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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 hebben op het culturele verleden van Tilburg.
Gabriël Smeets bestudeerde de activiteiten en de betekenis van de Tilburgse Kunstkring 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 JorisKarl 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 tijdschrift: Bloemkrans. De ondertitel van dit tijdschrift luidde 'Lectuur voor Kathoheke
Jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie'. In dit tijdschrift publiceerde onder meer de Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle. In het tweede artikel geeft Van Kempen enig inzicht in de bewaard gebleven correspondentie tussen 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 situatie, 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.
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'De liefde voor kunst en cultuur
in onze stad'
De Kunstkring Tilburg 1940-1969
Gabriël Smeets*
De Kunstkring Tilburg werd onder de naam 'Comité tot bevordering van beeldende Itunsten
en liunstnijverlieid in Tilburg' in 1940 door mevrouw J . van de Mortel-Houben opgericht. De
Kunstkring organiseerde van 1940 tot 1969 beeldende-kunsttentoonstellingen in Tilburg en
streefde naar de oprichting van een 'kunstmuseum'. Na een aarzelend begin in de eerste oorlogsjaren kwam de Kunstkring tot bloei in de periode 1948 -1955, toen met financiële steun van
de Gemeente Tilburg grote tentoonstellingen konden worden ingericht in de zalen van het
Paleis-Raadhuis. Wat was de betekenis van de Kunstkring Tilburg in het culturele leven van
Tilburg ?
Voorlopers
Het ontstaan van het fenomeen 'kunstkring'
moet worden gezien in het licht van twee ontwikkelingen in West-Europa na 1700: de
oprichting van de Academies voor Schone
Kunsten in tal van steden enerzijds en de toenemende mode van het organiseren van
kunstnijverheidstentoonstellingen
anderzijds. Vanuit de Academies vormden de zogenaamde 'dilettanten', meestal personen uit
de sociale bovenlaag, groepen om zich onder
het motto 'Kunst zij met ons' te wijden aan
kunstbeoefening en -beschouwing. De eerste
verenigingen die vanaf 1750 de organisatie
van kunstnijverheidstentoonstellingen op
zich namen, vervulden een voorbeeldfunctie
voor het ontstaan van andere verenigingen in
West-Europa. Ook in Nederland ontstonden
in de 19e eeuw kunstgenootschappen en
verenigingen.'' De ontwikkeling van het cul-

afb. 1 De gemeentelijke
Koopmansbeurs aan het
Piusplein waar Kunstkring 'Ons Zuiden' van
dr. Moller in de jaren
1920-1921 exposeerde.

*) Gabriël Smeets (1958),
als stagiair van de
Rijksarchiefschool
verbonden aan het
Gemeentearchief T i l burg, inventariseert de
archieven van enkele
culturele instellingen
waaronder het archief
van de Stichting
Kunstkring Tilburg.
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turele klimaat in Noord-Brabant werd gestimuleerd door de oprichting van de 'Academie impériale et royale de peinture, sculpture
et architecture' in 1812 in 's-Hertogenbosch.
Daar ontstond in 1846 ook de eerste Brabantse kunstkring: 'Het Teken- en Schilderkundig Genootschap van Sint Lucas'.^' I n
Tilburg waren in 1918 de R.K.Leergangen
gevestigd met de daaraan verbonden Academie voor Beeldende en Technische vakken,
waar de schilderklas werd geleid door de heren Jan van Delft, Henri Sicking en Albert
Verschuuren. Oprichter dr. Hendrik Moller
zocht echter naar mogelijkheden om buiten
de Academie om 'zowel de gewijde als de
niet-gewijde kunst te bevorderen en te verheffen'. Ook hier leek het vormen van een
kunstkring de juiste oplossing.^' Het verschijnsel kunstkring was er in de loop der tijd
aan gewend geraakt daar op te duiken waar
een kloof tussen kunst en publiek moest wor-

afb. 2 Mevouw
Josephine van de MortelHouben (1887-1966).

den overbrugd en waar het ontbrak aan een
overheid die zich bewust was van haar cuUurele taak. Tilburg kende buiten de Academie
nauwelijks een tentoonstellingswezen, kunsten kunstenaarsverenigingen waren nagenoeg
afwezig. De cultureel geïnteresseerden vormden een kleine groep waarin vooral fabrikanten en ondernemers, de geestelijkheid en katholieke onderwijsinstellingen vertegenwoordigd waren. Voor veel fabrikanten betekende
kunst, met name schilderkunst, een goede
geldbelegging. Kunst werkte bovendien
imago-verhogend; een geschilderd portret
van de fabrikant o f van zijn familieleden bevestigde de status. Jan van Delft ontving
vanuit deze gedachte diverse portretopdrachten. Buiten deze kleine groep was de belangstelling voor beeldende kunst vrijwel nihil.
Kunstkring 'Ons Zuiden' van dr. Moller kon
hierin nauwelijks verandering brengen; na
enkele tentoonstellingen in 1920 en 1921 in
het Beursgebouw aan het Piusplein verdween
'Ons Zuiden' geruisloos van het toneel. Incidenteel zijn er tussen 1920 en 1940 tentoonstellingen georganiseerd door de Academie,
door de R.K.Volksuniversiteit 'De Kleine
Academie' en door Boek- en kunsthandel
'Triborgh'. Het zou tot 1940 duren voor er in
Tilburg een poging werd gedaan 'geregelde
tentoonstellingen en lezingen op het gebied
der beeldende kunsten en kunstnijverheid' te
organiseren. Toen vormde mevrouw Josephine van de Mortel-Houben een comité met
de bedoeling 'de liefde voor kunst en cultuur
in onze stad' te bevorderen.
Josephine van de Mortel-Houben
Als iniatiefneemster en presidente heeft mevrouw Van de Mortel jarenlang het gezicht
bepaald van 'Het Comité tot bevordering
van beeldende kunsten en kunstnijverheid in
Tilburg', waaruit later de Kunstkring T i l burg zou ontstaan. Het is daarom zinvol enige aandacht aan haar persoonlijke achtergrond te besteden. De Grande Dame van de
Kunstkring werd op 12 maart 1887 in Tilburg
geboren."*' Na haar lagere schoohijd in T i l burg ging zij naar de Normaalschool in Roosendaal waar haar belangstelling voor beeldende kunst ontstond. Lessen in o.a. schilderen, muziek en spraakkunst maakten deel uit
van haar middelbare schoolopleiding in Mechelen, België. Josephine Houben vestigde
zich na een verblijf in Londen en ZuidFrankrijk enige tijd in Parijs, waar haar zus
aan de Sorbonne studeerde. In Parijs zag ze
de tentoonstellingen waar voor het eerst
werk van Van Gogh, Gauguin en Cézanne
voor de grote massa toegankelijk werd gemaakt.^' Terug in Tilburg leerde Josephine
Houben mr. Jan van de Mortel, de latere
burgemeester van Tilburg, kennen, met wie

zij in 1911 in het huwelijk trad. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog spande mevrouw Van
de Mortel zich in voor enkele Belgische
kunstenaars die naar Tilburg waren uitgeweken.*' Mevrouw Van de Mortel-Houben
toonde zich een ware 'dame charitable' toen
zij als echtgenote van de burgemeester van
Tilburg in 1940 verschillende maatschappelijke en culturele taken op zich nam. Tot een
van die taken behoorde naar haar mening de
bevordering van kunsten en kunstnijverheid.
Het is niet bekend welke overwegingen mevrouw Van de Mortel deden besluiten uitgerekend in januari 1940 haar comité op te
richten. Misschien speelde de installatie van
haar man tot burgemeester op 11 januari
1940 een r o l . Misschien was ook de presentatie van de Bredase Kunstkring in zaal ' M o dern' aan de Heuvel, in dezelfde periode,
van invloed op haar plannen. Eind januari
1940 vroeg zij enkele prominente Tilburgers
om
lid te worden van haar comité:
mgr.prof.dr.Th.Goossens, de rector van de
R.K.Leergangen, dr.J.Bloemen, arts en bekend kunstverzamelaar, drs.A.van Spaendonck, leraar klassieke talen aan het
St.Odulphuslyceum én parttime bibliothecaris van de R.K. Openbare Leeszaal en
dr.F.Vercammen, leraar Nederlands en geschiedenis aan het Odulphus. Dr.Vercammen kreeg in het comité de functie van artistiek adviseur. H i j had zich toegelegd op
kunsthistorie en kunstbeschouwing, waarbij
zijn belangstelling vooral uitging naar het
Impressionisme van de Haagse en Amsterdamse school en naar het zogenaamde
Vlaamse Expressionisme.^' De adviezen die
dr.Vercammen uitbracht, vormden de kern
van het tentoonstellingsbeleid van de Kunst5

afb. 3 Kunstzaal Donders, Zomerstraat 26, in
1947 fcoll. Th. Donders,
Goirle).

kring. De eerste tentoonstelling die het comité inrichtte, betrof het werk van de Nijmeegse landschapschilder Dorus Arts. Bij Janssens Emzoon bankiers werd vanaf j u n i 1941
op naam van het comité een rekening opengesteld voor particuliere giften. Mevrouw
Van de Mortel was een van de eersten die een
bedrag stortten. Alle activiteiten van het comité zijn in deze periode gefinancierd op basis van donaties.^' Via bemiddeling van Van
Spaendonck kreeg het comité, tegen een
maandhuur van f 10, de beschikking over de
bovenzaal van de Leeszaal in de Willem I L
straat als expositieruimte. Hoewel de zaal
voor dat doel niet geschikt was (beperkte
ruimte, onvoldoende belichting) heeft het comité deze locatie voor al zijn tentoonstelHngen gebruikt. Van februari 1940 tot en met
maart 1942 zijn er in totaal zestien exposities
gehouden. Daarvan waren er negen gewijd
aan schilderkunst, een aan beeldhouwkunst,
een aan kunstnijverheid en een aan grafische
kunst. Uitsluitend Nederlandse, voornamelijk Brabantse, kunstenaars waren vertegenwoordigd. Bij de keuze van zijn tentoonstellingen blijkt het comité een voorkeur te hebben gehad voor (Neo-)Impressionisme en
(Neo-)Realisme en de daarbij behorende thema's landschap, stilleven en portret. Het comité sloot hiermee aan bij een traditioneel
museaal beleid. Vernieuwende impulsen gingen daar niet van u i t . ' ' De belangrijkste
doelstelling van het comité was 'de kunst onder de menschen te brengen vooral in dezen
tijd die de aandacht weer meer op de geestelijke waarden gevestigd heeft'."" De tentoonstellingen kwamen in ieder geval tegemoet aan de behoefte van de Tilburgse bevolking in oorlogstijd, aan afleiding en
'vermaak'. Een aantal van de exposities was
succesvol genoeg om geprolongeerd en in de
avonduren opengesteld te worden. Buiten de
tentoonstellingen van het comité was er in

