenleving. Tolerantie en natuurkennis schenen gevaarlijk.
In een kort en zakelijk artikeltje berichtte De
Noordbrabander van de gebeurtenis. De
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbosche Courant bracht op 13 april een
verslag. De plaatselijke overheid begaf zich
om elf uur naar het koninklijk lokaal, waar
zich de inspecteur, directeur en professoren
der school, de reeds ingeschreven leerlingen
en een talrijk publiek bevonden. Van een
aantal gebouwen wapperde de nationale
driekleur. Fles' openingsrede, blijkbaar zeer
lang, werd weergegeven, evenals Bosscha's
en Diepens toespraken, 's Avonds bracht de
Koninklijke Harmonie een luisterrijke serenade; president Verbunt sprak een wel48

komstgroet, die de directeur met een blijk
van aandoening beantwoordde.
Des te merkwaardiger is het 'feestartikel in
het Weekblad van Tilburg van 14 april; wel
op de voorpagina, maar onder de titel 'Ingezonden', als het ware buiten verantwoordelijkheid der redactie. Tussen een lange openingstirade, die erop neerkomt dat de vermogens der aanstaande industriëlen met zorg
moeten worden ontwikkeld, wil Tilburg zijn
concurrentiepositie behouden, en een loflied
op koning Willem I I staat weinig te lezen
over de plechtigheid en niets van de toespraken. Wel wordt nadrukkelijk genoteerd
'waarachtige wetenschap voert tot God, en
slechts de waanwijze, de in zonden diep gezonkene zint in zijn hart op 't versmaden van
Goden godsdienst'. Daar konden de 'professoren' het mee doen. En de Tilburgers waren
gewaarschuwd.
De lessen begonnen op 10 april, met twaalf
leerlingen volgens de ene notitie, o f zestien
volgens een bericht van Fles aan Thorbecke.
A a n het einde van de korte cursus telde de
eerste klas, in werkelijkheid een voorbereidend, achttien leerlingen, van wie er drie
slechts een o f enkele vakken volgden. Er zijn
zeventien Tilburgers, en een 'uit de omstreken'. E l f werden er in j u l i bevorderd naar de
eerste klas.
De beperking tot een eerste klas moet teleurstellend zijn geweest. I n januari was er
sprake van mogelijke leerlingen voor de derde klas, maar Bosscha liet al weten dat hij
aanvankelijk niet veel leerlingen verwachtte.
De voorbereiding voor voortgezet onderwijs
op de Tilburgse lagere scholen sloeg hij niet
hoog aan. Bovendien ontbrak het Tilburg
aan instellingen die leerlingen voor de hogere
klassen konden leveren, iets waardoor b.v.
Maastricht van het begin af een volledig aantal klassen telde.
Het jaar 1866-1867, toen Vincent van Gogh
in de eerste klas zat, telde de voorbereidende
klas twaalf leerlingen, de eerste klas negentien, en er waren vijf leerlingen die slechts
een o f een paar vakken volgden. Van de 36
woonden er nu 32 in Tilburg en vier in de
omgeving. Er worden ook leeftijden opgegeven: de jongsten waren 11 jaar (2), de
oudsten 18 o f ouder (ook 2); verder waren er
vier van 12, zeven van 13, eveneens zeven
van 14, zes van 15 en drie van 16 jaar. De oudere leeftijdscategorieën behoorden in het algemeen bij de leerlingen voor een o f enkele
vakken. De meesten van deze groep zijn in
1867-1868 18 jaar o f ouder. De leeftijdsopbouw was volgens Bosscha niet anders dan
op andere hbs'en, eerder iets gunstiger.
Vincents leraren waren Soer (Nederlands en
aardrijkskunde), Frantzen (Duits en schoonschrijven), Reinders (Frans), Von Rosenthal

afb. 4 Uit het 'Programma van het onderwijs
der Rijks Hoogere Burgerschool met
vijfjarigen
cursus Willem 11, te Tilburg, 1867-1868'. Vincent behaalt bij zijn
overgangsexamen naar
de tweede klas 7,36 gemiddeld.

en Krecke (rekenen en wiskunde), Van Calker (biologie). Fles (geschiedenis), Huijsmans (tekenen) en Pfaff (gymnastiek). Wapenhandel was voorbehouden aan de hogere
klassen! I n de tweede klas kwamen daarbij
Gomm voor Engels, die al in november vertrok en werd opgevolgd door B. Kouwenbergh, en F.F.A. Eick, de opvolger van Von
Rosenthal, voor lijntekenen en een deel van
de wiskunde.
In het jaar 1867-1868 (Van Gogh zat in de
tweede klas) telde de voorbereidende klas een
leerling, de eerste tien leerHngen, de tweede
negen. Aanvankelijk waren er meer leerlingen, maar door de verwijdering van twee tegen het einde van het schooljaar en door de
verhuizing van Van Gogh in maart 1868
daalde het aantal. Vincent van Goghs vertrek

—
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De openbare examens van overgang hebben plaats gehad
op 11, 12 en 13 Julij 1867; daaraan is deelgenomen door 20
leerlingen, die, met of zonder dispensatie van een of meer vakken, voor den volledigen Cursus waren ingeschreven, waarvan
tien ia de voorbereidende en even zoo vele in de Eerste Klasse
gezeten waren. De uitslag daarvan, i n verband met de in den
loop van het jaar gehouden aanteekeningen, is dat de leerlingen zijn geclassificeerd als volgt:

In de voorbereidende Klasse.
NM.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

met 7.72 punt gemiddeld per vak.
Vlamings ( A . )
II
II
6.77
Soer ( J . G. A . M . )
II
II
6.30 II
Houwing ( D . Is.)
II
II
5.97 II
Velsen ( H . H . )
II
II
II
5.95
Deen (Jacobus)
II
II
V a n E o e s s e H H . C . H . ) H 5.85 II
II
II
« 5.75 II
Kooij (J.)
II
II
« 5.27 II
Panhuxjsen ( H . G.)
II
II
II
//
4.65
Donders (C.)
II
II
II
n 4.15
Kooij ( M . G.)

Van welke de eerste 7 nummers bevorderd zijn tot de Kerstc Kla.sse.

In de Eerste Klasse.
N'M.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De Beer ( J . J.)
met 7.98 punt gemiddeld per vak.
II
Huijsmans ( E . M . J . E . ) H 7.72 /,
II
TranV.en (J.)
« 7.67 /;
II
V a n Gogh ( V . W . )
ii 7.36 n
II
Koster ( J . L . )
n 6.77 «
II
V a n Dooren ( L . R. M . ) « 5.60 //
II
Deen (Josephus)
n 5.45 «
II
VanDooren(P.E.C.M.)// 4.92 «
II
Meelis ( H . J.)
« 4.71 /;
II
Piuo Post (P.)
II 4.56 //

Van welke de eerste 5 nummers bevorderd zijn tot de Tweede Klasse, terwijl
dc bevorderinjf van de nummers ö en 7 afhankelijk is gesteld van een in
sommige vakken door hen uf te leggen licr-examen.
A l de voor het partieel onderwijs ingeschreven leerlingen zijn tot eene hoogere klasse bevorderd.

