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

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

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

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

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

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

Tot slot willen wij u wijzen op het (alweer) nieuwe adres van onze penningmeester 
(zie links). Per 1 april 1984 wordt deze functie bekleed door Theo de Jong. 
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Een verwijzing naar 'De StijF 
op het centraal station van Tilburg 
door Jef van Kempen en Rolf Janssen 

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

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

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

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

Een verwijzing naar 'De Stijl' 

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

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

foitropmtgcng 2*/3® perron 

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

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

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

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

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

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

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

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

We zijn nu ruim 50 jaar verder. 
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