Tilburg in deze tijd nauwelijks gelegenheid
om van kunst te genieten."' Het is bewonderenswaardig dat het comité er onder de gegeven omstandigheden (de Duitse bezetting,
beperkte organisatorische en financiële middelen, onvoldoende expositieaccomodatie) in
slaagde kunstenaars als Krop, Kelder en
Sluyters in Tilburg te presenteren. De regelmaat van de activiteiten, de kwaliteit van het
gebodene en ook de status van de leden bezorgden het comité bekendheid en naam. De
instelling van 'De Nederlandsche Kultuurkamer' door de Duitse autoriteiten in mei 1942
maakte een einde aan alle werkzaamheden.
Kunstzaal Donders
De Nieuwe Tilburgse Courant van 13 j u n i
1947 meldt 'het verblijdend feit dat de T i l burgsche Kunstkring weer van haar doet
spreken en de oude activiteit ontplooit'. Onder de naam waarmee het vanaf het begin i n
Tilburg werd aangeduid, de Kunstkring, trad
het comité weer op de voorgrond. Het bestuur werd gevormd door mevrouw Van de
Mortel, presidente; dr.Vercammen, vicevoorzitter en adviseur en door drs.H.Schurink, de gemeente-archivaris van Tilburg, secretaris. I n de jaren van wederopbouw popelden de comitéleden om weer aan de slag te
gaan. Mevrouw Van de Mortel laat weten
dat 'het werk met alle voortvarendheid zal
worden hervat omdat het volk snakt naar
cultuur'.'2' Ideeën voor tentoonstellingen
waren er genoeg, maar het vinden van een
goede expositieruimte vormde alweer een
groot probleem. De bovenzaal van Hotel Riche werd als noodoplossing gebruikt voor de
eerste naoorlogse tentoonstelling: 'HoUandsche schilders' in j u n i 1947. In haar openingstoespraak vraagt mevrouw Van de
Mortel zich af o f Tilburg, met zijn kunstacademie, muziekconservatorium, kunstkring
en een groot aantal kunstenaars niet zou
kunnen uitgroeien tot een kunstcentrum dat
de gehele Tilburgse bevolking ten goede zou
komen. De gedrevenheid waarmee de
Kunstkring aan het werk ging, resulteerde i n
korte tijd in een tweede tentoonstelling,
Christo Stefanoff, dit keer i n hotel De L i n deboom. Het zoeken naar een goede ruimte
ging onverminderd voort. Voor mevrouw
Van de Mortel was het daarom alsof 'een
droombeeld werkelijkheid' was geworden
toen zij hoorde van de plannen van de heren
Jos en Theo Donders om een kunstzaal te
openen.'3' De bovenetage van kunst- en
antiekhandel Donders aan de Zomerstraat
zou na verbouwing en professionele outillage
een langgekoesterde wens vervullen. Alle
mogelijke belanghebbenden, met name het
gemeentebestuur, de Kunstkring en de Academie toonden grote interesse. Bij de feeste-

afb. 4 Overzicht van de
tentoonstelling
'De Gouden Eeuw' in het PaleisRaadhuis, 1953.

lijke opening in oktober 1947 dankte mevrouw Van de Mortel de familie Donders
voor 'dit offer op het altaar der kunst'. Zij
beloofde een nauwe samenwerking tussen
kunstzaal en Kunstkring tot stand te brengen. De mogelijkheden die de kunstzaal
bood (de oppervlakte, doorlopende muren,
professionele verlichting) wilde de Kunstkring niet onbenut laten. De eerstvolgende
expositie werd in november 1947 in kunstzaal Donders geopend: 'Het Stilleven' toonde 47 werken van kunstenaars uit de 17e
eeuw tot heden, uit het bezit van Tilburgse
families. Met name dit laatste bleek een publiekstrekker. Ervaring had geleerd dat de
nadruk op het 'Brabantse' en op 'kunst in
Brabants bezit' de aantrekkingskracht van
de tentoonstellingen verhoogde. Nu Tilburgse (voornamelijk notabele) families toonden
wat ze in huis hadden, was de belangstelling
optimaal. Voor het eerst werd er een redelijk
uitgebreide catalogus bij de expositie uitgegeven. Dr. Vercammen verzorgde in hotel De
Lindeboom een kunsthistorische toelichting.''*' De Kunstkring kreeg een steeds betere reputatie; het bleek een instelling te zijn
die Tilburg van een bloeiend tentoonstellingswezen kon voorzien.
Oude kunst in Brabants bezit
Die reputatie zal ertoe hebben bijgedragen
dat het gemeentebestuur van Tilburg (burgemeester Van Voorst tot Voorst en wethouder
Appels) leden van de Kunstkring benaderde
om een manifestatie vanwege het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1948 te
organiseren. Dr. Vercammen kwam met het
voorstel een mammoettentoonstelling van
kunstwerken in Brabants bezit te presenteren. Het voorstel werd met groot enthousiasme ontvangen. Vercammen, de organisatorische spil van deze manifestatie, bereisde
'1800 Brabantse kilometers' op zoek naar

kunst. A l snel beperkte hij zijn keuze tot 'oude kunst', dat wil zeggen 'van de vroegste tijden tot omstreeks 1800'. De gemeente Tilburg stelde f 5000, alle mogelijke organisatorische steun en bovendien alle zalen van het
Paleis-Raadhuis voor die gelegenheid ter beschikking. Mevrouw Van de Mortel begon
een actie om via donaties nog eens f 5000 bij
elkaar te brengen (de kunstwerken waren
verzekerd voor een totaalbedrag van
f 1.822.900). Van 31 juli tot en met 19 september 1948 werden 446 kunstwerken uit
particuliere, gemeentelijke, provinciale, kerkelijke en kloostercollecties in vier zalen van
het Paleis-Raadhuis geëxposeerd. De publieke belangstelling was enorm: 20.000 bezoekers werden geteld. De landelijke pers
besteedde ruim aandacht aan deze Tilburgse
manifestatie. Daarbij werden in de meeste
gevallen het initiatief en de organisatie geprezen maar de inrichting van de zalen, de weinig selectieve keuze en de overdaad aan
kunstwerken gehekeld.'^' Voor de Kunstkring had deze proeve van kunnen belangrijke gevolgen: in de komende jaren kreeg hij
de gelegenheid te laten zien waartoe hij in
staat was.
1948-1955
Voor Tilburgse begrippen ongekend, en nadien niet meer geëvenaard, waren de tentoonstellingen die de Kunstkring in deze periode uitbracht. Het is moeilijk voorstelbaar
dat toen, in Tilburg, de mogelijkheid bestond, viermaal per jaar, een expositie te bezichtigen die twee a drie zalen van het PaleisRaadhuis vulde en waar zulke prachtige werken te zien waren als bijvoorbeeld die van
Rik Wouters, Frits van den Berghe en Aad
de Haas. De Kunstkring haalde werk van
D'Hondecoeter, Moreelse en Van Ruysdael
(De Gouden Eeuw) uit de collectie van het
Rijksmuseum Amsterdam naar Tilburg.
Schilderijen van Breitner hebben in het
Paleis-Raadhuis gehangen (Nederlandse I m pressionisten). De eerste naoorlogse retrospectieve (in Nederland) van het werk van
Carel Willink werd door de Kunstkring Tilburg gepresenteerd. Wie in die tijd een opening van een Kunstkringexpositie bezocht,
trof in de raadszaal van het Paleis een gedistingeerd gezelschap kunstvrienden aan;
naast de leden van de Kunstkring waren, indien mogelijk, de exposerende kunstenaar
aanwezig (Opsomer bijvoorbeeld), een 'hoog
vereerde gast' (bijvoorbeeld staatssecretaris
Cals van het Ministerie van O.K. en W . ) ,
burgemeester Van Voorst tot Voorst, enkele
wethouders, prof. Heere van de R.K.Leergangen, diverse fabrikanten en ondernemers,
Tilburgse kunstenaars en docenten en studenten van de Academie. De opening zelf ge7

afb. 5 De opening van
de expositie 'Opsomer'
in 1952. V.l.n.r. mr.
Langui (departement van
het Belgisch
Ministerie
van Openbaar Onderwijs), mr. Cals (staatssecretaris van het Ministerie van O.K. en W.), baron I . Opsomer, L .
Christophe
(directeur
van Schone Kunsten,
Belgisch Ministerie van
Openbaar Onderwijs) en
burgemeester baron Van
Voorst tot Voorst.

schiedde op plechtstatige wijze: het bestuur
van de Kunstkring, kunstenaar en speciale
gast namen plaats achter de raadstafel op het
verhoogde podium; mevrouw Van de Mortel, de gast en dr. Vercammen hielden achtereenvolgens een toespraak. Pas daarna kon de
toeschouwer een rondgang langs de kunstwerken maken. I n de twee trouwkamers
(parterre) en de burgerzaal (Ie verdieping)
waren voor de gelegenheid schotten langs de
wanden geplaatst. De schotten waren, naar
een ontwerp van architect Beekers (lid van de
Kunstkring), bespannen met stof in de kleur
van de omgeving, respectievelijk groen, lila
en grijs. Niet iedereen was gecharmeerd van
de presentatie en inrichting van de tentoonstellingen; in recensies werd de Kunstkring
herhaaldelijk op dit punt aangevallen.'*'
Het tentoonstellingsaanbod van de Kunstkring geeft geen blijk van een uitgesproken
visie op de ontwikkelingen in de beeldende
kunst, het verraadt veel meer de contacten en
relaties van mevrouw Van de Mortel en de
persoonlijke voorkeur van Vercammen.'^'
De bezoekersaantallen varieerden van 398
(Schilders ter zee) tot 2700 (De Kempen in de
kunst). Het publiek bestond uit een vaste
groep Tilburgse aanhangers, maar bij topexposities als Opsomer, WilHnk en Rik Wouters kon men rekenen op kunstliefhebbers uit
heel Nederland en België. Meer moeite had
de Kunstkring om 'brede lagen uit de T i l burgse bevolking te bereiken'. Door middel
van lage entreeprijzen ( f 0,50 voor volwassenen) en openstelling in de avonduren wilde
men 'bepaalde categorieën van de bevolking,
met name arbeiders en middenstanders' meer
gelegenheid bieden de tentoonstellingen te
bezoeken'^'. Door het houden van rondleidingen (meestal door het 'damescomité',
dochters van fabrikantenfamilies, soms door
een deskundige als Lambert Tegenbosch),
opstelwedstrijden en enquêtes wilde men de
Tilburgse schooljeugd enthousiasmeren. In
8

deze activiteiten laat zich de opvoedkundige
houding herkennen die de Kunstkring eigen
was. Wellicht gestoeld op dr. Mollers gedachte van 'de verheffing' wilde men 'kunst
onder de mensen brengen' en 'de smaak van
het publiek ontwikkelen'. Een zekere mate
van patronisering van 'het volk' kan de
Kunstkring niet worden ontzegd.
De bloei van de Kunstkring was gebaseerd op
het gelukkige samengaan van een aantal factoren. Sommige daarvan lagen binnen de
Kunstkring zelf; de naam en positie van mevrouw Van de Mortel maakten deuren open
die voor anderen gesloten bleven, Vercammen had de status van 'kunstdeskundige'
verworven en bovendien was een kundig en
gepassioneerd organisator secretaris van de
Kunstkring geworden: J. van Mosselveld, de
adjunct-archivaris van Tilburg. Van Mosselveld bouwde een netwerk van contacten op
met Nederlandse en Belgische kunstenaars,
musea, kunsthandels en verzamelaars, hetgeen de spraakmakende reeks van tentoonstellingen tot gevolg h a d . ' " Een bijzonder
goede vondst was de samenwerking met het
Belgische Departement van Openbaar Onderwijs, waardoor de zogenaamde 'Belgische
tentoonstellingen' Opsomer, Jacob Smits,
Rik Wouters en Frits van den Berghe naar
Tilburg konden komen. Jaarlijks werd er een
'Start'-tentoonstelling (debuterende Nederlandse kunstenaars) en een 'Kruisweg'tentoonstelling (Albert Servaes, Aad de
Haas, Jaap M i n ) gehouden. Tilburgse
kunstenaars werden in 1955 in de vorm van
een groepstentoonstelling gepresenteerd en
haalden op die manier de landelijke pers.
Een belangrijke bijdrage tot bloei vormde
het belang dat burgemeester Van Voorst tot
Voorst en wethouder Appels hechtten aan de
culturele taak van de gemeentelijke overheid.
De oprichting van de Culturele Raad, oktober 1948, getuigt daarvan. De Culturele
Raad zou gaan functioneren als adviesorgaan voor het college van B.en W . inzake de
subsidiëring van culturele instellingen en
verenigingen in Tilburg. Dat mistte zijn effect op de Kunstkring niet. De Raad wees erop dat de Kunstkring 'de taak op zich heeft
genomen die in andere gemeenten door het
stedelijk museum wordt vervuld' en besluit
vervolgens B. en W . te adviseren een jaarlijkse subsidie toe te kennen van f 1000 met de
verplichting drie tentoonstellingen per jaar te
houden (van f 1000 in 1948 groeide dit subsidiebedrag tot f 4500 in 1954).2"' Bovendien
zouden de zalen van het Paleis-Raadhuis gratis worden afgestaan. De gedachte dringt
zich op dat de Kunstkring langzaam als een
gemeentelijke instelling werd ingelijfd. Dat
idee wordt versterkt door een derde vorm
van subsidiëring door de gemeente aan de