vindt nergens een verklaring. Misschien heeft
het iets te maken met het nieuwe en blijkbaar
ijzig strenge bewind van directeur Fenger,
waardoor Vincent zich niet meer op zijn
plaats voelde.
Buiten het genoemde aantal van twintig waren er bovendien 27 leerlingen voor een of
enkele vakken; van hen volgden 22 scheikunde, vier tekenen en een Duits. Het aantal dat
alleen tekenen volgde, groeide in het jaar
daarop tot twaalf.
De leerHngen voor volledig onderwijs bevolkten geleidelijk alle jaarklassen. In 1871
deden de eersten eindexamen. Het totaal
aantal leerlingen bleef schommelen tussen 20
en ruim 30, met als dieptepunten 1872 (20) en
1878 (23) en als hoogtepunten 1874 (39) en
1884 (37).
Over de dagelijkse gang van zaken en het
verloop van vergaderingen over bevordering
en dergelijke zijn van deze jaren geen gegevens voorhanden. De enige woorden die opduiken in de vergaderingen van de Commissie van Toezicht en de correspondentie van
Bosscha zijn de positie van Fles en ordeproblemen. Van welke aard deze laatste waren,
wordt niet precies duidelijk. De orde in de
lessen Het blijbaar te wensen over bij Krecke
en Frantzen, zo blijkt uit Bosscha's wens
naar informatie dienaangaande. Krecke deed
beter een ander vak te kiezen, verzuchtte hij.
Over wantoestanden in de lessen van Fles
blijkt nergens iets.
De gemeentelijke commissie van toezicht,
benoemd op 21 augustus 1866, vergaderde
voor het eerst op 3 september. Voorzitter
was de arts dr. L . T h . Pompe; secretaris was
Ign. Mutsaers, fabrikant; leden waren de
wijnhandelaar A . F . Verhoeven, W . P . A .
Mutsaers, zonder beroep en A . J . Janssens,
koopman. AUen waren katholiek. Voor zover bekend zijn, anders dan bijvoorbeeld te
Venlo, nooit niet-katholieken benoemd, hoewel steeds van aüerlei zijden, ook in de gemeenteraad, benadrukt werd dat de rijks-hbs
niet bedoeld kon zijn voor katholieken.
Op 8 j u l i confereerde de commissie met de
inspecteur. Aan de orde was de vraag naar de
oorzaken van de kwijnende toestand der hbs.
AHereerst werd als een der hoofdoorzaken
genoemd de benoeming van Fles, die geroemd werd als leraar maar gelaakt als directeur. Z i j n benoeming werd destijds ongaarne
gezien; reeds voor zijn komst was de publieke opinie te zijnen opzichte ongunstig gestemd. Ouders betwijfelden o f hij wel bezield
was met de hier gewenste geest van godsdienst en tucht. Vermeld werden handelingen
tegen de heersende godsdienstzin, weigering
leerHngen te verplaatsen (verwijderen?) die
zedenkwetsende gesprekken voerden of da49

den verrichtten en er waren klachten dat leerlingen in hun vrije tijd koffiehuizen bezochten.
Ook de slechte verhouding tussen de directeur en de leraren werd genoemd: autocratisch handelen, gebrek aan tact en vertrouwelijkheid, kleingeestige vitterijen. Afgezien
van Fles' tekortkomingen werden als oorzaken ook vermeld de sociale samenstelling van
de Tilburgse bevolking, kortzichtigheid bij
velen inzake schoHng, en gelovige huiver om
kinderen aan een school toe te vertrouwen
waarin men ook maar een zweem van rationahsme of materiaHsme vermoedde.
Veelbetekend is de opmerking dat een gelukwens aan de leraren wegens de goede uitslag
van de overgangsexamens naar school zou
worden gezonden, en niet openlijk in het
Weekblad van Tilburg zou worden gepubliceerd, 'omdat dit onder de gegeven omstandigheden minder voorzigtig wordt geoordeeld'.
De kritiek op Fles lijkt in tegenspraak met
'de vaderlijke, gezelligheid uitstralende' f i guur die Jan Meyers in hem ziet.^' I n zijn
correspondentie met de bioloog en Shakespeare-vertaler dr. L . A . J . Burgersdijk schrijft
Huijsmans: 'Fles is goed, maar het is een advocaat. Gelukkig heeft hij te veel verstand
om zich met iets te bemoeijen dat hij niet
kent' (11 april 1867).
Op 15 januari 1869, in een beschrijving van
de positie in de Tilburgse gemeenschap van
de hbs-leraren, van wie sommigen 'het voorbeeld geven dat men goed katholijk kan zijn
en toch een zelfstandig mensch
uitmaken':
'Begrijp eens welken indruk de onhandige
keuze van Fles als Directeur der H.B. school
hier maken moest - die overal en een ieder
stootte, zonder dat hij zich daarvan bewust
was.'
Na de bespreking tussen de inspecteur en de
commissie liet Bosscha Fles zonder meer vallen, en dan stuiten we pas op kritische passages in zijn correspondentie over Fles. Toen
deze eervol ontslagen was als directeur maar
aanbleef als leraar, en de Venlose directeur
dr. Wenceslaus H . Fenger (geboren 1838 te
Wevelinghoven bij Keulen) benoemd was per
1 januari 1868, was het zaak Fles uit zijn
dienstwoning in het gebouw van de hbs te
krijgen. Op dat terrein leverde hij inderdaad
passief verzet, hetgeen Bosscha tot de kreet
bracht dat de last van Fles voornamelijk lag
in de hinderlijke vertoning van zijn weinig
ordelijke huishouding; maar geen woord
over wanorde in zijn lessen.*' Evenzo ergerde hij zich aan de diensten die de portier hem
bleef bewijzen en aan zijn geit, die van het
koninklijk grasveld moest verdwijnen. Fles
revancheerde zich door vergoeding te vragen
voor de graszoden die op zijn kosten gelegd
50

waren. Fles werd met Soer het zwarte
schaap, dat bij elk incident verdacht werd
mee te intrigeren.
Bij Fengers installatie kon Bosscha niet aanwezig zijn en hij verzocht Huijsmans die taak
waar te nemen. Later bleek tot Bosscha's
verbazing dat Fles de introductie op zich had
genomen: een slechte winnaar en een nobele
verHezer.
In november 1868 werden de leraren, allen
lid geworden van de sociëteit Philharmonie,
geconfronteerd met de afwijzing van een van
hun nieuwe collega's en traden zij en bloc
uit. Er ontstond weer een conflict in de T i l burgse samenleving en een door de leraren
opgerichte sociëteit, die bovendien in de concurrent van het Weekblad van Tilburg, de in
hoge kerkelijke kringen verdachte Tilburgerbode, een bondgenoot vond. Bij gebrek aan
exemplaren van dit weekblad zijn over dit
conflict weinig bijzonderheden bekend.
De strijd tussen een instituut dat tolerant wilde zijn, alle gezindten gelijkelijk wilde bedienen, óók de katholieke, en dat verplicht was
onderwijs te geven dat niet kwetsend was
voor welke geloofsovertuiging ook, en de
stad die zich als de meest katholieke stad van
Nederland beschouwde, scheen ongelijk.
Clerus en pers, en daardoor ook iedereen die
in Tilburg wilde meetellen, trachtten de
school terug te dringen tot een terrein dat te
klein was voor de pretenties van de landelijke
overheid: ze zou alleen bedoeld zijn voor de
zeer kleine groep niet-katholieken.
De Tilburgse pers bestreed de school furieus,
ofwel openlijk, ofwel door uit binnen- en
buitenland incidenten op openbare scholen
breed uit te meten. Fengers opvolger dr.
H ü l s m a n n trachtte, als hij eerder in Breda
had gedaan, in ingezonden stukken begrip te
vinden voor zijn instelling, met gevolg dat
ook De Maasbode gericht vuur begon te geven, nu zelfs door leraren als Fikkert en
Pfaff te bekladden.
Dat niet overal zo werd gedacht, getuigt L . J .
Rogier. Belangstelling voor de hbs had bij de
katholieken lange tijd ontbroken, althans in
schijn. I n werkelijkheid wemelde het bijna,
althans in de grote steden van Holland, reeds
voor 1900 op de openbare hbs en van katholieke jongens.'''
Genuanceerde oordelen vinden we pas zeer
laat, bijvoorbeeld veelvuldig bij J.A. Bornewasser^', die bovendien de apostolisch bezielde leraren prijst, die geloof, cultuur en
vaderland naar best vermogen aan de openbare middelbare school hebben gediend.^"!
Als oud-leerling van een stedelijk gymnasium weet hij waar hij over spreekt.
Het kanonvuur duurde tot na 1880. Daarna
legde de school zich blijkbaar neer bij de

afb. 5 Docenten en leerlingen van de
Rijks-HBS
Koning Willem I I aan de
achterzijde van het gebouw. De foto dateert
uit de begintijd van de
school. De derde van
rechts op de voorste rij
is vermoedelijk
Vincent
van Gogh (Coll.
Rijksscholengemeenschap
Koning Willem I I Tilburg).

