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Ten geleide 

Het eerste nummer van jaargang negen van het tijdschrift Tilburg bevat een uitvoerige 
recensie over de dissertatie van Ton Wagemakers en drie bijdragen die betrekking heb
ben op het culturele verleden van Tilburg. 

Gabriël Smeets bestudeerde de activiteiten en de betekenis van de Tilburgse Kunst
kring die van 1940 tot 1969 beeldende-kunsttentoonstellingen in Tilburg organiseerde. 
Opgericht door mevrouw J. van de Mortel-Houben, beleefde de Kunstkring met name 
in de jaren 1948-1955 een bloeiperiode, toen met steun van de gemeente enkele grote 
tentoonstellingen gehouden konden worden. 

Jef van Kempen, die voor Tilburg al eerder opvallende bijdragen schreef over Joris-
Karl Huijsmans, Theo van Doesburg en Anthony Kok, levert twee bijdragen, die licht 
werpen op de letterkundige activiteiten van de fraters van Tilburg in de vorige eeuw. 
Het eerste artikel handelt over het waarschijnlijk eerste Tilburgse letterkundige tijd
schrift: Bloemkrans. De ondertitel van dit tijdschrift luidde 'Lectuur voor Kathoheke 
Jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie'. In dit tijd
schrift publiceerde onder meer de Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle. In het twee
de artikel geeft Van Kempen enig inzicht in de bewaard gebleven correspondentie tus
sen frater Ludovicus van den Houdt en Gezelle. 

De redactie prijst zich gelukkig met de uitvoerige beschouwing die Frans van Gaal aan 
het proefschrift van Ton Wagemakers gewijd heeft. Van Gaal gaat in op enkele 
hoofdlijnen die hij in het proefschrift heeft aangetroffen. Hij bespreekt de verhouding 
Brabant-Holland binnen de sociaal-democratie, legt verbanden met de Bossche situa
tie, die hij als geen ander kent, en geeft de actuele waarde van het proefschrift aan. 

In Tilburg Kort onder meer een bespreking van Fons Plevoets over de dissertatie van 
Van Oudheusden, die handelt over Brabantia Nostra. 

De redactie 

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Van Raak B. V. en Melis Gieterijen B. V. 

Inhoud 
'De liefde voor kunst en cultuur in onze stad' 
De Kunstkring Tilburg 1940-1969 
Gabriël Smeets 4 

Bloemkrans. 
Letterkunde voor katholieke jongelieden 
Jef van Kempen 14 

Uw lied is Vlaandrens roem 
Guido Gezelle en frater Ludovicus van den Houdt 
Jef van Kempen 18 

'Uitgescholden voor donker' 
Frans van Gaal 22 

Tilburg kort 26 

3 

ed
Markeren



Uw lied is Vlaandrens roem 
Guido Gezelle en 
frater Ludovicus van den Houdt 
Jef van Kempen 

'Nog eenige stonden Itampte de felle man met de dood die hij zoo menigmaal gegroet had als 
de verlossing, en eindelijk, rond 1 uur namiddag braken de oogen die zoo scherpe en zoo diep 
Gods wereld hadden beschouwd, versteef de hand die zo onvermoeibaar de waarheid had vast
gezet en de schoonheid onsterfelijk geteekend.' Zo beschreef Guido Gezelles biograaf, Alois 
Walgrave, het overlijden van de priester-dichter op 27 november 1899. De verslagenheid was 
groot, en Gezelles begrafenis op 1 december werd een manifestatie van diepe rouw door vele 
duizenden Vlamingen, die de dichter van Kerkhofblommen op zijn laatste tocht volgden. 
Ook de Tilburgse frater Ludovicus van den Houdt ontving een uitnodiging voor het bijwonen 
van Gezelles uitvaart. De regels van de congregatie stonden hem echter niet toe hiervoor naar 
Brugge te reizen. Hij zou op eigen wijze het heengaan van deze door hem zo bewonderde 'ge
liefde vriend' herdenken. 

afb. 1 Uitsnede van een 
groepsfoto van de Fra
ters van Tilburg, 1921. 
Linksonder frater Ludo
vicus van den Houdt 
(1848-1926) (coll. Gene
raal Archief Fraters Til
burg). 