Kunstkring namelijk door de heer Van Mosselveld toe te staan in zijn werktijd als archivaris de belangen van de Kunstkring te behartigen.
De activiteiten hadden i n korte tijd zo'n hoge
vlucht genomen dat de Kunstkring het nodig
vond een professionele structuur aan de eigen organisatie te geven. In maart 1953 werden daartoe twee stichtingen in het leven geroepen; 'De Stichting Kunstkring Tilburg' en
'De Stichting Vrienden van de Kunstkring
Tilburg'.
Behalve de presentatie van tentoonstellingen
vormde het verwerven van een eigen kunstcollectie en een 'kunstmuseum' vanaf dat
moment het doel van alle werkzaamheden.
De 'Stichting Vrienden' zou door het houden
van lezingen, rondleidingen, cursussen en het

Lijst van tentoonstellingen georganiseerd door de
Kunstkring Tilburg, voorheen Comité tot bevordering
van beeldende kunsten en kunstnijverheid in Tilburg.

1940 Dorus Arts
Peter van de Braken
Eekman/Stanthamer
Jan van Delft
1941 Collectie Sandifort
Theo Swagemakers
Paul Arntzenius
Autografen
Toon Kelder
Gebroeders Mandos
Jan Sluyters
Boeken
Elsa Rubens
H i l d o Krop
1942 Charles Hollman
Ex Libris
1947 Hollandse schilders
Christo Stefanoff
Het Stilleven
1948 Oude kunst in Brabants bezit
Harry Kooien/Het Portret
R.Baroeki AbduUah
1949 Schilderijen en Beeldhouwwerken
Jan van Delft
Grafische kunst
1950 Sier uw huis
Jonge Tilburgse schilders
1951 Reisindrukken van Nederlandse kunstenaars
in Frankrijk
Jacob Smits/De Kempen in de Kunst
1952 Albert Servaes
Opsomer
Matthieu Wiegman
Nederlandse Impressionisten
Start
1953 Schilders ter zee
De Gouden Eeuw
Rik Wouters
Kunstnaaldwerk
Jan van Riel
1954 A a d de Haas
Japanse prenten
Frits van den Berghe
Start

verwerven van contribuerende leden de f i nanciële draagkracht gaan verbreden.
De problematiek van de Kunstkring
De Kunstkring had inmiddels voldoende f i nanciële en organisatorische basis gekregen
om van 1955 tot 1962 op het vertrouwde stramien door te werken. Toch kondigde zich, in
de vorm van een aantal gebeurtenissen, langzamerhand een situatie aan die secretaris
dr.F. van Puijenbroek in 1966 zou omschrijven als 'de problematiek van de Kunstkring'.
Het begon met het bericht van het gemeentebestuur in 1954 dat de Kunstkringtentoonstellingen hinderlijk waren bij het gebruik van het Paleis-Raadhuis voor huwelijksvohrekkingen, vergaderingen en repre-

1955 Jaap M i n
Rekenschap
A.C.Willink
Tilburgse kunstenaars
1956 John Piper
Christus' lijden in de kunst
Hedendaagsche Belgische landschapschilders
Start
1957 Jef Diederen
De Zuiderkring
Moderne Grafiek
Christus' lijden in de kunst 11
1958 Kunst en werkelijkheid
Ro Mogendorff
Noorse en Zweedse grafiek
De Amsterdamse Joffers
Jan Sluyters
1959 Start
Nederlandse portrettisten
Theo Swagemakers
Collectie Tavernier
1960 Romantiek en Biedermeier
Kunst en Ambacht in Brabant
Hendrik Chabot
1961 Start
Mart Kempers
Martien Coppens
Otto van Rees
Van Heel/Koreman
1962 Gene Eggen
De Wit/Liesker
De C o r t i / K r e y k a m p
W o o r d en Tegenwoord
1963 A a d Roos
Dick Zwier
Ikonen
1964 Passie en Pasen
Johan Buning
1965 Droge
A n d r é Bogart
Den Tex
1966 Afrika-Nederland Contact
Talensprijs
1966 Op de Planken
Tegels
Wedgewood
Louwinger/Birker
1967 Grafiek Amsterdam-New York
De Schakel
Landuyt/Nolan
1968 Hongaarse grafici.

sentatieve doeleinden. Voor de expositie 'Japanse prenten' moest men in allerijl uitwijken naar een leegstaande garage aan de Bosscheweg. De wens om een eigen museum te
bezitten deed zich sterk voelen. I n 1956 kreeg
de Kunstkring een gevoelige klap te verwerken; het vertrek van zijn 'beroepsorganisator' én betaalde kracht Jan van Mosselveld.
Zijn inbreng probeerde men te vervangen
door een tentoonstellingscommissie,
bestaande uit Tilburgse kunstenaars, bijvoorbeeld Jan Dijker, Ru van Rossum, Hans van
Zummeren, aan het bestuur van de Kunstkring toe te voegen.
Baron E. van Voorst tot Voorst trad in 1957
af als burgemeester en werd opgevolgd door

afb. 7 Burgemeester baron Van Voorst tot
Voorst verwelkomt de
Belgische
ambassadeur
ter gelegenheid van de
opening van de tentoonstelling 'Rik Wouters',
1953. V.l.n.r. J. van
Mosselveld, F. Vercammen, Van Voorst tot
Voorst, de ambassadeur
van België, J. v.d.
Mortel-Houben
en onbekend.
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mr.C.Becht. Het contact tussen Kunstkring
en gemeentebestuur leek vanaf dat moment
van inhoud te veranderen. De onderhandelingen met het gemeentebestuur over een
kunstmuseum verliepen moeizaam en weinig
hoopgevend. De Culturele Nota van 1959
analyseerde de behoefte aan een museum in
Tilburg, naast de bestaande musea, en concludeerde dat eventuele plannen uitsluitend
een kunstnijverheidsmuseum zouden kunnen
b e t r e f f e n . T o t die conclusie kwam men op
basis van de geringe publieksbelangstelling
voor de tentoonstellingen van de Kunstkring
(4.591 bezoekers in 1958). De aard van die
tentoonstellingen ('een te gespecialiseerd karakter, te veel individuele kunstenaars, wei-

nig variatie in onderwerpen') en de 'hoge
drempel' van het Paleis-Raadhuis waren
daaraan debet. De nota haastte zich echter te
zeggen
dat
de
Kunstkring
'sociaalpedagogisch' van grote betekenis was en dat
in een meer toegankelijke locatie de exposities waarschijnlijk meer bezoekers zouden
trekken. Gedacht werd aan een combinatie
met de schouwburg of met het Natuurhistorisch Museum. 'Het zal dan een kwestie worden van volhouden. Langzamerhand zal de
smaak van het publiek kunnen worden ontwikkeld'.^2)
Volhouden deed de Kunstkring, misschien
wel tegen beter weten i n ; na 1960 werd een
onafgebroken strijd gevoerd tegen 'de weinig
slagvaardige, bijna onverschillige houding
van het gemeentebestuur van Tilburg' ^3).
H.Verwiel, de directeur van de Tilburgse
Streek- V . V . V . en sinds 1953 lid van de
Kunstkring, constateerde dat 'het hele
bestuursbeleid van B. en W . in culturele zaken erg onevenwichtig is, waarbij de Beeldende Kunsten zwaar in de verdrukking komen'.
Het afscheid van mevrouw Van de Mortel in
1962 vormde een bijkomend probleem. Haar
persoonlijkheid, haar status (de weduwe van
een geliefde burgemeester) en haar volledige
inzet bleken moeilijk vervangbaar. Voor de
opvolging in het voorzitterschap ging men op
zoek naar personen met managementervaring; de beleidsvoering moest nodig worden
aangepast aan de aard van de problemen.
Respectievelijk dr.J.Zuring, ir.J.Kipperman
en drs.G.Kroon waren voorzitter van de
Kunstkring na het vertrek van mevrouw Van
de Mortel.

In afwachting van een eigen museum maakte
de Kunstkring, tegen zijn zin en bij gebrek
aan beter, beurtelings gebruik van de foyer
van de schouwburg, de hallen en gangen van
de Hogeschool, het Natuurhistorisch M u seum en het Volkenkundig Missiemuseum.
De aankoop van kunst moest worden uitgesteld totdat men over een eigen ruimte kon
beschikken waarin de collectie verantwoord
kon worden beheerd. De weinig stimulerende
omstandigheden legden de creativiteit blijkbaar lam; het tentoonstellingsprogramma
toont niet de verrassingen van de voorgaande
jaren.^'t) Voorzitter Zuring vroeg zich in
1963 af ' o f het überhaupt nog verantwoord
is te exposeren'; de nadelen die aan de verschillende locaties verbonden waren, deden
zo'n afbreuk aan de tentoonstellingen dat de
goede naam van de Kunstkring in gevaar
dreigde te komen.
Ernstige twijfel ontstond over het nut van alle inspanningen nu ook duidelijk werd dat de
publieke belangstelling bleef afnemen. De
Stichting Vrienden zag zich in 1966 genoodzaakt alle directe activiteiten stop te zetten
wegens gebrek aan donateurs.^5)
Met de grote tentoonstelling 'Landuyt/Nolan' in 1967 in het gebouw van de Hogeschool toonde de Kunstkring weer het oude
elan; de samenwerking met het Belgische Departement van Openbaar Onderwijs en Schone Kunsten werd weer opgepakt. Helaas resulteerde de tentoonstelling in een financiële
ramp; de contacten met de pers faalden, het
bezoekersaantal bleef beneden alle verwachtingen, een navordering vanwege transportkosten kon niet worden opgebracht. Dr.Ver-

afb. 8 De heren H. Verwiel (links) en J. van
Mosselveld (rechts) bekijken het werk van
A.C. Willink, 1955.
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afb. 9 Een selectie van
tentoonstellingscatalogi
van de Kunstkring Tilburg.

cammen, Kunstkringlid van het eerste uur,
concludeerde met spijt dat 'de imago van de
Kunstkring Tilburg waarschijnlijk onvoldoende is om een tentoonstelling van deze
portee te dragen'. ^6)
Het gemeentelijk adviesorgaan SCOT adviseerde in 1969 aan B. en W . bij de plannen
voor de bouw van het Culturele Centrum
Koningswei rekening te houden met een expositieruimte voor de Kunstkring.^'^J Verheugd nam de Kunstkring kennis van dit advies maar vroeg zich vervolgens af hoe de
tussentijd moest worden overbrugd. Tot aan
de oplevering van het Cultureel Centrum
achtte men het pand Spoorlaan 424 als noodbehuizing zeer geschikt. Het gemeentebestuur werd benaderd om medewerking bij
de verwerving en eventuele inrichting van dit
pand. I n het overleg dat hierover plaatsvond,
werd het lot van de Kunstkring bezegeld; de
Kunstkring begreep dat van het gemeentebestuur geen medewerking meer te verwachten was. Binnen een redelijke termijn bleek
er geen oplossing voor het huisvestingsprobleem te bestaan; dat betekende dat er geen
tentoonstellingen meer konden worden georganiseerd, tenminste niet op de manier waarop de Kunstkring dat wenste en kon verantwoorden. De eerste en belangrijkste doelstelUng van de Kunstkring kwam te vervallen.
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'Derhalve kan de Kunstkring niet meer aan
de bij de oprichting gestelde doeleinden
beantwoorden, de Kunstkring is in een uitzichtloze situatie terechtgekomen.' Na uitvoerig beraad neemt het Kunstkringbestuur
op 27 j u n i 1969 unaniem de beslissing de
Kunstkring te ontbinden. 'De penningen, het
archief en de inventaris zullen de gemeente
Tilburg ter hand worden gesteld'.
Daarmee kwam een einde aan een instelling
die uniek was in Tilburg. De betekenis van de
Kunstkring in het naoorlogse Tilburg is duidelijk; vanuit een persoonlijk initiatief groeide de Kunstkring uit tot een organisatie die
gedurende een aantal jaren de beeldendekunstvoorziening in de stad voor haar rekening nam en landelijke belangstelling voor de
exposities wist te wekken. Het is verleidelijk
te speculeren over de situatie waarin het de
Kunstkring, met permanente steun van het
gemeentebestuur, was gelukt Tilburg van een
stedelijke kunstcollectie en misschien ook
van een museum te voorzien. Meteen rijst
dan de vraag of de Kunstkring over genoeg
vakbekwaamheid en visie in eigen gelederen
had beschikt om dit museum blijvend te beheren en adequaat door de ontwikkelingen in
de museale wereld na 1970 te loodsen. Die
vraag moet hier onbeantwoord blijven.