plaatselijk gewenste situatie, en berustte ze in
de periodieke waarschuwingen van de kansels, de jubel over exclusief katholieke stichtingen en hun subsidiëring en het stilzwijgen
rond het eigen instituut.
De afwijzing moet ook gevolgen hebben gehad voor de emancipatie van de katholieken
in Brabant. De toch al aanwezige gettomentaliteit werd nog versterkt. En veel klachten,
terecht en ten onrechte, over de achterstelling, die voor een groot gedeelte werd veroorzaakt door ongeschooldheid, zijn terug te
voeren op de weigering geschoold te worden.
'De zogenoemde
intellectuele
emancipatie
van de katholieken in het middelbaar onderwijs is door deze conservatieve stroming lag
afgeremd en pas na 1945 op gang gekomen',
aldus J.G.B. de Frankrijker.'O)
Niet alleen orthodoxe en liberale katholieke
leraren, maar ook leraren van welke andere
overtuiging ook, fijnzinnige en idealistische
mensen als zij in het algemeen waren, moeten zich geschoffeerd hebben gevoeld bij de

aantijgingen tegen hen ingebracht over ongeloof en zedeloosheid die door hen in de hand
zouden worden gewerkt. Bosscha kon in
1869 nuchter melden dat het bepaald en
streng verbod der rooms-katholieke geestelijken om kinderen naar de hbs te zenden, tot
gevolg had dat enkelen hun reeds aangemeld
kind weer terugtrokken. Maar Van Calker
schreef in 1873: 'Dat de overheid aan iedereen van ons dankbaar zal zijn, te meer wij
hier in Tilburg een veel moeilijker, met veel
meer verdriet en veel minder voldoening verbonden taak hebben dan onze collega's aan
andere scholen.' En de sociaal-voelende Armand Sassen in 1881 bij zijn afscheid: 'Menigmaal heb ik gedurende dat twaalfjarig levenstijdperk een dronk gedaan uit den lijdenskelk. Grievende miskenningen
ontbraken mij niet. Baatzuchtige, onoprechte, onedele karakters, zich voornamelijk
openbarende in den onzaligen partijstrijd,
onder
vaak eerbiedwaardige, maar niet zelden misbruikte leuzen - ik leerde ze kennen, in
overvloed.'
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Bronnen
Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage: Thorbecke-archief (onderwijs 1862-1866); correspondentie; Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, vijfde afdeling, onderwijs,
1848-1876; Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling onderwijs, 1876-1918.
Gemeentearchief Amsterdam: Bevolkingsregister.
Gemeentearchief Breda: Archief van de curatoren
der Latijnse school; Bevolkingsregister; Collectie
dagbladen.
Gemeentearchief Deventer: Correspondentie Burgersdijk.
Gemeentearchief
Tilburg:
Secretarie-archief
1810-1907 (bestuur; bevolking; onderwijs); Archief van de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs; Archief van de sociëteit Philharmonie; Programma van het onderwijs te geven
aan de Rijks hoogere burgerschool Willem I I ,
schooljaar 1867-1868, v.v.; Bevolkingsregister;
Collectie dag- en weekbladen.
Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage: Collectie
dagbladen.
Schoolarchief Rijksscholengemeenschap 'Koning
Willem W: Correspondentie 1865 vv.
Regeringsverslagen van den staat der hooge, middelbare en lagere scholen over 1865 vv., in: Handelingen der Staten-Generaal.
De Economist, tijdschrift ... tot bevordering van
volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige
beginselen van staathuishoudkunde, Amsterdam,
1868 vv.
Staatkundig en staathuishoudkunde jaarboekje,
Amsterdam, 17e jaargang, 1865 vv.
Noten
1) Johannes
1815-1897;

afb. 1 Litho van C.C.
Huijsmans uit 'Grondbeginselen der Teekenkunst' (coll.
Gemeentehuis Breda).
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Hendrik
Arnold
Diepen,
wolfabrikant, lakenhandelaar;

2)

3.

4)
5)

6)
7)

8)

9)
10)

wethouder van onderwijs 1851-1892; schoolopziener 1858-1880; bestuurslid van de Kamer van Koophandel 1858-1890; lid van de
Provinciale Staten 1862-1886.
Dr. Johannes Bosscha, Breda 1831-Heemstede 1911; assistent natuurkundig laboratorium Leiden 1854; hoogleraar theoretische mechanica Koninklijke Militaire Academie Breda 1860-1863; inspecteur van het middelbaar
onderwijs 1863-1873; hoogleraar natuurkunde Polytechnische school Delft 1873; directeur Polytechnische school/Technische hogeschool Delft 1878.
G.A.M. Beekelaar, Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie. De Hollandse
katholieke jongeren 1847-1852. Hilversum
1964. pp. 37-38.
Beekelaar, a.w. p. 37.
Jan Meyers, De jonge Vincent. Jaren van vervoering en vernedering. Amsterdam 1989, p.
72. Zie ook: H.F.J.M. van den Eerenbeemt,
De onbekende Vincent van Gogh. Leren tekenen in Tilburg 1866-1868. Tilburg 1972, p.
17.
Vergelijk: Jan Meyers, a.w. p. 78.
L.J. Rogier, Katholieke herleving. Geschiedenis van katholiek Nederland sinds 1853. 'sGravenhage 1956, pp. 530-531. Zie voor
Noord-Brabant: L.J. Rogier, Noord-Brabant
gisteren en nu, in: Herdenken en herzien.
Verzamelde opstellen. BiUhoven 1974, p. 241.
J.A. Bornewasser, Vijftig jaar Katholieke
Leergangen. Tilburg 1962, pp. 12-13, pp.
192-193.
Bornewasser, a.w. p. 14.
J.J.G.B. de Frankrijker, De katholieke onderwijzersopleiding. Organisatie en ideologie
1889-1984. Meppel 1988, p. 23. Bornewasser,
a.w. pp. 196-197.

Nieuwe Huijsmans schetsen'^
Een aanzet tot inventarisatie van het beeldend en
geschreven werk van Constant Cornelis Huijsmans
Ad C. Willemen*
De uitgangspunten voor deze notities waren: 1) de eventuele relatie van sommige jeugdwerken
van Van Gogh tot zijn latere leraar C . C . Huijsmans; 2) niet eerder beschreven, voornamelijk
grafisch, werk van C . C . Huijsmans; 3) de brieven van C . C . Huijsmans aan de Shakespearevertaler L . A . J . Burgersdijk en 4) de namen van C . C . Huijsmans en de spelling ervan, ook in
relatie tot J . - K . Huysmans' schrijfwijze.
Onlangs, bij een feestelijke opening van het Van Gogh-documentatiecentrum in Zundert, werd
ik weer geconfronteerd met een aantal jeugdwerken van Vincent van Gogh. Ze waren te zien
in reproduktie. Behalve de tekening van de boertjes uit 1867, die Tilburg onlangs ongeïnteresseerd zijn neus voorbij liet gaan. Hier zou die tekening eigenlijk beter op zijn plaats zijn geweest (gebleven). Achteraf werd Zundert nog extra beloond met 30.000 gulden uit het Anjerfonds.
Deze tekening werd naar alle waarschijnlijkheid op de Willem II-HBS in de tekenles bij
Constant C. Huijsmans gemaakt. Van Gogh
was toen amper veertien, en ook gezien de tekenstijl kunnen we gevoeglijk aannemen hier
de hand van zijn meester aan te treffen. Constant Huijsmans dus. Misschien zijn de nog
net zichtbare uitgegumde lijntjes van de leerling zelf. U i t eigen leservaring weet ik dat dit
soort dingen dagelijks aan de orde is. Er
staat waarschijnlijk al meer dan honderd
jaar ' V . W . van Gogh ft' onder, en dan is het
sowieso goed voor een ton!