Frater Ludovicus van den Houdt 

De in 1848 in Tilburg geboren Petrus Lam-
bertus Josephus van den Houdt, legde in 
1872 zijn eeuwige geloften af voor de Con
gregatie van de Fraters van Tilburg. Als fra
ter Ludovicus haalde hij vier jaar later zijn 
hoofdakte. Na een aantal aanstellingen in 
onder andere Grave en Den Bosch kwam hij 
in 1878 terug naar het moederhuis. In T i l 
burg was hij eerst nog enkele jaren onderwij
zer aan de scholen van Korvel en van 't Hei

ke, voordat hij in 1884 benoemd werd tot 
hoofd van de zojuist gestichte St. Joseph-
school van de parochie Heuvel. Hi j zou daar 
twintig jaar blijven. Frater Ludovicus was 
een kunstzinnig man. Naast alle drukke 
werkzaamheden haalde hij nog zijn L .O.-
akte Tekenen, maar ook op muzikaal gebied 
was hij actief. Met name voor frater Alber-
tus Jansen, in zijn t i jd een gewaardeerd com
ponist, heeft hij verscheidene cantates en 
feesthederen geschreven. Van hem zou hij la
ter ook de leiding van het koor in de paters
kerk overnemen. Met de literatuur was frater 
Ludovicus ook goed op de hoogte. Als dich
ter (met een zeer romantische geest) had hij 
al vroeg een grote bewondering opgevat voor 
de poëzie van de Kortrijkse onderpastoor 
Guido Gezelle. Het zal dan ook geen ver
wondering wekken dat frater Ludovicus zijn 
best deed ook stukken van Gezelle in het t i jd
schrift Bloemkrans geplaatst te krijgen. De 
Vlaamse priester-dichter was in de t i jd dat 
Bloemkrans verscheen (1883-1895) in ons 
land nagenoeg onbekend. Wie in poëzie
bloemlezingen en leerboeken uit de vorige 
eeuw bladert, zal vooral namen tegenkomen 
van dichters die inmiddels in het duister van 
de geschiedenis zijn verdwenen, terwijl uitge
rekend de man die nu algemeen beschouwd 
wordt als de grootste lyricus uit ons taalge
bied, ontbreekt. Ook in Vlaanderen verliep 
de acceptatie van Gezelles poëzie overigens 
zeer moeizaam. Maar in Nederland zou het, 
ondanks het feit dat J.A. Alberdingk Thijm 
in zijn Volksalmanak al enkele van zijn ge
dichten had opgenomen, tot 1897 duren 
voordat Guido Gezelle de aandacht kreeg die 
hij verdiende. En dat was dan nog te danken 
aan een andere Vlaamse dichter, Pol de 
Mont , die hier een aantal succesvolle lezin-
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afb. 2 Guido Gezelle 
(1830-1899) in Kortrijk. 
augustus 1898 (foto 
Gezelle-Archief Stadsbi
bliotheek Brugge). 

gen hield en een artikel in De Gids publiceer
de over de priester-dichter. 