DE KEMPEN
IN DE KUNST
Onder auspiciën van bet Gemeentebestuur van Tilburg en met
medewerlcing van het Ministerie van Openbaar Onderwijs van België
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Noten

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Titus M . Ellens, Kunst Nijverheid
Kunstnijverheids-tentoonstellingen
in de 19e eeuw. Zutphen,
1990.
F . A . Vercammen, Beeldende kunsten. I n : Het nieuwe Brabant, d l . 3, De Brabantse geest. 's-Hertogenbosch, 1955.
A.H.M.
van Schaik,
Dr. Hendrik
Moller
1869-1940. Een ongemakkelijk
initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant.
I n : Bijdragen tot
de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, d l .
75. Tilburg, 1988.
Nieuwe Tilburgse Courant (NTC), 5-2-1962.
De T i j d , 3-2-1962.
Nieuwsblad van het Zuiden (NvhZ), 5-2-1962. Welke kunstenaars dat waren is niet bekend. Mogelijk
behoorde mevrouw Van de Mortel tot de groep leerlingen die les kreeg van de Belgische bloemschilder
E. van Rijswijk tijdens zijn verblijf in Tilburg
( N T C , 2-5-1915). I n enkele publikaties, waaronder
de Encyclopedie van Noord-Brabant, wordt het
contact van mevrouw Van de Mortel met de gevluchte Belgische kunstenaars in 1915 genoemd als
het begin van de Kunstkring Tilburg. I n het archief
van de Kunstkring zijn geen argumenten voor deze
bewering te vinden. Navraag bij familieleden van
mevrouw Van de Mortel en bij oud-bestuursleden
van de Kunstkring heeft ook geen aanwijzingen opgeleverd die deze bewering kunnen bevestigen.
N v h Z , 19-6-1965.

Gemeentearchief Tilburg ( G A T ) , archief van de
Stichting Kunstkring Tilburg (Arch. K T ) , rekeningcourant 1940-1951. Het archief van de Kunstkring
wordt momenteel geïnventariseerd; verwijzingen
naar inventarisnummers zijn daardoor nog niet mogelijk.
in Noord-Brabant
na 1945. Een in9) Schilderkunst
ventarisatie. Uitgave van de NBKS. Oirschot, 1984.
10) N T C , 11-11-1941.
11) Een uitzondering vormt kunsthandel De Bron die
een afdeling had geopend waar regelmatig exposities werden gehouden.
12) N T C , 17-6-1947.
13) N T C , 14-10-1947.
14) Deze lezing zou uitgroeien tot de bekende serie
kunsthistorische lezingen die Vercammen elke winter in De Lindeboom hield.
15) G A T , archief van het werkcomité Oude kunst in
Brabants bezit, kranteknipsels.
16) Bijvoorbeeld in de Maasbode, 25-10-1955, naar
aanleiding van de expositie 'Tilburgse Kunstenaars'; 'Wie er (het Paleis-Raadhuis, G.S.) ooit een
tentoonstelling bezocht heeft, weet dat kunstwerken
die het er uithouden nergens meer kunnen tegenvallen. Er zich van nature thuisvoelen, er zich in zijn
element voelen, is uitsluitend aan kitsch voorbehouden'.
17) Toch kan de Kunstkring een vergelijking met het
aanbod van het Eindhovense Van Abbemuseum in
dezelfde periode aan; Van Abbe presenteerde van
1947-1953: 'Nederlandsche kunstenaars', 'De Bossche schildersfamilie Slager', 'Nederlandsche landschapschilderkunst in de 17e eeuw', 'Oost-Indische
Kunst', 'Oosterse tapijten', 'De passie onzes Heeren', 'Onze beeldhouwkunst in de late Middeleeuwen'. (Schilderkunst in Noord-Brabant. Een inventarisatie. Uitgave van de NBKS. Oirschot, 1984.)
18) G A T , archief van de Culturele Raad (Arch. CR),
notulen 8-5-1952.
19) Een ander gevolg van Van Mosselvelds activiteiten
is de vorming van het archief van de Kunstkring,
waarin naast affiches, catalogi en foto's ook brieven van kunstenaars (onder andere van Escher,
Fernhout, Koch, Opsomer, Toorop, Willink, Wiegman) aanwezig zijn.
20) A r c h . CR, notulen 11-7-1949.
21) Het Natuurhistorisch Museum, het Volkenkundig
Missiemuseum en het Textielmuseum; door de gemeente gesubsidieerde instellingen.
22) A r c h . CR, Cult. Nota, 29-1-1959.
23) A r c h . K T , notulen 27-6-1969.
24) I n sommige gevallen was men aangewezen op kanten-klare tentoonstellingen, zoals 'Tegels', 'Talensprijs' en 'Wedgewoodprijs'.
25) De Stichting Vrienden bleef in afwachting van betere tijden 'slapend' bestaan. Toen het er in 1981 niet
naar uitzag dat zulke tijden nog zouden aanbreken,
werd de Stichting alsnog geliquideerd. Het batig saldo werd overgemaakt aan de Stichting tot Behoud
van Tilburgs Cultuurgoed, de uitgeefster van het
voor u liggende tijdschrift ' T i l b u r g ' .
26) A r c h . K T , notulen 21-2-1968.
27) Stichting Sociale en Culturele Opbouw Tilburg, de
instelling die de adviserende taak van de Culturele
Taak op zich nam.
28) A r c h . K T , notulen 27-6-1969.
8)

Met dank aan de heren Th.Donders (eigenaar kunstzaal
Donders), dr.G.Kroon
(voorzitterKT
1967-1969), J.van
Mosselveld (secretaris KT 1952-1956), dr.F.van
Puijenbroek (secretaris KT 1966-1968), H.Verwiel
(lid KT
1953-1968) en H.van Zummeren (lid KT 1966-1969)
voor het beschikbaar stellen van informatie en materialen en aan H. Palmen voor de hulp bij het krantenonderzoek.
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Bloemkrans
Letterkunde voor katholieke jongelieden
Jef van Kempen *
Toen Joannes Zwijsen in 1832 pastoor werd van de parocliie 't Heike, moest iiij constateren
dat meer dan de lielft van de kinderen tussen zes en twaalf jaar in liet geheel geen onderwijs
volgde. Onder de hoofdzakelijk katholieke bevolking was het analfabetisme dan ook zeer
groot. Pastoor Zwijsen, de latere bisschop van 's-Hertogenbosch en aartsbisschop van
Utrecht, ontpopte zich al meteen als iemand die niet van halve maatregelen hield. Zijn eerste
maatregel was dat kinderen die niet konden lezen en schrijven voortaan niet meer tot de eerste
communie zouden worden toegelaten. Zo nam Zwijsen het onderwijs zelf ter hand.
Een eigen drukkerij

*) Jef van Kempen
(1948) publiceerde eerder in Tilburg over
'De Stijl', Joris-Karl
Huijsmans, Theo van
Doesburg en Antony
Kok, en verder o.a. in
Dietsche Warande &
Belfort en SIC.

Reeds in hetzelfde jaar dat Zwijsen pastoor
werd, stichtte hij een congregatie van vrouwelijke religieuzen, bekend als de Zusters
van Liefde van Tilburg, die het onderwijs
voor 'arme en minvermogende meisjes' op
zich nam. Om ook in het onderwijs voor de
jongens te voorzien werd in 1844 de Congregatie van de Fraters van O . L . Vrouw, Moeder van Barmhartigheid gesticht. Als 'Fraters van Tilburg' zouden zij hun opdracht
meer dan waar maken en ruim een eeuw lang
het gezicht van het katholieke onderwijs
voor de Tilburgse jeugd bepalen. De eerste
superior-generaal van de fraters was de T i l burgse pater Franciscus Salesius de Beer. Nu
was superior-generaal een wat grootse titel
voor een man die in 1846 zijn bestuur begon
in huis aan 'De Locht' (tegenwoordig: Gasthuisring) met acht fraters en zeven weesjongens. Pater De Beer zou het vertrouwen dat
Zwijsen in hem stelde niet beschamen. Toen
hij in 1900 het bestuur uit handen gaf, telde
de congregatie 559 fraters, die zich in zestien
huizen hadden gevestigd, en in hun huizen en
scholen de verantwoordelijkheid droegen
voor bijna tienduizend leerlingen en verpleegden.
Om voor goede katholieke leerboeken en lectuur te kunnen zorgen - die waren elders niet
voorhanden - en om de weesjongens gelegenheid te geven een vak te leren en hun zo een
bron van inkomsten te verschaffen, werd in
1846 begonnen met een eigen drukkerij.
Door de enorme expansie van het katholieke
onderwijs bleek de 'Stoomdrukkerij van het
R.K. Jongens-Weeshuis' een groot succes.
De fraters bezorgden in een hoog tempo de
benodigde teksten voor de leerboeken, die al
snel hun weg vonden tot ver buiten Brabant.
Er was intussen een groeiende behoefte aan
onderwijzers ontstaan, en van het onderwijs
aan de kwekelingen werd dan ook veel werk
gemaakt. Een interessant probleem daarbij
was het literatuuronderwijs aan deze studenten, die allen een staatsexamen dienden af te
14

leggen. Hoe nu de toekomstige onderwijzers
af te houden van boeken die ten opzichte van
godsdienst en zedelijkheid te wensen overlieten, en tegelijkertijd voor goede lectuur te
zorgen ?
Om dit alles in goede banen te leiden werd in
1883 begonnen met een eigen letterkundig
tijdschrift: Bloemkrans. Lectuur voor Katholieke Jongelieden
tot bevordering
van
taalkennis, stijl en letterkundige studie. Het
was in twee opzichten een uniek tijdschrift.
Op de eerste plaats was Bloemkrans waarschijnlijk de eerste letterkundige uitgave in
ons land met inleidingen en aantekeningen''
en, voorzover mij bekend, het eerste
letterkundige tijdschrift dat in Tilburg het
licht zag. Bloemkrans - vanaf de vijfde jaargang werd de subtitel wat minder vermoeiend en heette het: Taal- en Letterkundige
studiën voor Katholieke Jongelieden - zou
dertien jaargangen kennen en was hoofdzakelijk het werk van één man: pater Bernardinus Ghijben.
Pater Bernardinus Ghijben
De in 1840 in Den Bosch geboren Joannes
Aloysius Ghijben trad in 1859 in het noviciaat bij de Fraters van Tilburg. In 1863 werd
hij tot priester gewijd en daarna verzorgde
hij enige tijd lessen voor de latinisten (de
priesterstudenten). Als leraar was hij niet
zo'n succes; de nogal naïeve pater was niet in
staat de orde in zijn klas te bewaren. Toch
was Ghijben als volkomen autodidactische
geleerde, erg geliefd in het klooster aan De
Locht. Behalve als mathematicus stond hij
om zijn kennis van de muziek, plantkunde,
taal- en letterkunde, filosofie en theologie in
hoog aanzien. Ghijbens geniale aanleg werd
in 1868 nog eens bevestigd, toen bleek dat
zijn, op verzoek van mgr. Zwijsen geschreven, ontwerp van het Mandement over het
Onderwijs van de Nederlandse Bisschoppen
de voorkeur had gekregen boven de versie
van Herman Schaepman.
Kortom, de beminnelijke maar ook wat we-

afb. 1/2 Coll. Generaal
Archief Fraters
Tilburg.