*) A d Willemen (1941) is
tekenleraar aan de
Rij ksscholengemeenschap 'Koning Willem
i r , docent aan de
Academie in Breda en
actief als beeldend
kunstenaar. H i j publiceerde eerder over
C.C. Huijsmans, o.a.
in ' T i l b u r g ' (1988).

Waarschijnlijk is het al een aantal keren vóór
mij gebeurd, maar toch wil ik zeker weten of
er enig jeugdwerk van Van Gogh gekopieerd
was naar voorbeelden van Constant Huijsmans; er lagen immers voldoende verbindingslijnen tussen het Van Goghmilieu en het
Huij smansmilieu.
Twee van Van Goghs juvenaHa zouden in
aanmerking kunnen komen nagetekend te
zijn van Huijsmans, t . w . de stenen brug (dd.
11 j a n . 1862) en de houtzaagmolen (dd. 2
okt. 1862). Van Gogh was toen dus resp.
acht en negen jaar oud. Deze twee tekeningen zouden hun voorbeeld kunnen hebben in
Huijsmans' bundel 'Het landschap'.^'
Eind jaren dertig van de vorige eeuw tekende
Huijsmans de 36 litho's voor 'Het landschap'. De bundel was onder ander bedoeld
voor zijn K M A-studenten.
In 'Het landschap' telde ik in totaal achtmaal een (min o f meer) stenen brug maar, let
wel, nog nooit heb ik een duidelijk identiek
voorbeeld voor een van Van Goghs jeugdtekeningen mogen zien. Het is aannemelijk dat
zijn tekening van de hond (dd. 23 dec. 1862)
naar een voorbeeld van Victor Adam^' is.
Als de prent met de honden van Adam, die

dikwijls als het voorbeeld voor Van Goghs
tekening van een hond genoemd wordt, dat
inderdaad was, dan zou ook bijna iedere stenen brug uit 'Het landschap' van Huijsmans
wel het voorbeeld voor Van Goghs brugje
geweest kunnen zijn.
In de steendrukkendoos van Constant
Huijsmans in het Rijksprentenkabinet
in
Amsterdam zag ik tussen de htho's voor 'Het
landschap' twee mij onbekende prenten. Een
ervan, drievoudig aanwezig, stelde een watermolen voor. Onmiddellijk dacht ik het
voorbeeld voor Van Goghs tekening van de
houtzaagmolen*' gevonden te hebben. Zowel de stijl als de compositie van beide tekeningen vertoont grote overeenkomst. Eventueel zou het ook hier weer een zeer vrije interpretatie
kunnen
zijn,
maar
mijn
uiteindelijke conclusie lag geheel elders: in
deze bundel van Huijsmans, die zich ook in
de bibliotheek van de K M A in Breda bevindt, ontbreken in de eerste serie deze twee
prenten.
Uit diezelfde steendrukkendoos van Huijsmans kwam ook nog een mooie druk tevoorschijn van de vier chine collé-illustraties uit
de ' L o f der Schilderkunst' van A . N . van Pellecom van Kortenhoef (1839). Dit boek bevindt zich in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap, momenteel onderdeel van
de KUB-bibliotheek.''' Tamelijk saai neoclassicisme. De emiritus dominee Van Pellecom ontfutselde mij wel een verlaat schimpdicht.
In een andere doos^' van het Rijksprentenkabinet vond ik, zeer tot mijn verrassing, een
aantal etsen van Huijsmans. Acht landschapjes in achttien verschillende drukken
c.q. staten, kleine zwart-wit-etsen, alle zonder datum. I k benoemde ze als volgt:
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afb. 2 Litho van C.C.
Huijsmans uit 'Grondbe
ginselen der teekenkunst', 1850 (coll. Gemeente Museum
Breda).

* Herder met schapen aan een bosrand.
1 ex. gesig. l . o . C C H met correcties/aanwijzingen in rood krijt.
1 ex. gesig. CCHuijsmans.
* Bosrand 1 ex.
* IdylHsch landschap met rembrandtiek
licht.
Gesig. r.o. C.C. Huijsmans 2 ex.
* Bergachtig landschap met man, kind en
kasteel met poort.
Gesig. m.o. CCHuijsmans 2 ex.
* Bosschage met houten brugje.
Gesig. m.o. CCHuijsmans en 1 ex.
met bijschrift 'proef voor bruinering'.
* Landweg met bomen en herder met vier
runderen.
Gesig. l.b. C C H . 1 ex. in slechte staat en
met correcties in rood.
1 ex. Chine collé, zonder sign.
1 ex. zonder sign.
* Bosgezicht met eenzame figuur,
rembrandtiek
1 ex. Gesig. m.o. C C H .
* Bosrand met twee figuren.
1 ex.
Deze laatste ets is gedrukt op van de rest afwijkend (dunner) papier. Achterop is in inkt
geschreven 'Ch Huijmans', waarvóór, waarschijnlijk later met potlood een J is toegevoegd. Het betreft hier een ets van de vader
van Constant: Jacobus Carolus Huijsmans
(1776-1859), die dus waarschijnlijk Charles
heette. Was Joris-Karl, met de doopnaam
Charles Marie naar opa's roepnaam genoemd?
Wanneer en waar vader en zoon Huijsmans
deze etsen hebben gemaakt, kan nog onderzocht worden.
Verder op zoek naar geschreven produkten
van Huijsmans, kwamen er uit de computer
zes brieven aan de Shakespeare-vertaler
Leendert Burgersdijk (1828-1900) rollen.
Weer een vriend uit de K M A - t i j d (Huijsmans: 1837-1866 en Burgersdijk 1852-1864).
Deze brieven, waarvan vier uit Tilburg, bevinden zich in de Atheneumbibliotheek in
Deventer'', waar Burgersdijk tien jaar directeur van de HBS was. Pas toen hij hiermee
niet meer belast was, begon hij serieus aan
zijn Shakespeare-vertalingen, die hij regelmatig aan de erudiete Huijsmans om commentaar voorlegde.
Uit Huijsmans brieven wordt nu ook duidelijk waarom hij, eenmaal gepensioneerd, zijn
mooie huis aan het Puisplein"" verkocht en
in 's-Gravenhage ging wonen. I n zijn brief
van 1 j u l i 1877 overweegt hij nieuwe woonmogelijkheden, o.a. in het Gooi en 'sGravenhage. Tilburg was hem veel te duur
geworden. Ik weet niet of Tilburg landelijk
gezien toentertijd erg duur was, maar zijn
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vrienden en kennissen waren hier van de
duurste en chicste soort. U i t zijn reisverslag
van 1884"' wordt dat duidelijk. Buiten zijn
Willem ll-collega's waren zijn relaties hier de
echte Tilburgse patriciërs, zoals (hij noemde
ze zelf allemaal): Jan Diepen, wethouder en
directeur van de fa. J.N. Diepen; August
Kerstens, bankier fa. J. Vrancken & Co; Bernard - I - Kerstens, wijnhandel op Heuvel 1;
Bernard-II- Kerstens, bankier fa. J. Vrancken & Co.; Jan Kerstens van de nog bestaande fa. Kerstens-van Leeuwen; Koos Kerstens, wethouder en directeur van de J . A . A .
Kerstens'Laken- en Wollenstoffenfabrieken;
Louis Kerstens, bankier fa. Kerstens & de
Charro, en Vincent Kerstens, mededirecteur
op de fabriek van zijn vader. Verder Arnold
Mutsaers, wethouder en directeur van de
Wed. B. Mutsaers en zoon; Willem Mutsaers, burgemeester van Tilburg, lid Gedeputeerde Staten en lid van de Tweede Kamer,
directeur van de wijnhandel Mutsaers, Bogaers & Co; de zusjes Pollet en August van
Waesberghe, bankier Van Waesberghe &
Co.
In zijn brief van 23 j u n i 1877 schreef
Huijsmans aan Burgersdijk over een pers die
hij voor 25 gulden 'liet gaan'. Het is niet duidelijk om wat voor pers het hier gaat. Hadden we de etsjes niet gezien, dan hadden we
aan een lithopers gedacht; hij maakte i m mers meer dan honderd litho's.
Het is bekend dat tot ver in de negentiende
eeuw familienamen niet zo nauwkeurig worden gespeld.'^' Omdat ik in moderne publikaties hier en daar de naam Constatijn
Huysmans'^' tegenkwam, wat mij vreemd in