Bewaard gebleven correspondentie 

De publikatie van Gezelles poëzie in Bloem
krans verliep allerminst vlekkeloos. Uit de 
bewaard gebleven correspondentie tussen 
frater Ludovicus en Guido Gezelle blijkt dat 
het door Gezelle gebruikte Westvlaams een 
belangrijk obstakel vormde. Met name pater 
Ghijben moet hebben gevreesd dat de opzet 
van het tijdschrift, namelijk het bieden van 
lectuur aan studenten die een Hollands 
staatsexamen dienden af te leggen, in het ge
drang zou komen. Voor Gezelle was echter 
het Westvlaams niet zo maar een dialect. Het 
was de taal van zijn voorouders, een Vlaam
se oertaal, die beschermd diende te worden 
tegen verbastering door het Frans en het 
Hollands. Het moet voor frater Ludovicus 
dan ook zeer pijnlijk zijn geweest dat uitge
rekend hij op verzoek van pater Ghijben re
gelmatig om toelichting, ja zelfs om wijzigin
gen van teksten moest vragen. Hoewel Gezel
le een groot wantrouwen koesterde tegen 
alles wat Hollands was, bleek hij aanvanke
lijk vooral blij met de belangstelling: 'Het is 
mij ondertusschen niet alleen eene groote ee-
re maar ook een genoegen te vernemen, dat 
mijne gedichtjes u kunnen van dienst zijn in 
het onderwijs.' Het idee van het tijdschrift 
moet Guido Gezelle, die zelf leraar Poësis 
aan het klein-seminarie van Roeselare was 
geweest, zeker hebben aangesproken. Later 
zou hij echter ongekend fel zijn Westvlaams 
verdedigen:' ' t Is jammer genoeg, dat er zoo 
bitter weinig kennisse bestaat tusschen de 
Noord- en de Zuidnederlandsche katholij-
ken! A l dat wij uit N.-Nederland vernemen 
komt doorgaans van protestanten, joden of 
nog erger. En dat volk zoekt en krijgt bijval 
bij onze vrijdenkers, die den Vlaamsch- of 
Nederlandsch-gezinden uithangen, om ons 
van ' t schoone af te keeren! Dat is jammer. 
Wij worstelen daartegen uit al onze kracht, 
en daarin ligt de reden, de grondreden, om 
dewelke wij liever West-Vlaamsch schrijven 
en dichten, en tegen ' t verderflijke dat uit 
Holland komt zooveel mogelijk waarschu
wen.' 

Gedichten in 'Bloemkrans' 

De briefwisseHng tussen frater Ludovicus en 
Guido Gezelle werd kennelijk met belang
stelling gevolgd in het klooster aan De 
Locht. In ieder geval door superior De Beer, 
wiens groeten in geen enkele brief ontbreken. 
In het begin van 1893 deed zich weer een 
pijnlijk moment voor. In Bloemkrans waren 
inmiddels de gedichten De Mandelbeke en 
Excelsior afgedrukt, en frater Ludovicus 

vond de t i jd rijp om Gezelle toestemming te 
vragen meer stukken op te nemen. Maar er 
waren bezwaren gerezen. 'Vrienden en mede
werkers, wier gevoelen ik, om de waarheid te 
zeggen, hooger moet achten dan 't mijne, 
waren er tegen, de door UEerw. geschonken 
stukken aanstonds te plaatsen, wijl ze West-
Vlaamsch zijn en wij nog kort geleden een 
West-Vl. gedichtje van UEerw. geplaatst 
hebben', schreef frater Ludovicus. Gezelle 
reageerde nogal laconiek: ' Ik zou 't veel lie
ver hebben, wildet gij mijn 'zoo gezeid' 
West-Vlaamsch onomgewerkt laten. Verder 
hebbe ik er vrede mee dat gij de toegestane 
stukken uitsteh tot later of tot nooit. ' Frater 
Ludovicus zou er toch voor zorgen dat in 
1893 De Berechtinge en ten slotte in 1895 
Kerkhofblommen ongewijzigd in het ti jd
schrift werden opgenomen. 

Ondanks alle beslommeringen rond zijn ge
dichten in Bloemkrans zou Gezelles waarde
ring voor de Tilburgse fraters, en frater Lu
dovicus in het bijzonder, in de loop van de 
t i jd toenemen. Hoe weinig relaties de Vlaam
se priester-dichter in Noord-Nederland had, 
blijkt als hij zich in december 1891 tot zijn 
nieuw verworven kennis wendt met een ver
zoek: 'niet als letterkundige, maar als 
priester'. Het ging om een Hollandse bekeer
linge: ' I k ben in ' t geval in ' t korte eene pro
testante, van Hollandsche ouders geboren, in 
de Hollandsche bezittingen, gehuwd, moeder 
van drie kinderen, vrouw van een katholij-
ken Vlaming, in den schoot der heilige Kerke 
te zullen aanveerden.' Gezelle wilde haar een 
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afb. 3/4 Brief van Guido j " ~ ^^^^ . _ 
Gezelle aan frater Ludo- ' ' / , ^ y ^ , . ^ , . , , - v . ^ i ^ - - - — -
vicus van den Houdt ^^.,..,,,,-.^...„ yfC^ 
rf.rf. 27januari 1893 „ . / , 