BLOEMEMS.

BLOEÏKEAIS.
TAAL- EN LbTTERKUNDIGE STUDIËN

L E C T U

U R

VOOR KATHOLIEKE JONGELIEDEN

KATHOLIEKE JÖEELIEDEI.
EN LETTERKOmiGE STODIE.

S)" -JA A K( i A N t i .

\-' AFLEYEEING.
Centrale piSH-,,',ek
Gu'il.,,;liLi:, ; i.;

T ! 1. ü II11 U .

i'I i.tn I; i ; .

reldvreemde geleerde pater zag zich voor de
taak gesteld 'aan kweekelingen voor den onderwijzersstand, of aan leerlingen der hoogste klassen in inrichtingen van uitgebreid lager onderwijs eene lectuur te bezorgen, die
aan hunnen studiën bevorderlijk, en tevens
niet van aantrekkelijkheid ontbloot zou
zijn', zoals Ghijben dat in zijn 'woord vooraf' bij het verschijnen van het eerste nummer
van Bloemkrans in maart 1883 formuleerde.
In hetzelfde stuk kondigde hij aan ook werk
van 'onkatholieke schrijvers, wier meesterschap op letterkundig gebied algemeen erkend is, en met wier werken eenige bekendheid in den jeugdigen onderwijzer wordt gevorderd' te zullen opnemen.
Het redactionele werk vergde zoveel tijd van
pater Ghijben dat hij werd bijgestaan door
frater Ludovicus van den Houdt. Deze koos
de stukken die geschikt waren en onderhield
de correspondentie met de uitgevers of, in
sommige gevallen, met de auteurs zelf, zodat
hij in feite de positie van redactiesecretaris
vervulde.
Bloemkrans verscheen jaarlijks in vier afleveringen van elk 48 bladzijden, over het algemeen in maart, j u n i , september en december.
Hoeveel abonnees het tijdschrift had, is niet
duidelijk, maar het zullen er waarschijnlijk
niet meer dan enkele honderden zijn geweest.
Iedere jaargang kende naast de inhoudsopgave nog een alfabetische lijst van de voornaamste aantekeningen die pater Ghijben
had gemaakt. Die aantekeningen (veel latere
samenstellers van letterkundige leerboeken
met aantekeningen zijn in belangrijke mate

schatplichtig aan pater Ghijben) dienden een
dubbel doel. Na de lezing van een gedicht of
een prozastuk, waaraan altijd een (soms zeer
uitgebreide) inleiding voorafging, hielpen de
aantekeningen de leerlingen bij eventuele
taalkundige problemen. Maar deze annotaties, zo'n vier- a vijfhonderd per jaargang,
hadden ook tot doel de lezers te vormen in
het schrijven zelf; hen te helpen 'om zich eene juiste, ordelijke en bevalHge uitdrukking
hunner gedachten eigen te maken'. Daartoe
werden ieder jaar enkele bladzijden ingeruimd voor de rubriek: Oefen-school, waarin
opdrachten werden gegeven voor opstellen
met onderwerpen als: ' M i j n eerste horloge'
of 'Morgen komt er weer een dag'. Bovendien werden er opdrachten opgenomen voor
het ontleden van gedichten, voor woordverklaringen of verklaringen van uitdrukkingen, met de bedoeling deze op de scholen of
thuis te oefenen. Op deze manier kreeg
Bloemkrans ook respons; regelmatig verschenen opstellen van leerlingen in het tijdschrift, zo nodig voorzien van kritische noten van de hand van pater Ghijben. Na de zevende jaargang zou deze rubriek (die
opstellen bevatte zoals ' I n de Sneeuw' van
A . H . . . uit Tilburg en 'Een watertochtje in
den zomer' van W . K . . . , leerling der R.K.
Burgerschool te 's-B.) geruisloos verdwijnen.
Guido Gezelle
In de dertien jaar dat het tijdschrift bestond,
werd werk opgenomen van eenennegentig
verschillende auteurs. Sommige schreven on15

staan van pater Ghijbens commentaar daarop. Om toch een indruk te geven, nemen we
een willekeurige jaargang als voorbeeld:
jaargang 9, die van precies een eeuw geleden.
Hierin verscheen proza met een min o f meer
historische inhoud van August Snieders, J.
David, J.C.A. Hezenmans en J.J. van der
Horst. Daarnaast twee anonieme bijdragen^', een over de H . Liafwin o f Lebuinus,
apostel van Deventer, en een avontuurlijk
reisverslag uit Nepal, van een Nederlandse
missionaris. D i t verhaal was overgenomen
uit Katholieke Missiën. Verder nog een fragment van een verhaal van de populaire
Vlaamse schrijver Hendrik Conscience, en
een verslag van Een bezoek aan O.L. V. van
Tongre van de norbertijner kanunnik Servaes Daems, ooit geschreven voor zijn eigen
Maria-Almanak.
Daems was trouwens regelmatig present in Bloemkrans
met humoristisch getinte verhalen die hij onder zijn
schuilnaam Peeter Klein publiceerde. Om de
lezers ook nog wat te vermaken bij al die
bloedige ernst, staan in deze jaargang twee
'luimige' verhalen: een van Lublink Weddik
(uit: Oudoom Jakobs blaww zakboekje) en
een Fragment over vroolijkheid en lachen
van de bijna nooit ontbrekende priesterdichter Bernardus van Meurs. Voor poëzie
hadden pater Ghijben en frater Ludovicus

der verschillende namen, zoals de schrijfster
Nicoline M . C . Sloot, die als Melati van Java
en onder haar andere pseudoniem Mathilde,
werk in Bloemkrans zag afgedrukt. Ongeveer de helft van alle bijdragen waren van
tijdgenoten, de andere vooral van populaire
schrijvers uit de eerste helft van de negentiende eeuw (veel Bilderdijk), slechts in enkele gevallen uit vroeger tijden (meestal Vondel). Zestig procent van alle schrijvers kan
tot het katholieke volksdeel worden gerekend; pater Ghijbens toezegging ook aan
'onkatholieke' schrijvers aandacht te zullen
geven, blijkt dan ook geen loze kreet te zijn
geweest. Veel bijdragen waren van prominente protestantschristelijke auteurs, onder
wie bekende dominee-dichters als Ter Haar,
Hasebroek en 'den peinzensmoeden twijfelaar' De Génestet. Niet alles van hen kon natuurlijk in zijn geheel als lectuur worden aanbevolen, maar pater Ghijben wilde, als dat
kon, wel het beste aanvaarden. Zo schreef
hij over Is. da Costa: ' H i j is een vurig Protestant: vurig in zijn protest tegen Romes leer
en macht, maar vurig ook in de open belijdenis van alle waarheden die het oudprotestantisme nog uit de moederkerk had
overgehouden.'
Het is hier niet mogelijk een volledig beeld te
geven van alle schrijvers en hun werk, laat

afb. 3/4 Fragment van
het gedicht 'De Mandelbeke' van Guido Gezelle,
afgedrukt in 'Bloemkrans' jrg. 9 (1891), p.
166-171 (coll. Generaal
Archief Fraters
Tilburg).
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35% van alle gedrukte pagina's over, hetgeen veel is te noemen in vergelijking met andere letterkundige tijdschriften. I n de jaargang van 1891 een paar korte gedichten van
Reyer Anslo en Vondel, en verder poëzie van
Staring, Da Costa, Bilderdijk (het mooie
Uitvaart), J. Kinker en J. Immerzeel Jr. met
De dood van Augias (wat men nu 'Light verse' zou noemen). Natuurlijk ook de nodige
vrome gedichten: van dr. H . Schaepman,
Servaes Daems (opnieuw), en het soms wat
sentimentele, maar ook nu nog wel aansprekende gedicht van mr. J.F.A. Leesberg, met
de zeer omslachtige titel: Op de afbeelding
mijner geliefde dochter Henrietta
Adriana
Elisabeth, thans Zuster Maria Gonzaga, in
het Franciscanessen-klooster
te Dongen.
De meest opvallende naam in dit gezelschap
is echter die van Guido Gezelle, die voor het
eerst in Bloemkrans verschijnt, met zijn
vroege gedicht De Mandelbeke. Men kan het
zich misschien moeilijk voorstellen, maar
waar bijvoorbeeld Bernardus van Meurs in
die dagen ongekend populair was in katholieke kringen (en nu vergeten), was Guido
Gezelle in 1891 in Nederland een nog nagenoeg onbekende dichter.
Dertien jaargangen
Bloemkrans was allerminst een vernieuwend
tijdschrift. De beide redacteuren probeerden
zoveel mogelijk in de pas te lopen bij wat frater Ludovicus eens 'ons Gereformeerd H o l landsch' noemde, dat de kwekehngen - voor
wie dit tijdschrift in eerste instantie nu eenmaal bedoeld was - nodig hadden. Over het
verdwijnen van Bloemkrans is niet veel met
zekerheid te zeggen. Het is in ieder geval duidelijk dat de beide redacteuren een druk bezet leven leidden; en er verschenen ten slotte
druppelsgewijs betere leerboeken. I n 1893
bijvoorbeeld het boek De studie en de lectuur
van F . A . W . Ahout, dat door pater Ghijben
zeer werd geprezen. Wie echter de uitgebreide bibhografie van Ahout vergelijkt met de

in Bloemkrans geplaatste stukken, zal zien
dat pater Ghijben en frater Ludovicus met
hun keuze een veel interessanter beeld van de
negentiende-eeuwse letterkunde gaven. A l
was het alleen maar door de vele bijdragen
van een tiental Vlaamse schrijvers, die bij de
Buitenveldertse kapelaan Ahout geheel ontbraken. I n Tilburg werd natuurlijk ook de
roep om 'moderne' poëzie gehoord (tenslotte
deden de 'Tachtigers' al geruime tijd van
zich spreken). Omdat men zich geen raad
wist, werd besloten een aantal mensen hun
oordeel te vragen, onder wie Guido Gezelle.
De Kortrijkse priester werd gevraagd of wellicht Pol de M o n t en Hélène Swarth voor publikatie in Bloemkrans in aanmerking kwamen. Gezelle vond van niet, en frater Ludovicus was het eigenlijk wel met hem een.''
In de loop van 1895 begon het tijdschrift te
laat te verschijnen. Uiteindelijk ontvingen de
lezers in februari 1896 een dubbele aflevering; het was het laatste nummer van Bloemkrans.