de oren klonk, ben ik speciaal op de schrijfwijze van die naam gaan letten. Constant
Huijsmans heeft zijn naam nooit met een
griekse y geschreven, hij zette er altijd puntjes op. Verwarrend is misschien ook dat
sommige oude lettertypes als kapitaal IJ een
Y hebben. I n De Gids werden zijn artikelen
ook
steeds
ondertekend
met
C.C.
H U Y S M A N S . Neef George i n Parijs schijnt
in het dagelijks leven ondertekend te hebben
met G. Huijsmans''*' met puntjes op de i en
de j , welke combinatie in het frans m . i . tamelijk ongebruikelijk is. Om het nog curieuzer te maken gebruikte hij in zijn schrijversnaam, het als Nederlands bedoelde 'JorisKarl Huysmans' een y!
Van Goghs tekenleraar, van wie ik nog
steeds denk dat hij een veel grotere invloed
op de sensibele middelbare scholier gehad
moet hebben, dan doorgaans wordt aangenomen, heet (voor mij) Constant Cornelis
Huijsmans.
Noten
1) Omdat ik mijn eerste artikel over CC
Huijsmans de titel 'Een schets van C.C.
Huijsmans' meegaf. Ook in Tilburg, jaargang 6, 1988, nr. 3.
2) Het Landschap, Dordrecht, 1840. Tekst en 36
tekenvoorbeelden.
3) Frank Kools, Vincent van Gogh en zijn geboorteplaats, Zutphen, 1990, p. 110 en 111.

4) Kools, a.w. p. 106.
5. Rijksprentenkabinet, Amsterdam, Steendrukken N 45.
6) Jan Hulsker, Van Gogh en zijn weg, Amsterdam, 1985, 3e druk. Afbeelding A pag. 9.
7) Bibliotheek KUB Tilburg, Tre LO 821.9, is
ook bekend als 'Mijn zwanenzang'.
8) Rijksprentenkabinet, Amsterdam, doos H
182.
9) Stads- of Atheneumbibliotheek, Deventer, de
stukken A Bur B3, dd. 14.10.1864 (Breda); A
Bur B4, Tilburg dd. 13.1.1869; A Bur B5 Tilburg 11.4.1869; A Bur B6 Tilburg 23.6.1877;
A Bur B7 Tilburg dd. 11.7.1877 en A Bur B8
's-Gravenhage dd. 8.1.1880.
10. Foto Gemeentearchief Tilburg; ook afgebeeld
in Tilburg, jrg. 6, 1988, nr. 3, p. 77.
11. Gemeentearchief Breda, afd IV 31 inv nr 10;
Ook in: Ad C. Willemen, Constant
Huijsmans' laatste reis, Tilburg, 1989.
12. In het Koninklijk Huis Archief te 'sGravenhage is Huijsmans' Grondbeginselen
der teekenkunst (1850) opgesierd met een etiket waarop keurig in blauw potlood geschreven: C.C. Huismans.
13. Constantijn is sinds de publikaties van
prof.dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt uit de
vroegere zeventiger jaren overgenomen door
enkele andere publicisten en zelfs gebruikt in
zijn/mijn eigen school in Tilburg waar tekenzaal 104 immers Constantijn Huysmanszaal
heet.
14. A. Claes, 'De familie van J.-K. Huysmans te
Turnhout', Taxandria Nieuwe Reeks X I I ,
Turnhout, 1944/46.

Onbekende foto Vincent van Gogh
in bezit van Tüburgs beeldend
kunstenaar
Ronald Peeters'
In 1964 kreeg de Tilburgse beeldend kunstenaar Richard van Dijk een tot nu toe onbekende
originele foto van Vincent van Gogh cadeau van mevrouw C F . Witsen-van den Broek, kleindochter van de Haagse-schoolschilder Anton Mauve.
Toen Van Gogh besloot om schilder te worden wendde hij zich tot de in Den Haag wonende
Mauve, die met zijn nicht Jet Carbentus getrouwd was. Dat was in 1881. Van 30 juli 1869 tot
mei 1873 verbleef hij ook al in Den Haag; hij werkte toen als jongste bediende in de kunsthandel Goupil & Cie.
De foto is bij De Laventier t& C o . in Den Haag gemaakt en komt uit het familie-album van
Mauve.
Een nagenoeg identieke foto bevindt zich in de collectie van het Rijksmuseum Vincent van
Gogh te Amsterdam, doch wordt daar toegeschreven aan Cor, de jongste broer van Vincent.
Enkele deskundigen hebben zich over de foto gebogen. Is het Cor of toch Vincent?
Herkomst foto
*) Met speciale dank aan
Richard van Dijk en
Cees van L o o n .

Richard van Dijk leerde i n de jaren zestig
mevrouw C F . Witsen-van den Broek ken-

nen, die zeer geïnteresseerd was in de kunst
en een bewonderaarster van Van Dijk. Wat
'begaafden' tot kunstenaar maakt, is het
werken met een niet aflatende ijver, zo
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afb. 1 en 2 Voor- en
achterzijde van een bijzondere foto.
Richard
van Dijk over dit portret: 'Voorlopig ben ik
als enige particulier in
het bezit van een echte
foto van Vincent, en die
ligt veilig opgeborgen in
de kluis bij de bank'.
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schreef zij hem eens.
Deze mevrouw Witsen was de in Laren geboren en in Aerdenhout woonachtige Catharina ('Tine') Francisca van den Broek
(1901-1989). Zij trouwde in 1925 met Erik
Witsen (geb. 1896), zoon van de kunstschilder, etser en amateur-fotograaf Willem Witsen (1860-1923) en Elizabeth van Vloten
(1862-1946). Zij was een dochter van Antonius Johannes van den Broek en Elisabeth
Margaretha Mauve, en kleindochter van de
beroemde
Haagse-schoolschilder
Anton
Mauve (1838-1888) en Ariëtte ('Jet') Sophia
Jeanette Carbentus. Deze Jet Carbentus was
een nicht van Vincent van Gogh." A n t o n
Mauve leerde op het landgoed 'Ewijckshoeve' in Baarn de jonge schilder Willem Witsen
kennen.
In 1964 kreeg Van Dijk van mevrouw
Witsen-van den Broek twee foto's: de vermeende Van Gogh-foto en een foto van A n ton Mauve, gemaakt door de fotograaf A .
Greiner te Amsterdam. Beide foto's waren
afkomstig uit het familie-album Mauve. Ze
herinnerde zich nog dat in dat album ook een
foto zat van de kunstschilder Willem Maris,
waarmee Mauve bevriend was.
Mauve
Vincent gaat eind 1881 op 28-jarige leeftijd
voor ongeveer drie weken bij zijn aange56