(coll. Generaal Archief ^...•.....^ - ^-
Fraters Tilburg). ^ y.-, ^ i , - - ^ ^ ^ : . ' , . , , .-''^.y y^;, ^ 

-^•^ ^ — y . - ^ u ^ ^ , . , 

. t< j> -•» ' 

y y y • 

. . . rf:V,.rï.,„-i • . .yy,y^.y'y ^ 

'zeer goed Katholijk-Hollandschen kerk- of 
misseboek' bezorgen. Frater Ludovicus zond 
er een naar Kortr i jk , en Gezelle was hem zeer 
dankbaar; hij kwam er nog enkele malen op 
terug. 'De brave bekeerde is gedoopt, heeft 
hare Ie Com.ie gedaan, is van Zijne Hoogw. 
te Brugge gevormd, en ' t gelukkigst mensch 
der aarden, met /zeur schoonen kerkeboek, 
weer naar Java.' 

Tilburgse vriend 

In het begin van 1893 bleek dat er nog iets 
was gebeurd dat de banden met de fraters 
verstevigd had. Gezelle had de in Kortr i jk 
werkende maar uit Den Bosch afkomstige je
zuïet Heuvelmans gesproken, en deze had 
hem duidelijk gemaakt dat de motieven van 
de Tilburgse fraters boven alle twijfel verhe
ven waren. Sterker nog, vanaf dat moment 
was frater Ludovicus voor hem een 'goede 
vriend'. ' I k hebbe onlangs, bij onzen Pater 
Heuvelmans S.J. zijnde, zoo veel goed over 
Tilburg en de Tilburgsche leeraren hooren 
zeggen, dat het mij waarlijk verheugt van u 
een brief ontvangen te hebben. Ik danke u 
dan eerst en vooral en keere u van herten de 
wenschen terug van een goed en zalig nieuw
jaar, zoo voor u als voor den eerw. Heer en 
Vader Overste.^' (...) Wat een blijdschap on
dertusschen voor mij als ik denke, dat eenige 

mijner rijmreken bij onze Katholijke Noor
derbroeders kans zullen hebben van mis
schien eenig goed te doen!' 

De brieven van Guido Gezelle aan frater Lu
dovicus geven geen spectaculaire nieuwe in
zichten in het leven van de grote Vlaamse 
dichter. Maar ze zijn alleen al belangrijk om
dat er zo betrekkelijk weinig brieven van Ge
zelle bewaard zijn gebleven.'' En in samen
hang met die van zijn Tilburgse vriend geven 
zij een aardig beeld van de zorgen van twee 
katholieke broeders in de letteren, uit Zuid 
en Noord; ook al was het dan in de verhou
ding van meester en leerling. 
Met het verdwijnen van Bloemkrans was er 
ook geen directe aanleiding meer om te cor
responderen. Maar frater Ludovicus zal ze
ker met bewondering kennis hebben geno
men van de nieuwe bundels Tijdkrans (met 
daarin enkele gedichten die hij eerder van 
Gezelle ten geschenke had gekregen, maar 
nooit in Bloemkrans had afgedrukt) en 
Rijmsnoer. De laatste is een hoogtepunt in 
het werk van de toen al 67-jarige priester. 
Gezelles rouwbrief bracht bij de fraters een 
grote schok teweeg. Frater Ludovicus was 
duidelijk aangedaan; hij legde dat moment 
enkele dagen later vast in een gedicht. Mis
schien heeft hij het zijn medefraters wel 
voorgedragen. 
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Aan Dr Guido Gezelle + 27 Nov. 1899 

Een blad, geliefde Vriend, met rouwig zwart omtogen, 
Kwam uit uw Vlaamsche land in onze streken aan. 
Uw vrienden zonden ' t ons. Bij ' t haastig openslaan,-
Ach God! daar stond uw naam....Een traan welde in onze oogen. 