Noten
1) Horsten, d l . 1, p . 157.
2) Wat niet representatief is; in alle jaargangen samen
verschenen slechts zes anonieme bijdragen.
3) H i j had N . B . Hélène Swarth al om toestemming gevraagd, en deze ook gekregen.

Bronnen
Generaal Archief Fraters Tilburg.
Bloemkrans.
Taal- en Letterkundige Studiën
tholieke Jongelieden, Jrg. 1-13 (1883-1895).

voor Ka-

Fr. M . Tharcisio Horsten, De Fraters van Tilburg
1844-1944. Tilburg 1946-1952 (3 dln.).

van

F . A . W . A h o u t pr., De Studie en de Lectuur.
Zeventien
conferentiën
voor de kweekelingen van het bisschoppelijk konvikt te Luxemburg gehouden door J.B. Krier,
directeur, naar het Hoogduitsch bewerkt door-. Utrecht
1893.
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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 vastgezet 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 'geliefde vriend' herdenken.

Frater Ludovicus van den Houdt
De i n 1848 in Tilburg geboren Petrus Lambertus Josephus van den Houdt, legde i n
1872 zijn eeuwige geloften af voor de Congregatie van de Fraters van Tilburg. Als frater Ludovicus haalde hij vier jaar later zijn
hoofdakte. Na een aantal aanstellingen i n
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 onderwijzer aan de scholen van Korvel en van 't Hei-

afb. 1 Uitsnede van een
groepsfoto van de Fraters van Tilburg, 1921.
Linksonder frater
Ludovicus van den Houdt
(1848-1926) (coll. Generaal Archief Fraters Tilburg).
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ke, voordat hij in 1884 benoemd werd tot
hoofd van de zojuist gestichte St. Josephschool van de parochie Heuvel. H i 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 Albertus Jansen, i n zijn tijd een gewaardeerd componist, heeft hij verscheidene cantates en
feesthederen geschreven. Van hem zou hij later ook de leiding van het koor in de paterskerk overnemen. Met de literatuur was frater
Ludovicus ook goed op de hoogte. Als dichter (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 verwondering wekken dat frater Ludovicus zijn
best deed ook stukken van Gezelle in het tijdschrift Bloemkrans geplaatst te krijgen. De
Vlaamse priester-dichter was in de tijd dat
Bloemkrans verscheen (1883-1895) in ons
land nagenoeg onbekend. Wie in poëziebloemlezingen en leerboeken uit de vorige
eeuw bladert, zal vooral namen tegenkomen
van dichters die inmiddels in het duister van
de geschiedenis zijn verdwenen, terwijl uitgerekend de man die nu algemeen beschouwd
wordt als de grootste lyricus uit ons taalgebied, ontbreekt. Ook in Vlaanderen verliep
de acceptatie van Gezelles poëzie overigens
zeer moeizaam. Maar i n Nederland zou het,
ondanks het feit dat J.A. Alberdingk Thijm
in zijn Volksalmanak al enkele van zijn gedichten 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
M o n t , die hier een aantal succesvolle lezin-

afb. 2 Guido Gezelle
(1830-1899) in Kortrijk.
augustus 1898 (foto
Gezelle-Archief
Stadsbibliotheek
Brugge).

gen hield en een artikel in De Gids publiceerde over de priester-dichter.
Bewaard gebleven correspondentie
De publikatie van Gezelles poëzie in Bloemkrans 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 gedrang zou komen. Voor Gezelle was echter
het Westvlaams niet zo maar een dialect. Het
was de taal van zijn voorouders, een Vlaamse 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 uitgerekend hij op verzoek van pater Ghijben regelmatig om toelichting, j a zelfs om wijzigingen van teksten moest vragen. Hoewel Gezelle een groot wantrouwen koesterde tegen
alles wat Hollands was, bleek hij aanvankelijk vooral blij met de belangstelling: 'Het is
mij ondertusschen niet alleen eene groote eere 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 katholijken! 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- o f
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 waarschuwen.'
Gedichten in 'Bloemkrans'
De briefwisseHng tussen frater Ludovicus en
Guido Gezelle werd kennelijk met belangstelling gevolgd in het klooster aan De
Locht. I n 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. I n Bloemkrans waren
inmiddels de gedichten De Mandelbeke en
Excelsior
afgedrukt, en frater Ludovicus

vond de tijd rijp om Gezelle toestemming te
vragen meer stukken op te nemen. Maar er
waren bezwaren gerezen. 'Vrienden en medewerkers, wier gevoelen i k , om de waarheid te
zeggen, hooger moet achten dan 't mijne,
waren er tegen, de door UEerw. geschonken
stukken aanstonds te plaatsen, wijl ze WestVlaamsch zijn en wij nog kort geleden een
West-Vl. gedichtje van UEerw. geplaatst
hebben', schreef frater Ludovicus. Gezelle
reageerde nogal laconiek: ' I k zou 't veel liever hebben, wildet gij mijn 'zoo gezeid'
West-Vlaamsch onomgewerkt laten. Verder
hebbe ik er vrede mee dat gij de toegestane
stukken uitsteh tot later o f tot nooit.' Frater
Ludovicus zou er toch voor zorgen dat in
1893 De Berechtinge en ten slotte in 1895
Kerkhofblommen
ongewijzigd in het tijdschrift werden opgenomen.
Ondanks alle beslommeringen rond zijn gedichten in Bloemkrans zou Gezelles waardering voor de Tilburgse fraters, en frater L u dovicus in het bijzonder, in de loop van de
tijd toenemen. Hoe weinig relaties de Vlaamse priester-dichter in Noord-Nederland had,
blijkt als hij zich in december 1891 tot zijn
nieuw verworven kennis wendt met een verzoek: 'niet als letterkundige, maar als
priester'. Het ging om een Hollandse bekeerlinge: ' I k ben in 't geval in 't korte eene protestante, van Hollandsche ouders geboren, in
de Hollandsche bezittingen, gehuwd, moeder
van drie kinderen, vrouw van een katholijken Vlaming, in den schoot der heilige Kerke
te zullen aanveerden.' Gezelle wilde haar een
19

afb. 3/4 Brief van Guido
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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 Kortrijk
werkende maar uit Den Bosch afkomstige jezuïet Heuvelmans gesproken, en deze had
hem duidelijk gemaakt dat de motieven van
de Tilburgse fraters boven alle twijfel verheven 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. I k danke u
dan eerst en vooral en keere u van herten de
wenschen terug van een goed en zalig nieuwjaar, zoo voor u als voor den eerw. Heer en
Vader Overste.^' (...) Wat een blijdschap ondertusschen voor mij als ik denke, dat eenige
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'zeer goed Katholijk-Hollandschen kerk- of
misseboek' bezorgen. Frater Ludovicus zond
er een naar Kortrijk, 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.'
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mijner rijmreken bij onze Katholijke Noorderbroeders kans zullen hebben van misschien eenig goed te doen!'
De brieven van Guido Gezelle aan frater L u dovicus geven geen spectaculaire nieuwe inzichten in het leven van de grote Vlaamse
dichter. Maar ze zijn alleen al belangrijk omdat er zo betrekkelijk weinig brieven van Gezelle bewaard zijn gebleven.'' En in samenhang 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 verhouding van meester en leerling.
Met het verdwijnen van Bloemkrans was er
ook geen directe aanleiding meer om te corresponderen. Maar frater Ludovicus zal zeker met bewondering kennis hebben genomen 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. Misschien heeft hij het zijn medefraters wel
voorgedragen.

Aan Dr Guido Gezelle + 27 Nov. 1899
Een blad, geliefde Vriend, met rouwig zwart omtogen,
Kwam uit uw Vlaamsche land i n onze streken aan.
Uw vrienden zonden 't ons. Bij 't haastig openslaan,Ach God! daar stond uw naam....Een traan welde i n onze oogen.
Uw vrienden stonden daar, van stille smart bewogen.
W i j zagen i n 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.
W i j 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 o f 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 Archief en Museum voor
het Vlaams Cultuurleven,
Antwerpen).

Noten

Bronnen

1) Bij Kerkhofblommen
zijn wel een paar regels weggevallen, maar dat lijkt 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 gebleven.
4) Sint Jans Put, V . D . d l . 3, p. 405-411, en Dagkrans,
V . D . d l . 3, p. 229-234.

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

Verantwoording
De brieven van Guido Gezelle aan frater Ludovicus van
den Houdt bevinden zich in het Generaal Archief Fraters Tilburg. Ze zijn gedateerd 19november 1891, 23 november 1891, 9 december 1891, 22 december 1891, 27 januari 1893 en 10 maart 1893. Deze zes brieven zijn afgedrukt in Horsten (1917) en Custers (1965). Het
handschrift van het gedicht van frater Ludovicus bevindt 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 gedateerd 26 januari 1893, 8 maart 1893 en 20 maart 1893.
Ze worden hier voor het eerst voor publikatie aangewend. De schrijver van dit artikel bereidt een integrale
publikatie voor van alle brieven i n samenhang met een
studie over Bloemkrans.

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

Tilburg

M . Custers, 'Zes brieven van Guido Gezelle', i n : 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 redactie van J. Boets, Antwerpen 1980-1987.
Alois Walgrave, Het teven van Guido Gezelle, Amsterdam 1923.
Christine D'Haen, De wonde in 't hert. Guido
een dichtersbiografie, Tielt 1988.

Gezelle:

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-georganiseerden in confrontatie met de Tilburgse samenleving, 1888-1919. Daarmee zag Ton Wagemakers 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 opheldering verschaffen omtrent de vraag of er mogelijk sprake is geweest van typisch Brabantse
bijdragen aan de ontwikkeling van het socialisme.
Rode draad

*) D r . Frans van Gaal
(1948) promoveerde in
1989 op een proefschrift getiteld 'Socialisme en zelfstandige
arbeidersbeweging in
's-Hertogenbosch
1886-1923. Over organisatie en mentaliteit'.
Hij is werkzaam als
docent aan de Streekschool 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 rekening mee moesten houden ?' Met deze vraag
kiest Wagemakers voor een heldere probleemstelling. De toegankelijkheid van zijn
studie is ermee gediend. Wagemakers houdt
met deze keuze ook een duidelijk herkenbare
rode draad voor ogen. Wagemakers' probleemstelling heeft echter meer voordelen.
Hij vestigt de aandacht op een vraagstuk dat,
hoe essentieel het ook geweest mag zijn voor
22

de ontwikkeling van het socialisme in NoordBrabant, 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 kapitaalarbeid centraal stellen, de noord-zuid tegenstelling is er niet - veel minder - belangrijker
op geweest. Meer en langer dan bijvoorbeeld
in het westen van het land waren de socialisten buitenstaanders. Met enige regelmaat
geeft Wagemakers voorbeelden van gebeurtenissen die wijzen op wrijving en irritatie
tussen de centrale leiding in Amsterdam en
afdelingsactiviteiten in Tilburg. Wagemakers

afb. 1 Aankondiging
'Groote Nationale Meeting' voor vakorganisatie
te Tilburg, 6 juni 1909
(coll. Ton Wagemakers,
GAT).

praktizeert in zijn proefsclirift het gevoel
voor de nuance, dat nodig is om de verschillende tegenstellingen tot hun recht te laten
komen. Typerend is in dit verband bijvoorbeeld zijn kijk op de gebeurtenissen in en na
de 'revolutieweek' in november 1918. De dagen van de 'bibberbourgeoisie' mogen dan
tot gevolg hebben gehad dat behoudend Nederland in de periode na november 1918 een
aanzienlijke concessiebereidheid vertoonde,
in Tilburg ervoeren de vertegenwoordigers
van de progressieve vakorganisaties ook een
negatief gevolg van de gebeurtenissen. De
grote textielstaking in 1917 had in Tilburg
geleid tot aanzienlijk verbeterde verhoudingen tussen de vertegenwoordigers van de
katholieke en NVV-vakorganisaties in de
textielindustrie. De reactie van de katholieke
machtshebbers in Tilburg op de novembergebeurtenissen vertroebelden die verbeterde
verhoudingen aanzienlijk. Een voordeel van
Wagemakers' uitgangspunt is zeker ook het
gegeven dat hij gedurende zijn onderzoek socioloog en historicus is gebleven.