trouwde neef A n t o n Mauve in diens Haagse
atelier werken. Via hem komt hij in contact
met het werk van onder anderen Jaap en
Matthijs Maris, J . H . Weissenbruch, H . W .
Mesdag, G . H . Breitner en Jozef Israëls.^)
Mauve geeft Vincent enkele maanden schilderles. Zijn invloed op Vincent was groter
dan doorgaans wordt aangenomen. Thema's
als spitters, aardappeleters en houtverkopers
heeft hij van Mauve overgenomen.^' Door
zijn relatie met Sien Hoornik komt Vincent
in conflict met Mauve en Tersteeg, zijn vroegere chef bij Goupil. De relatie met Sien
wordt verbroken en hij vertrekt in september
1883 naar Drenthe, waar ook Mauve heeft
gewerkt. Toen A n t o n Mauve op 5 februari
1888 op nog geen vijftigjarige leeftijd plotseHng te Arnhem overleed, droeg Vincent in
Arles zijn Souvenir de Mauve, roze bloeiende perzikbomen, aan hem op."*'
Bij een van de bezoeken aan mevrouw Witsen vertelde zij aan Richard van Dijk: Bij ons
thuis hing rond de Eerste Wereldoorlog een
schilderij aan de muur van Vincent van
Gogh, voorstellende een bloeiende boom met
daaronder de tekst 'Souvenir de Mauve, Vincent'. Dit schilderij vonden wij als kinderen
zo lelijk, dat wij regelmatig verf eraf krabden. In 1918 is het schilderij in het Rijksmuseum Kröller-Müller te Otterlo terechtgekomen.

Datering
Een hulpmiddel bij de identificatie van de afgebeelde persoon is de datering van de foto.
Nadere gegevens omtrent de fotograaf zouden hier uitkomst kunnen bieden. De foto is
een zogenaamd visitekaartportret, een contactafdruk van het negatief dat op een kartonnetje van ca. 6 bij 8,5 cm werd geplakt.
Z o ' n foto kon in een album met passepartout-vensters worden opgeborgen. Op het
kartonnetje staat de naam van de fotograaf.
In dit geval biedt de naam van de fotograaf.
De Lavieter & Co. La Haye, en enkele toevoegingen op de achterzijde van het kartonnetje enig houvast. De achterzijde bevat de
tekst: De Lavieter & Co. Photographes de
s.m. le roi et son altesse royale le prince
Alexandre des Pays-Bas. La Haye. Er staan
ook drie koninklijke wapens bij afgebeeld.
De Lavieter was volgens het opschrift dus
hofleverancier van koning Willem I I I
(1817-1890) en van zijn zoon prins Alexander
(1851-1884). H u n respectieve wapens staan
boven en linksonder. Rechtsonder staat het
wapen van koningin Sophie (1818-1877), de
eerste vrouw van Willem I I I , afgebeeld. Kennelijk was De Lavieter ook hofleverancier
van de koningin. Volgens Ingeborg Leijerzapf werd Johannes Lodewijk de Lavieter in
1877 hof fotograaf en had hij van 1870-1910
in de Willemtraat 2a te Den Haag een compagnon, F.J. Cuissinier genaamd.'' Het is
echter niet waarschijnlijk dat het hofleveran-

afb. 3 Anton Mauve
(1838-1888).
Authentieke
foto in het bezit van Richard van Dijk.

cierschap van drie personen in één jaar zou
zijn verleend. Van der Krogt noemt alleen
het hofleverancierschap van prins Alexander
en koningin Sophie, beeld een variant van de
achterzijde van een visitekaartportret af,
maar dateert niets.*' A l deze zaken leiden
niet tot een juiste datering. Bedrukte kartonnetjes werden lang door de fotograaf gebruikt. Het is bekend dat van een en hetzelfde negatief afdrukken zijn gemaakt die op
verschillende kartonnetjes zijn geplakt. Opmerkelijk bij De Lavieter is bijvoorbeeld dat
vele Tilburgers door hem zijn gefotografeerd, maar dat het kartonnetje alleen zijn
Haagse adres vermeldt. Voorbeelden hiervan
bevinden zich in de collectie van het Gemeentearchief Tilburg. Vanaf 1884 heeft hij namelijk in Tilburg een dependance gehad, die
in 1890 door zijn leerling de fotograaf H .
van der Schoot werd overgenomen.''' Het
bedrukte kaartje behoeft niet alles over de
ouderdom o f herkomst van de foto te zeggen.
Hoe oud is de afgebeelde persoon? Toen
Vincent van Gogh voor de eerste keer in Den
Haag verbleef, van 30 juU 1869 tot mei 1873,
was hij tussen de 16 en 20 jaar oud. Zijn
tweede verblijf was van 1881-1883; hij was
toen tussen de 28 en 30 jaar oud. De foto is
duidelijk van een tiener o f jong volwassene.
Een datering begin jaren zeventig van de vorige eeuw is een reële mogelijkheid.
Foto's van Vincent
Van Vincent van Gogh zijn officieel drie foto's bekend. Op een daarvan is hij vaag op
de rug te zien, in gesprek met collega-schilder
Bernard. De andere twee foto's zijn van Vincent op respectievelijk dertien- en achttienjarige leeftijd. Zij bevinden zich in het Rijksmuseum Vincent van Gogh te Amsterdam.
Een vierde foto wordt nagenoeg nooit afgebeeld en is vrij onbekend. Het is de groepsfoto van leerlingen en docenten van de RijksHBS in Tilburg waarop de toen dertien- of
veertienjarige Vincent staat afgebeeld, op de
voorste rij zittende, derde van rechts (zie afb.
op pag. 51). Deze foto bevindt zich in het archief van de Rijksscholengemeenschap 'Koning Willem 11' te Tilburg. Van Dijk zou dus
in het gelukkige bezit kunnen zijn van de
vijfde foto. Voor hem telt er een in het rijtje
niet mee: Die ene met die dikke kop en brede
schouders heeft duidelijk een ander model
hoofd. Let maar eens op de lippen, kin en
neus. Maar bovendien, en ik snap niet dat
dat niemand ooit is opgevallen, heeft hij duidelijk donkere ogen. Wij weten natuurlijk allemaal dat Vincent heel helder blauwe ogen
had, en degene die daar niet van overtuigd is,
heeft dit jaar voldoende mogelijkheden om
dat eens te gaan bekijken op een van de vele
57

zelfportretten tijdens de exposities.
Overigens had ook zijn broer die helder blauwe ogen.
Deskundigen van het Rijksmuseum Vincent
van Gogh houden er verschillende meningen
op na.
In 1971 wilde directeur E. Meijer van dat
museum de foto's van Vincent van Gogh en
Anton Mauve, die in het bezit waren van Richard van D i j k , wel kopen. Op een bod van
duizend gulden ging van Dijk niet i n . M o menteel beweert hetzelfde museum, bij monde van mevrouw F. Pabst, hoofd onderzoek
en documentatie, dat het de broer van Vincent betreft. Zij baseert deze veronderstelling
op het feit dat in de collectie van het museum
een nagenoeg identieke foto berust met een
later door een nazaat van Van Goghs eronder geschreven naam 'Cor', de veertien jaar
jongere broer van Vincent.^' Als het Cor
moet zijn, dan dateert de foto van omstreeks
1885. Maar waarom zou Cor zich in Den
Haag laten fotograferen; een plaats waar hij
misschien nooit is geweest? Desondanks
blijft er bij nadere beschouwing bij Pabst
twijfel bestaan.
Vooralsnog is geen honderd procent zekerheid te krijgen of de foto van Vincent van
Gogh is. Aannemelijk is het echter wel.
De herkomst is onverdacht en zeer authentiek, de opname van de foto is in de jaren zeventig van de vorige eeuw te plaatsen en een
Van Gogh is het in ieder geval zeker!

