De Wetenschappelijke Kring
Op 9 februari 1917 hield Theo van Doesburg in Tilburg een lezing voor de leden van
de toen tien jaar oude Wetenschappelijke Kring. Uit de briefwisseling valt op te
maken dat de lezing aanvankelijk half januari gehouden zou worden, maar om niet te
achterhalen redenen werd uitgesteld. In geen van de Tilburgse kranten is een
aankondiging of een verslag van de lezing te vinden. Dat is niet zó verwonderlijk,
omdat de Kring in die dagen een behoorlijk exclusieve club was. Verder is tijdens de
Tweede Wereldoorlog ook het archief van de jaren 1907-1934 zoekgeraakt, als
gevolg van de arrestatie van de toenmalige secretaris.

Desondanks is er nog wel wat aardigs over te melden. De tekst van de lezing, die de
titel Het aesthetisch beginsel der moderne kunst droeg, is nog voorhanden.
Ze werd in 1919 met twee andere lezingen uitgegeven onder de titel Drie
voordrachten over de nieuwe beeldende kunst, en in 1983 herdrukt in De nieuwe
beweging in de schilderkunst (en andere opstellen). Op 30 november 1916 had Van
Doesburg voor de eerste maal Het aesthetisch beginsel der moderne beeldende
kunst in Haarlem voorgedragen. Hij illustreerde zijn betoog met lichtbeelden van o.a.
Rafaël, Cézanne en Picasso. Hoe primitief het soms toeging, blijkt uit een briefkaartje
aan Kok naar aanleiding van een lezing in Amersfoort in januari 1918. ‘In Amersfoort
had ik veel succes alleen waren de attributen niet in orde. Er moest met een oud
tooverlantaarntje op pootjes geprojecteerd worden op je oude hemd en een stuk
laken.’
Hoewel er dus weinig feitelijke gegevens over de lezing in Tilburg bewaard zijn
gebleven, bestaat er een passage in een roman die hier op van toepassing zou
kunnen zijn. Let wel! het gaat om een roman: Spanningen van Til Brugman, uit 1953.
Zelfs al houden we voor ogen dat het hier om fictie gaat; dan nog zijn de
overeenkomsten met Van Doesburgs praktijk als rondtrekkend propagandist voor de
moderne kunsten té opvallend.
Til Brugman, levensgezellin van de kunstenares Hannah Höch, heeft de Van
Doesburgs goed gekend, zoals ze ook bevriend was met Schwitters, Mondriaan en
Rietveld. Ze publiceerde (net als Kok) klankgedichten in De Stijl en Merz. In een

recente publikatie over haar wordt de door mij bedoelde passage een beschrijving
van de Dada-veldtocht van 1923 genoemd.
In de hoofdpersoon van de roman, meubelmakerszoon en architect Dick Belders, zou
Gerrit Rietveld zijn geportretteerd. De tweede veronderstelling is niet onacceptabel;
de eerste is minder waarschijnlijk. De beschrijving toont nauwelijks overeenkomsten
met de vele verslagen die van de Dada-veldtocht bewaard zijn gebleven.

(Café - Restaurant Marinusin de Monumentsraat was
van 1907-1935 de locatie voor de Wetenschappelijke kring Tilburg)

Ook al had Van Doesburg op 9 februari 1917 nog geen wetenschap van het in 1916
in Zürich ontstane dadaïsme, en zou De Stijl pas in oktober van dat jaar voor het
eerst verschijnen; toch laat Til Brugmans personage Thomas Lange, propagandist
van de avant-garde, ons zien hoe het eraan toe zou kunnen zijn gegaan. Spanningen
speelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De architect Dick Belders denkt terug aan
zijn ontmoeting met Thomas Lange in Tilburg.
‘Toen was er in deze stad van keibuters iemand van de avant-garde een voordracht
komen houden, in het achterzaaltje van Concordia, vandaag al lang afgebroken om
voor een monsterachtige bioscoop plaats te maken (…) Voor amper twintig mensen
had deze apostel van het nieuwe levensbesef staan praten. Hij had gevloekt en
geketterd, de geloofsbelijdenis van De Stijl tegelijk met het ogenschijnlijk potsierlijke,
metterdaad uiterst opruiende evangelie van Dada verkondigd, een hymen, die hij tot
eigen vermaak maar meteen zou inzegenen. De projectielantaarn was natuurlijk weer
eens niet in orde geweest. Maar ook met krijt op een haastig schoolbord kon deze
propagandist aangesleept der abstracte kunst laten zien hoe stijl er zonder stileren
uitzag.’ Thomas Lange verhaalde over medestanders in Frankrijk, Duitsland en Italië,
over Malewitsj en Tatlin. ‘In optocht waren hij en ettelijke andere verbijsterde
enthousiasten met de spreker naar een kroeg getogen die in de gegeven stemming
de aannemelijkste in Tilburg leek.’ Daar werd de discussie over poëzie, over kunst en
architectuur voortgezet. En hoewel het er in Café Marinus aan de Monumentstraat bij
de bedaarde leden van de Wetenschappelijke Kring wel niet zo zal zijn toegegaan,
het slot dat Til Brugman aan deze passage wel de weet te geven,levert misschien
mooiste regels op die ooit aan De Stijl zijn besteed. ‘Tegen het sluitingsuur had hij
met de waardin gedanst en haar plechtig verzekerd, dat haar boezemen billen, de
omvang in aanmerking genomen, expressionistische elementen waren, die in De Stijl
eens en voor al waren overwonnen. In éen woord, het was groots geweest.’
Jef van Kempen, Kempis poetry magazine: Theo van Doesburg in Tilburg