ALLEN OP!!
Den

eersten Zondag na Pinksteren (6 Juni)
naar de

GROOTE NATIONALE MEETING
voor Vakorganisatie
te
De

eerste

Tilburg.

groote Meeting i n Brabant v a n de M o d e r n e
Arbeidersbeweging in Nederland.

Aanvang der Meeting: des namiddags IV2 ««r.

nis

Sprekers

treden

op:

]. Oudegeest, M. van Hinte^ H. Spiekman,
3. F. Tijhof,
H. ]. van Vorst en H. H. van Kol.

Verschillende Muziekkorpsen verieenen medewerking.
Half vier aanvang van d o n

• •

Grooten Optocht met IJuziek
en ontplooide

Banieren.

In drommen op 6 Juni naar de Groote Meeting' met
Optocht in de Reitsche Hoeve op het Voetbalterreln van
J. Tan de Abeelen.

Wagemakers' keuze heeft geleid tot een uitermate waardevolle bijdrage aan de stadsgeschiedenis van Tilburg. Omdat het de recente
geschiedenis van de stad betreft, zouden heel
wat politici en beleidsambtenaren er hun
voordeel mee kunnen doen.
De geschiedschrijving van socialisme en arbeidersbeweging vanuit regionaal perspectief
heeft met deze studie al evenzeer een stap
voorwaarts gedaan.
Elke keuze impliceert beperking. Wagemakers kiest voor een studie over een relatief gesloten lokale samenleving. Wellicht dat deze
keuze hier en daar ten koste is gegaan van
aandacht voor de wisselwerking tussen landelijke en regionale ontwikkelingen. De ingroei van de Tilburgse buitenstaanders (lees
socialisten en gelijkgezinden) ging immers
gepaard met een zekere ingroei van socialisme en arbeidersbeweging in geheel Nederland.
Bossche bijdragen
De meest kritische oppositie tijdens de promotie van ondergetekende kwam van de Bossche hoogleraar Jacobs (sociaal en politiek
recht). De teneur van zijn oppositie was zo
ongeveer: 'lauwheid en gezapigheid domineerden toch onder de Bossche arbeidersklasse; vormt uw proefschrift daarvan niet
de bevestiging?' Natuurlijk heb ik hem in het
ongelijk proberen te stellen. En voorzover
ikzelf nog het idee mocht hebben Jacobs niet
voldoende van repliek te hebben gediend,
heeft Ton Wagemakers iets aan mijn antwoord toegevoegd. Immers, met name gedurende de periode dat socialistische geluiden
en opvattingen omtrent vakbondsorganisatie
in Tilburg nog van buitenstaanders moesten
komen, speelden ex-Bosschenaren of in 'sHertogenbosch woonachtigen een belangrijke o f tenminste stimulerende rol. Wagemakers' beschrijving van de eerste socialistische
en tegendraadse geluiden in Tilburg gedurende de jaren negentig van de vorige eeuw bevestigt hetgeen bijvoorbeeld ook Willem
Vliegen beschreef in 'Dageraad der Volksbevrijding'. Vanuit 's-Hertogenbosch werd
heel wat ondernomen om andere steden, dorpen en streken onder (socialistisch) vuur te
nemen.
De komst van de voormalige agent van de
Bossche politie Johan Kortman - in 'sHertogenbosch ontslagen vanwege zijn socilistische sympathieën - naar Tilburg in het
najaar van 1893, leidt tot oprichting van een
SDB-afdeling in januari 1894. Zijn bierhuis
heft voor enige tijd het lokalenprobleem op,
in die dagen van vitaal belang. Christiaan
Cornelissen, in 's-Hertogenbosch geboren en
volwassen geworden, hield als een van de
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afb. 2 Het Volksgebouw
in de wijk de Besterd,
1915 (Coll. Ton Wagemakers, GAT).

eersten de Tilburgse textielarbeiders het nut
voor van een zelfstandige vakorganisatie.
Tijdens de eerste jaren van deze eeuw speelt
de Bossche sigarenmaker L . A . Willems een
belangrijke, zo niet vooraanstaande rol in de
Tilburgse SDAP-afdeling. De Bossche bijdrage aan de ontwikkeling van het socialisme
in Tilburg vindt een zeker hoogtepunt in het
optreden van Toon Michielsen. Deze Bosschenaar was wagenmaker en verbonden aan
de Werkplaats. Wagemakers beschrijft M i chielsen als iemand die immer grote populariteit genoot onder zijn medearbeiders. Aanzienlijk minder gehefd was hij onder landelijke bestuurders van de SDAP, in welke
partij hij gedurende het eerste decennium
van deze eeuw een belangrijke rol speelde.
Wagemakers portretteert Michielsen als 'de
katholieke Brabander die niets moet hebben
van de bemoeizucht van boven de rivieren'.
Uit het leven gegrepen
Tk was ook van de partij en mijn moeder
stond op mij te wachten met tranen in haar
ogen. Zij verzocht mij, niet met de socialisten mee te lopen, maar ondanks dat ik veel
van mijn moeder hield, weigerde ik daaraan
gehoor te geven'. Wagemakers citeert hier
Bart van Pelt uit diens neergeschreven 'Herinneringen'. Van Pek (1889-1958) ontwikkelde zich tot de belangrijkste woordvoerder
van de Tilburgse arbeidersbeweging. I n de levensgeschiedenis van deze beminnelijke persoonlijkheid laat Wagemakers klip en klaar
tot uitdrukking komen dat, zoals elders in
Brabant, ook in Tilburg reële pogingen zijn
ondernomen katholicisme en socialisme met
elkaar te verenigen.
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'Wat de geestelijkheid leert inzake den godsdienst, kan ik als katholiek
onderschrijven,
maar voor de rest moesten zij de arbeiders laten handelen, zooals deze zelf meenen, dat
het moet.'
Het citaat kan model staan voor het persoonlijke en maatschappelijke streven van Bart
van Pelt. Aan de stijl van handelen van de
Tilburgse SDAP gaf Van Pelt daarmee een
voor deze stad geëigende invulling van bijvoorbeeld sociaal-democratische gemeentepolitiek. Als betaald propagandist van de
Tilburgse afdeling van de NVV-textielarbeidersbond 'de Eendracht' engageerde hij
zich met het lot van alle Tilburgse textielarbeiders, o f ze nu van 'zijn' Eendracht lid waren o f van de katholieke bond. Wat Van Pelt
bezighield, hield alle maatschappelijk geëngageerden in Tilburg bezig.
Dat Wagemakers de levensgeschiedenis van
Bart van Pelt koos ter illustratie van zijn bevindingen is daarom geen toevalstreffer.
Daarvoor is ook deze korte biografie te treffend.
Uit het leven van de deelnemers zelf gegrepen
getuigenissen leveren vaak een markante
overeenkomst op met hetgeen de (sociaal-)
historicus na kennisname van uiteenlopende
schriftelijke bronnen neer kan schrijven.
Wat extra aandacht ervoor doet ook recht
aan de rol van persoonlijkheden in de ontwikkeling van een maatschappelijke beweging.
Zo mogelijk meer dan elders markeert in T i l burg het kortstondige bestaan van de Socialistenbond (SB) een overgangsfase in het
denken en handelen van de socialistische beweging in de tweede helft van de jaren negentig in de vorige eeuw. I n de persoonlijke le-

vensgeschiedenis van 'buitenstaander' Hendrilc Jan Horsman schetst Wagemakers op
treffende wijze hoezeer in de Tilburgse omstandigheden de Socialistenbond een trait
d'union vormde tussen de teloorgaande Sociaaldemocratische Bond (SDB) en de veldwinnende Sociaal-democratische Arbeiderspartij
(SDAP).
'Telkens verhinderd'
Mensen zoeken in hun organisatie ruimte om
zichzelf te zijn. De ontstaans-geschiedenis
van de arbeidersbeweging geeft daarvan talrijke voorbeelden. De bevindingen van Wagemakers vormen daarop geen uitzondering.
In zijn studie wijst hij de lezer met enige regelmaat op het spanningsveld zo kenmerkend voor centralistischgeleide organisaties.
Enerzijds was er een landelijk partijbestuur
van de SDAP, dat de ' i n Amsterdam' ontwikkelde strijdpunten en ideologische uitgangsstellingen graag in alle afdelingen gepractiseerd zag. Anderzijds ervoeren de
SDAP-leden in de afdelingen zelf vaak dat
dit nogal eens ten koste ging van het inlevingsvermogen voor het specifiek streekgebondene. Onder meer in Tilburg waren diverse vooraanstaande sociaaldemocraten ervan
overtuigd dat de landelijke SDAP-leiding te
weinig oog had voor de mogelijkheden om
sympathie voor het socialisme samen te laten
gaan met een zuidelijke geloofsbeleving.
De Tilburgse sociaaldemocraten eisten een
speelruimte voor zich op die ze niet steeds
vanzelfsprekend kregen. Dat ze die belangrijk vonden, moge blijken uit het voorval

rond het Sneevliet-conflict in 1912-1913.
Sneevliet eiste als bestuurder van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel het recht voor zich op lid te
kunnen zijn van de Sociaaldemocratische
Partij (SDP), een linkse afscheiding van de
SDAP. Bij het landelijk SDAP-bestuur, zich
nauw verwant voelend met de organisaties
die bij het N V V aangesloten waren, bestonden daartegen grote bezwaren. De Tilburgse
NV-leden waren van mening dat een N V V organisatie van haar leden niet kon eisen dat
ze socialist of zelfs lid van de SDAP moesten
zijn. Een dergelijke stellingname zou de wervingskracht van de 'Nederlandsche Vereeniging' in een katholieke stad als Tilburg
slechts frustreren. Het conflict leidde in Tilburg tot stagnatie binnen de SDAP en zowaar een tijdelijke afscheiding van de afdeling van de 'Nederlandsche Vereeniging'.
Dit incident stond, aldus Wagemakers, niet
op zichzelf. De ontwikkeling van de SDAP
in Tilburg is steeds beïnvloed door tegengestelde opvattingen over de autonomie van
de afdehngen. Het was, Wagemakers citerend: 'zoeken naar een evenwicht tussen de
opvattingen van het partijbestuur en de mogelijkheden van de buitenstaanders in de Tilburgse samenleving'. En juist omdat buitenstaanders in de beginperiode van de
SDAP-afdeling goeddeels de dienst uitmaakten, is er juist hun veel aan gelegen dit evenwicht tot stand te brengen. De Tilburgse
SDAP'ers vonden dat hun positie te weinig
begrip ontmoette. 'Wat is het toch treurig
dat Troelstra telkens verhinderd is', schreef
de afdelingsbestuurder L . A . Willems in fe-