Tilburg kort
Vincent van Gogh in Tilburg 1866-1868
Het Gemeentearchief Tilburg houdt van 22 mei
tot en met 31 augustus 1990 een tentoonstelling
over het verblijf van Vincent van Gogh in T i l burg. Deze Tilburgse jaren zijn tot nu toe
slechts in een enkele publikatie belicht en dat
hij in Tilburg verbleef is pas sinds twintig jaar
bekend.
In de tentoonstelHng wordt aandacht geschonken aan de activiteiten van Van Gogh i n T i l burg en de sociaal-economische aspecten van
die tijd. De tentoonstelhng krijgt een hedendaags tintje door de creatieve bijdrage van leerlingen afkomstig van Vincent van Goghs vroegere school.
De dertienjarige Vincent van Gogh laat zich op
15 september 1866 in het bevolkingsregister van
de gemeente Tilburg inschrijven. H i j gaat studeren aan de Rijks-HBS Koning Willem I I (in
het gebouw dat tegenwoordig Paleis-Raadhuis
heet) en vindt bij rijksambtenaar J. Hannik op
Korvel 57 een kosthuis. Dit kosthuis is reeds
lang afgebroken. I n de gevel van het huidige
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Noten
1) Nederland's
Patriciaat, 44e jrg., 'sGravenhage, 1958, p. 361-363; Pieter A.
Scheen, Lexicon Nederlandse kunstenaars
1750-1880, 's-Gravenhage, 1981, p. 338-339 en
589-590; Ingeborg Th. Leijerzapf, Fotografie
in Nederland 1839-1920, 's-Gravenhage, 1978,
p. 108.
2) E. van Uitert, Van Gogh in Brabant, Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen, Zwolle, 1987, p. 84 en 128.
3) Dr. Jos de Gruyter, De Haagse School deel 2,
Amsterdam, 1972, p. 66-70.
4. Jan Hulsker, Van Gogh en zijn weg. Het complete werk, Amsterdam, 1977, p. 310-313
(Hulsker nr. 1379; De la Faille nr. 1196); Catalogus van 272 werken van Vincent van Gogh
behorende tot de verzameling van het
Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo, 1968^
p. 40-41; Vincent schrijft erover in zijn brieven
nrs. 467 en 472.
5. Leijerzapf, a.w. p. 100.
6. M.R. van der Krogt, Hofleveranciers in Nederland, Amsterdam/Dieren, 1985, p. 27, 29 en
76.
7. Ronald Peeters, Tilburg in beeld 1865-1945,
Tilburg, 1979, p. 10; Tilburgsche Courant van
27 februari 1890; Gemeentearchief Tilburg,
bevolkingsregisters 1880/1890 deel 17 fol. 46
en 1890/1900 deel 26 fol. 265.
8. Afgebeeld in: Jan Meyers, De Jonge Vincent,
Amsterdam, 1989, foto 23. Vergelijk ook de
foto van Theo van Gogh, nr. 19; Foto's van
Theo en Cor van Gogh zijn ondermeer ook afgebeeld in E. van Uitert a.w. p. 79 en 84. Cor
heeft donkere, Theo lichte ogen!

pand (St. Annaplein 18-19) is een bronzen gedenkplaat aangebracht. Vincent kreeg tekenonderwijs van C.C. Huijsmans. H i j was een voorbeeldig leerling. Z i j n overgangscijfer in de eerste klas was 7,36 punt gemiddeld per vak,
waardoor hij de vierde beste van zijn klas werd.
In 1868 breekt hij vroegtijdig om onbekende redenen zijn studie in de tweede klas van de HBS
af. H i j wordt op 19 maart in het bevolkingsregister van Tilburg uitgeschreven en vertrekt
naar Zundert.
De tentoonstelling in het Gemeentearchief
schenkt niet alleen aandacht aan de Rijks-HBS,
klasgenoten, docenten, kosthuis en tekenleraar
Huijsmans, maar ook aan de sociale en economische aspecten van Tilburg in die t i j d . Door
middel van oude foto's wordt duidelijk hoe de
jonge Vincent de 19.000 inwoners tellende stad
met al haar bedrijvigheid gezien kan hebben.
Foto's van de vroegere huisnijverheid en het
werken op het platteland worden naast reprodukties van zijn latere schilderijen en tekeningen gehangen en geven daarmee een aardig vergelijkend sfeerbeeld. Ook in Tilburg kan Van
Gogh inspiratie hebben opgedaan.
Een apart onderdeel van de tentoonstelling
vormt de creatieve bijdrage van leerlingen van
de Rijksscholengemeenschap ' K o n i n g Willem
11'. Z i j eren daarmee een van de eerste leerlin-

gen van hun school in dit gedenkwaardige Van
Gogh-jaar, waarin tevens het 125-jarig bestaan
van die school wordt gevierd.
De tentoonstelling ' V I N C E N T V A N G O G H
I N T I L B U R G 1866-1868' is te bezichtigen in
het Gemeentearchief, Kazernehof 75 te T i l burg, van 22 mei tot en met 31 augustus tijdens
kantooruren:
dinsdag en woensdag 9.00-12.30 en 13.00-17.00
uur,
donderdag 9.00-12.30 en 13.00-17.00 en 19.00
tot 22.00 uur,
vrijdag 9.00-12.30 uur. Toegang gratis.
Ronald Peeters
De wevers en Vincent van Gogh
Van 2 j u n i 1990 tot en met 7 oktober 1990 toont
het Nederlands Textielmuseum ' D E WEVERS
EN VINCENT V A N G O G H ' .
De samenstellers van de tentoonstelling 'De wevers en Vincent van Gogh' i n het Nederlands
Textielmuseum te Tilburg laten zien hoe de uitbeelding van de Nuenense wevers door Van
Gogh zich verhoudt tot de toenmalige realiteit.
Om inzicht te krijgen i n het proces van beeldvorming worden er i n de tentoonstelling drie

soorten bronnen samengebracht:
1. De gereconstrueerde historische werlcehjkheid.
2. Citaten uit Van Goghs brieven; zijn commentaar op de werkelijkheid.
3. De weversstukken in kleurenproduktie; Van
Goghs artistieke interpretatie van de werkelijkheid.
Deze opzet maakt duidelijk hoe nauwgezet,
maar tegelijk ook hoe selectief Van Gogh te
werk ging bij het weergeven van de werkelijkheid. De keuzes die Van Gogh maakte, zijn
deels bepaald door zijn eigen achtergrond,
deels door het artistieke klimaat van zijn t i j d .
Aan deze achtergronden wordt daarom in de
tentoonstelling ook aandacht besteed.
Van december 1883 tot en met november 1885
verbleef Vincent van Gogh in het Brabantse
Nuenen. Hoewel het vooral financiële nood
was die Van Gogh deed besluiten een tijd bij
zijn ouders in Nuenen te gaan wonen, verwachtte hij in Nuenen ook zijn schildershand te
kunnen beproeven op de 'doodeenvoudige,
meest alledaagsche' onderwerpen, die zijn
voorliefde hadden. I n augustus 1883 schreef hij
in een brief aan zijn broer Theo: ' E n zie, ge
eens een weversinterieur in ' t dorp bekijkt, o f
dat geen mooie gevallen z i j n ' . I n deze Brabantse plattelandsgemeenschap t r o f Van Gogh deze
onderwerpen ruimschoots aan. Ruim vierhonderd wevers woonden er verspreid over het gebied van de gemeente Nuenen, waarbij inbegrepen de dorpen Gerwen en Nederwetten.
In zo'n dertig tekeningen, aquarellen en schilderijen legde hij de wever en het weefgetouw
vast. De kijker van vandaag zou kunnen menen
dat hij via deze weversstukken oog i n oog staat
met de toenmalige realiteit. Het werk van Van
Gogh heeft bijgedragen aan het beeld dat het
grote publiek zich gevormd heeft van het leven
van boeren en ambachtslieden in de 19de eeuw.
Het beeld van 'de aardappeleters' is met name
het symbool geworden van de armoede van de
Brabantse boerenbevolking.
De leef- en arbeidsomstandigheden van de we-