Uw vrienden stonden daar, van stille smart bewogen. 
Wij zagen in den geest hen rond uw sterfbed staan, 
Neen, van uw grafterp reeds al weenend heengegaan, 
A l biddend tot den Heer, den God van mededoogen. 

Wij treurden, baden mee; maar toch niet zonder vreugd. 
Hoe machtig troostte ons ' t loon, voor Christenkunst en deugd, 
U door een God beloofd, wiens macht noch trouw ooit falen. 

O dichterlijke ziel, niet meer op Helikon, 
Niet meer nu aan Kastaalsche of Hippokreensche bron,-
Thans naar den Sion op, waar de eeuwge bronnen stralen. 

Maar schoon ook opgegaan tot boven starrenbogen, 
Gij leeft, gij zingt nog hier op duizenden van blaan, 
Met uwen geest bevrucht, uw poëzie belaan. 
Gij gingt,- gij bleeft ons b i j ; uw trouw heeft niet bedrogen. 

Uw argloos grootsche Hed met tooverend vermogen. 
Toont ons: de ware kunst, van valschen glans ontdaan, 
Voert onzen geest tot God, het doelwit harer baan. 
De bron van al het schoone, afstroomend uit den hoogen. 

Uw hed is Vlaandrens roem, ons aller zoet geneugt; 
En zal gansch Neerland door, zoo lang ' t zijn taal zich heugt, 
Van uw verheven geest, uwe eedle ziel verhalen. 

En nu, O Vriend, voor wien der Englen lied begon. 
Neem nog dit liedjen aan; ' t is alles wat ik kon. 
' t Moge U , hoe staamlend dan, ons liefde en dank vertalen. 

8 Dec. 1899 

afb. 5 Guido Gezelle op 
zijn sterfbed, Brugge 27 
november 1899 (foto Ar
chief en Museum voor 
het Vlaams Cultuurle-
ven, Antwerpen). 



Noten Bronnen 

1) Bij Kerkhofblommen zijn wel een paar regels wegge
vallen, maar dat l i jkt een vergissing. 

2) Gezelle kon het woord 'superior' niet uit zijn pen 
krijgen, 

3) Van de vele duizenden brieven die Guido Gezelle 
schreef, zijn er nog geen vierhonderd bewaard geble
ven. 

4) Sint Jans Put, V . D . d l . 3, p. 405-411, en Dagkrans, 
V . D . d l . 3, p. 229-234. 

Verantwoording 

De brieven van Guido Gezelle aan frater Ludovicus van 
den Houdt bevinden zich in het Generaal Archief Fra
ters Tilburg. Ze zijn gedateerd 19november 1891, 23 no
vember 1891, 9 december 1891, 22 december 1891, 27 ja
nuari 1893 en 10 maart 1893. Deze zes brieven zijn afge
drukt in Horsten (1917) en Custers (1965). Het 
handschrift van het gedicht van frater Ludovicus be
vindt zich in hetzelfde archief en wordt hier voor het 
eerst gepubliceerd. 
Van de brieven van frater Ludovicus aan Guido Gezelle 
zijn er drie bewaard gebleven; zij bevinden zich in het 
Gezelle-archief Stadsbibliotheek Brugge, en zijn geda
teerd 26 januari 1893, 8 maart 1893 en 20 maart 1893. 
Ze worden hier voor het eerst voor publikatie aange
wend. De schrijver van dit artikel bereidt een integrale 
publikatie voor van alle brieven in samenhang met een 
studie over Bloemkrans. 

J .L . Horsten (fr. M . Tharcisio), 'Verscheidenheden', i n : 
De Beiaard, j r g . 2 (1917), p. 165-171. 

J .L . Horsten (fr. M . Tharcisio), De Fraters van Tilburg 
van 1844-1944, d l . 2, Tilburg 1951. 

M . Custers, 'Zes brieven van Guido Gezelle', in : De 
Tijdspiegel, j r g . 20 (1965), p. 202-211. 