vers, die tot de armste bevolkingsgroep in Nuenen behoorden, worden gereconstrueerd i n een
opstelling van huisraad, gebruiksvoorwerpen,
weefgetouwen en weversbenodigdheden. De
schaarse boedel-inventarissen van wevers uit
die tijd zijn daarbij een leidraad geweest.
De plaats van de thuiswever in de textielindustrie wordt in de tentoonstelling met o.a.
kaart- en fotomateriaal verduidelijkt. De thuiswever was niet meer de zelfstandige ambachtsman, zoals die wel door Van Gogh i n het algemeen voorgesteld wordt.
Dat Van Gogh het thema 'arbeid', en speciaal
de wevers, in beeld wilde brengen heeft zeker
ook te maken met het realisme i n de schilderkunst en de literatuur, dat in de tweede helft
van de 19e eeuw domineerde. Tekenen en schilderen naar het leven was het ideaal. Tegelijkertijd werd het eenvoudige boerenbestaan, dat
contrasteerde met de oprukkende industrie,
verheerlijkt. Van Gogh en zijn tijdgenoten ontwikkelden zich binnen deze traditie.
Op de tentoonstelling worden daarom ook werken van diverse andere schilders uit de tweede
helft van de 19e eeuw getoond. Er zullen bekende maar ook nog niet eerder getoonde werken
te zien zijn van Allerbé, Derkinderen, Neuhuys. Hart Nibbrig, Liebermann, Van Rappard
en Dekker, die allen hetzelfde thema behandelden, namelijk: 'De wevers'.
De wijze waarop Van Gogh tekende en schilderde, en zeker de keuze van het thema 'de wever' waren niet toevallig. I n de verzameling gravures die Van Gogh heeft aangelegd, zitten enkele exemplaren van wevers. De Franse en
Engelse illustratoren van de 'Illustration', de
'Graphic', en de 'lllustrated London News' waren zowel in hun onderwerpskeuze als i n hun
stijl van werken belangrijke inspiratiebronnen
voor Van Gogh. Behalve prenten van o.a. Rijckebusch, Renouard en Emsley, zullen er geïllustreerde boeken die hij graag las, in de tentoonstelling worden opgenomen.
Openingstijden:
10.00-17.00 uur

dinsdag

t/m

zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur.
Foto coll. Nederlands

Textielmuseum.
(Persbericht)

vrijdag

De jeugd van Vincent
Over Vincent van Gogh worden op het moment
tientallen boeken op de markt gebracht. Twee
daarvan trokken onze bijzondere aandacht,
omdat ze specifiek de jeugd van Van Gogh behandelen.
Jan Meyers geeft in 'De jonge Vincent' in romanvorm een naar zijn zeggen samenvattend
en -hangend totaalbeeld over zijn jeugd. Frank
Kools schetst in 'Vincent van Gogh en zijn geboorteplaats' de situatie in Zundert, waarin
vooral de sfeer in de hervormde miniatuurgemeente en de rol van de familie Van Gogh in
het protestantisme in Brabant breed wordt uitgemeten. Beide boeken geven een boeiende kijk
op de jeugdjaren van Vincent van Gogh. De
Tilburgse periode 1866-1868 komt in deze werken aan de orde, maar de auteurs slagen er niet
helemaal in het grote raadsel van Vincents
jeugd te ontrafelen: waarom vertrok hij plotseling midden in het schooljaar van de Tilburgse
HBS en waarom heeft hij zijn Tilburgse jaren
in latere tijd verzwegen?
Jan Meyers, De jonge Vincent,
Amsterdam,
uitg. De Arbeiderspers,
1989, 259 blz., geill.,
ISBN 90-295-3072-3,
f39,90.
Frank Kools, Vincent van Gogh en zijn geboorteplaats. Als een boer van Zundert,
Zutphen,
uitg. De Walburg Pers, 1990, 154 blz., geïlL,
ISBN 90-6011-700-X, f 24,90.
Ronald Peeters

Van Gogh-lnformatiepaneel
Op 30 maart 1990 onthulde mr. P . A . Nouwen,
hoofddirecteur van de A N W B , op het plein
voor het Nederlands Textielmuseum aan de
Goirkestraat in Tilburg, een Van Goghinformatiepaneel. Wethouder drs. J . A . J . Krosse nam het gedenkbord namens het College van
burgemeester en wethouders van de gemeente
Tilburg in ontvangst. Behalve Tilburg zal de
A N W B op nog zes andere plaatsen in Nederland een Van Gogh-gedenkbord onthullen. In
Tilburg gebeurde dat omdat in het museum van
2 j u n i tot en met 7 oktober de tentoonstelling
'De wevers en Vincent van Gogh' te zien is en
omdat Van Gogh in Tilburg van 1866 tot 1868
heeft gewoond.
Helaas is de tekst rommelig samengesteld en
bevat deze enkele onjuistheden. In de periode
1866 tot 1868 was in Tilburg niet de enige HBS
gevestigd (bv. Breda in 1867), maar wel de eerste. U i t Vincents Tilburgse periode zijn niet enkele tekeningen bewaard gebleven, maar er is
slechts één tekening bekend. U i t zijn latere
brieven is niet gebleken dat Vincent in Tilburg
al in direct contact kwam met het textielambacht.
H i j noemt de plaats Tilburg zijdehngs slechts
één keer (zie dit tijdschrift, p. 32). En tot slot,
de oudste delen van het Mommerscomplex dateren niet van 1861, omdat die al lang zijn afgebroken (zie: 'Industriële Archeologie', 1987,
p. 12-27). Erg lelijk is het nogal fel gekleurde en
in het oog springend logo van de sponsor van
het bord. Misschien kan de A N W B het nog
eens overdoen met een gedenkbord aan het
paleis-raadhuis.
Ronald Peeters
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Zojuist verschenen:

GESCHIEDENIS VAN BREDA
III, Hoofdlijnen en accenten 1795 — 1960
door
Drs. M . J . M . Duijghuisen, m.m.v. Prof. Dr. P . M . M . Klep
Een nieuw boek over de geschiedenis van Breda. Deze uitgave behandelt de geschiedenis van Breda van 1795 tot 1960. Vele aspecten van de stadsgeschiedenis k o m e n aan
b o d . D i t prachtige boek is voorzien van vele nog niet eerder gepubliceerde foto's en
illustraties.
D i t boekwerk heeft drie oogmerken. Allereerst geeft het de huidige stand van het historische onderzoek naar de geschiedenis van Breda, 1795-1960, weer. Ten tweede w i l het
als basis dienen voor verdere studie. M e n mag het boek als zodanig een handboek noemen, voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave, tabellen, grafieken, indices, een notenapparaat en literatuurgegevens. T e n derde heeft bij de opzet en bewerking van het
boek naast degelijkheid o o k leesbaarheid vooropgestaan. Een vlotte tekst die de algemene l i j n geeft van de Bredase geschiedenis, en daarbij bepaalde themata/aspecten b i j
wijze van selectie verder u i t b o u w t .
omvang :
formaat :
uitvoering:

foto's, i l l . :

384 pagina's.
17 X 24 cm.
gebonden in linnen band, voorzien
van goudopdruk met luxe stofomslag
in full colour.
128 foto's, waarvan een aantal in
kleur.
ruim 50 grafieken en tabellen.
achterin het boek zijn 4 losse
stadsplattegronden opgenomen uit de
jaren 1830, 1890, 1931 en 1963.
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