Bloemkrans. Opgenomen stukken van Guido Gezelle: 
De Mandelbeke, j r g . 9 (1891), p. 166-171; Excelsior, j r g . 
10 (1892), p. 92-96; De Berechtinge, j r g . 11 (1893), p. 
165-175; Kerkhofblommen, j r g . 13 (1895), p. 59-82. 

Guido Gezelle Verzameld Dichtwerk ( V . D . ) , onder re
dactie van J. Boets, Antwerpen 1980-1987. 

Alois Walgrave, Het teven van Guido Gezelle, Amster
dam 1923. 

Christine D'Haen, De wonde in 't hert. Guido Gezelle: 
een dichtersbiografie, Tielt 1988. 

Generaal Archief Fraters Tilburg. 

Gezelle-Archief Stadsbibliotheek Brugge. 

Met dank aan frater Caesario Peters. 

'Uitgescholden voor donker' 
Frans van Gaal * 

In september 1990 promoveerde Ton Wagemaliers aan de Katliolieke Universiteit Brabant. 
Zijn proefsclirift draagt de titel Buitenstaanders in actie; socialisten en neutraal-georga-
niseerden in confrontatie met de Tilburgse samenleving, 1888-1919. Daarmee zag Ton Wage
makers jarenlange noeste wetenschappelijke arbeid (in de vrije tijd!) bekroond. De Stichting 
Zuidelijk Historisch Contact nam het proefschrift op in de reeks 'Bijdragen tot de geschiedenis 
van het zuiden van Nederland'. Voorlopig wordt hiermee een drieluik voltooid van studies 
over het socialisme in de provincie Noord-Brabant. Eerder verschenen immers studies over het 
socialisme in Breda en 's-Hertogenbosch. Het wachten is op een studie over het socialisme in 
de grootste Brabantse stad Eindhoven. 
Genoemde uitgaven maken het echter nu reeds mogelijk te vergelijken. Tevens kunnen ze op
heldering verschaffen omtrent de vraag of er mogelijk sprake is geweest van typisch Brabantse 
bijdragen aan de ontwikkeling van het socialisme. 

Rode draad 

*) Dr. Frans van Gaal 
(1948) promoveerde in 
1989 op een proef
schrift getiteld 'Socia
lisme en zelfstandige 
arbeidersbeweging in 
's-Hertogenbosch 
1886-1923. Over orga
nisatie en mentaliteit'. 
Hij is werkzaam als 
docent aan de Streek
school voor Vorming 
en Beroepsonderwijs 
in 's-Hertogenbosch. 

'Hoe kon een klein groepje 'buitenstaanders' 
(socialisten en gelijkgezinden) in iets meer 
dan dertig jaar tijd, uitgroeien tot een flinke 
beweging waar vriend en vooral vijand reke
ning mee moesten houden ?' Met deze vraag 
kiest Wagemakers voor een heldere pro
bleemstelling. De toegankelijkheid van zijn 
studie is ermee gediend. Wagemakers houdt 
met deze keuze ook een duidelijk herkenbare 
rode draad voor ogen. Wagemakers' pro
bleemstelling heeft echter meer voordelen. 
Hi j vestigt de aandacht op een vraagstuk dat, 
hoe essentieel het ook geweest mag zijn voor 

de ontwikkeling van het socialisme in Noord-
Brabant, te weinig aandacht heeft gekregen. 
De socialistische beweging, in het bijzonder 
de sociaal-democratische uitgave ervan, 
kwam van boven de rivieren. De officiële 
ideologie mocht de tegenstelling kapitaal-
arbeid centraal stellen, de noord-zuid tegen
stelling is er niet - veel minder - belangrijker 
op geweest. Meer en langer dan bijvoorbeeld 
in het westen van het land waren de socia
listen buitenstaanders. Met enige regelmaat 
geeft Wagemakers voorbeelden van gebeur
tenissen die wijzen op wrijving en irritatie 
tussen de centrale leiding in Amsterdam en 
afdelingsactiviteiten in Tilburg. Wagemakers 
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