afb. 3 Tilburgse socialisten (SDAP) en leden
van de Tilburgschen
Bestuurdersbond
met in
Tilburg
gestationeerde
militairen,
omstreeks
1916 (origineel particuliere coll. Kees Andriesse).
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bruari 1904 aan het partijbestuur. De steun
van prominente sociaaldemocraten was zo
hard nodig om in het donkere zuiden verlichting te brengen. Hoe treffend is in dit verband ook het volgende citaat van een T i l burgse sociaaldemocraat: 'Men heeft zich
blind gestaard op de noordelijke
provinciën,
heeft het land beneden de Maas uitgescholden voor donker, maar liet het donker'.
In het verlengde van de socialisten streefden
ook de Tilburgse vakbondsleiders steeds
naar een behoorlijke mate van autonomie.
Het streven van de arbeidersbeweging was
gericht op verbetering van het levenspeil
voor de arbeidersklasse en strijd tegen ontvoogding. In het bijzonder de Tilburgse arbeidersbeweging heeft in dat laatste naam gemaakt. Socialistische vakbondsbestuurders
eisten hun ruimte op (Sneevliet-conflict).
Hun collega's in katholieke vakorganisaties
deden er niet voor onder. Was de interconfessionele textielarbeidersbond niet vooral
een experiment onder het motto: 'hoe houden we de r.k. geestelijkheid adviseur buiten
de deur?' De katholieke spoorwegarbeiders
ervoeren St.Raphaël eerst als hun organisatie
toen de geestelijk adviseur een paar stappen
terug deed. Er was toen ruimte voor St. Raphaël om zich te ontwikkelen.
Wellicht kunnen politici en vakbondsbestuurders nu nog lering trekken uit de bevindingen van Wagemakers. I n tal van organisaties wordt op dit moment heftig gedebatteerd over structuren en modellen. Kiezen we

voor 'top-down' (baas boven baas) of
'bottom-up' (een grote ideeënbus in de bedrijfskantine)? Het schijnt dat men hier en
daar lering wil trekken uit de geschiedenis.
Bij het C D A en de PvdA schijnen de beleidsmakers er inmiddels achter gekomen te
zijn dat het vroegere contributiezegeltje,
maandelijks verstrekt door een penningmeester, die zelf langs de leden ging, zijn onmisbare voordelen had boven de anonieme
acceptgiro van 1991. Groen-Links, de nieuwe partijpolitieke formatie, voortgekomen
uit een aantal partijen links van de PvdA, is
op dit moment verwikkeld in onder meer een
debat over de organisatiestructuur. Het
schijnt dat voorstanders van een verlichte en
meer eigentijdse versie van het federatiemodel aan de winnende hand zijn. Volgens ingewijden zou dit samenhangen met de keuze
voor de zogeheten 'bottom-up'-benadering.
Centralisme wordt afgewezen. Het is allerminst denkbeeldig dat de geschiedenis van de
organisaties van de arbeidersbeweging hier
een beetje heeft meegeholpen.

Dr. A.J.M.
Wagemakers, Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden
in confrontatie
met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919, T i l burg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1990,
X X I X , 313 blz., geïU., Bijdragen tot de geschiedenis van
het
zuiden
van
Nederland,
LXXXIIl,
ISBN
90-70641-33-X, f 52,50.

Tilburg kort
Tentoonstelling R . K . Jongensweeshuis
In het Gemeentearchief Tilburg is een bijzondere tentoonstelling te zien onder de titel 'Kennis
en Deugd'. De tentoonstelling beoogt een beeld
te geven van de geschiedenis van de Drukkerij
van het Rooms-Katholiek Jongensweeshuis, tegenwoordig Uitgeverij Zwijsen b.v. in Tilburg.
De geschiedenis van deze drukkerij-uitgeverij
wordt getoond aan de hand van een selectie uit
de vele schoolboeken, leesboeken en tijdschriften die in de loop der jaren ten behoeve van het
katholieke onderwijs werden uitgegeven.
De opzet van de tentoonstelling is zowel chronologisch als thematisch. In het eerste deel
wordt uiteengezet hoe en waarom de drukkerij
van het R K J W is ontstaan (1846). In het tweede
deel worden in de geschiedenis van het RKJW
drie perioden onderscheiden. Typerende uitgaven uit elk van die perioden passeren de revue:
de schoolboekjes voor het lager onderwijs, de
tijdschriften, de leesboeken voor de jeugd en de
onderwijskundige en opvoedkundige uitgaven.
Uit de inhoud en de vormgeving van deze uitgaven blijkt dat het kathoheke onderwijs de leerlingen niet alleen nuttige kennis wilde aanbie-
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den maar ook en vooral katholieke 'deugd' wilde leren. De onderlinge verhouding tussen de
elementen 'kennis' en 'deugd' laat in de loop
der jaren evenwel een interessante verschuiving
zien.
De tentoonstelHng is samengesteld door studenten van de sectie Geschiedenis van de Hogeschool Gelderland i n Arnhem en Nijmegen, i n
opdracht van het Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland te Nijmegen.
5 maart t / m 8 mei 1990, Gemeentearchief T i l burg, Kazernehof 75, tel. (013) 429070. Openingstijden: dinsdag en woensdag 9.0012.30 en
13.00-17.00
uur,
donderdag
9.00-12.30,
13.00-17.00 en
19.00-22.00
uur,
vrijdag
9.00-12.30 uur. Toegang gratis.
(Persbericht)

Tilburg signalement
Tilburg Magazine is een nieuw tijdschrift voor
Tilburg. Dit rijk geïllustreerde blad is een uitgave van Allmedia uitgevers BV in Vinkeveen, i n
samenwerking met de gemeente T i l b u r g . Het
eerste nummer verscheen in december 1990.
Ed Schilders. Het gezicht van Nederland.
Tilburg, uitg. Uniepers Abcoude / Gemeente T i l burg, 1990, 79 blz., geïll.
N . B . Verscheen n.a.v. de NOS-televisieserie
Het Gezicht van Nederland (op video nog te bekijken i n het Gemeentelijk Informatiecentrum).
A. Steketee, De bruggen van het Wil helm inakanaal I , i n : Bulletin Stichting tot behoud van
monumenten van bedrijf en techniek in het zuiden van Nederland, nr. 35, dec. 1990, p.
747-778, geïll. Postbus 135, 5590 A C Heeze.
A.M.
van de Wiel en W.E.M. Leclercq,
Iets
over
de civiele
rechtspraak
in
Tilburg
1794-1813, i n : (onder red. van) T h . E . A . Bosman et. al., Brabandts recht dat is... Opstellen
aangeboden aan prof. mr. J.P.A. Coopmans
ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar
Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Brabant, Assen/Maastricht,
1990, p. 299-313 (Brabantse Rechtshistorische
Reeks; 5), iSBN 90-232-2569-4, f 53,50.
Herdgangen, uitg. Stichting de Beeldunie (tel.
368991), Tilburg, 1991, 40 blz., geïll., f 10,-.
N . B . Brochure bij gelijknamige tentoonstelling
over zeven beeldende-kunstprojecten.
H. van Doremalen, Verbeelding of werkelijkheid. Textielfabrieken
in Tilburg, i n : Textielhistorische Bijdragen 30, Enschede, 1990, p.
40-51, geïll.
A.A.J.
Thelen, Het Nederlandsch R.K. Textielarbeiderssecretariaat en Unitas; van een amorfe veelheid naar een verdeelde eenheid, i n : Textielhistorische Bijdragen 30, Enschede, 1990, p .
52-71, geïll.
N.B. Tilburg passim.

Ronald Peeters

Brabantia Nostra
In 1990 promoveerde Jan van Oudheusden uit
Waalwijk op een studie over tijdschrift en beweging Brabantia Nostra. Zijn interessante
proefschrift werd uitgegeven door de Stichting
Zuidelijk Historisch Contact.
Brabantia Nostra werd in 1935 opgericht als
tijdschrift met de bedoeling om van het lang
achtergestelde gewest Brabant weer de kern te
maken van de Nederlanden. In die zin past haar
streven in het Groot-Nederlands gedachtengoed van die dagen zoals dat ook bij de bekende Gerard Knuvelder werd aangetroffen.
Krachtig zette Brabantia Nostra zich in voor
behoud van het streekeigene. Het rijke roomse
leven speelde daarin een allesbepalende r o l . Het
tijdschrift bood ruimte aan regionalistische,
culturele, religieuze, historische en artistieke
bijdragen van Brabantse intellectuelen.
Brabantia Nostra kwam voort uit de katholieke
studentenbeweging, waaronder voornamelijk
St. Leonard, de studentenvereniging van de
R.K. Leergangen te Tilburg. Gangmakers van
het eerste uur waren dr. P.C. de Brouwer en F.
van de Ven, de latere Tilburgse hoogleraar.
Ook andere centrale figuren waren Tilburgse
(oud-)studenten: Luc van Hoek, Jef de Brouwer, Geert Ruijgers en Piet Mutsaers. A l eerder
in dit tijdschrift - in een boekbespreking van
een studie over dr. H . Moller - merkten we op
dat Tilburg met de R . K . Leergangen en hun
alumni een intellectueel knooppunt was in Brabant.
Van Oudheusden geeft drie motieven op voor
het ontstaan van Brabantia Nostra. De onderwijskundige en sociaal-economische ontwikkeling aan het begin van deze eeuw boden Brabant een basis voor zelfbewustzijn en emancipatiestreven. Neveneffecten van die ontwikkehng (ontkerstening, verstedelijking en inwijking van noorderlingen) deden daarnaast de behoefte gevoelen om voor de specifieke Brabantse cultuur op te komen. Kaderend in een algemeen gevoel bij katholieken dat er een culturele
achterstand in Nederland goed te maken viel,
voelde men dat in het bijzonder in en voor Brabant. Opvallend bij deze jonge Brabantse
intellectuelen was hun kritische houding ten opzichte van het establishment van de katholieke
zuil: het episcopaat en de RKSP.
In 1938 werd Brabantia Nostra verbreed tot een
beweging met plaatselijke kringen (met op haar
hoogtepunt ca. 1000 leden). Onder leiding van
de propagandist Jef de Brouwer wilde men zo
een ruimer publiek bereiken. De oorlog onderbrak de vele activiteiten die vanuit Tilburg werden ondernomen. I n 1942 werd de uitgave van
het tijdschrift gestaakt, na de weigering om
zich in te schrijven in de Kultuurkamer. Na de
Tweede Wereldoorlog heeft Brabantia Nostra
niet het succes gekend van haar korte vooroorlogse bestaan, hoezeer ook dr. P.C. de Brouwer het gedachtengoed bleef uitdragen. Van
Oudheusden voert hiervoor verschillende verklaringen aan. Allereerst was er een nieuwe
sociaal-economische situatie. Na een periode
van herstel werd Brabant, onder stimulans van
commissaris der koningin De Quay, snel
gemoderniseerd. Veel van de Anglo-Amerikaanse cultuur was blijven hangen en infiltreerde
verder. Oprichting van Benelux, EEG enz.
bracht een grootschaliger denken met zich mee.
Binnen Brabantia Nostra ontstond onzekerheid
over de nieuwe koers. Het nieuwe medium tv
bracht meer openheid en cultuurverbreding.

dr. P.C. de Brouwer

(1874-1961)

Misschien mag men duidelijker stellen dat de
ontzuiling bredere perspectieven opende. Daarnaast vraag ik mij af of particularisme en vooral regionalisme door fascisme en nationaalsocialisme geen 'besmette' houdingen waren
geworden. Dit vestigt overigens de aandacht op
de relatie van Brabantia Nostra tot het fascisme. Van Oudheusden bestrijdt terecht het
beeld dat Brabantia Nostra aanleunde bij
rechts-radicalisme. Weliswaar wortelden beide
in een romantisch-conservatief gedachtengoed,
maar Brabantia Nostra wees rassehaat en totalitaire staatsmacht af. Zo wees Brabantia
Nostra ook samenwerking met Zwart Front af,
maar steunde zij de Nederlandse Unie. Jammer
is wel dat Brabantia Nostra nogal dualistisch de
vooroorlogse ontwikkelingen in Italië en Duitsland beschreef en geen krachtige inzet toonde
om het rechts-radicalisme te bestrijden.
Van Oudheusden heeft in zijn boek toch als
eerste een goed doordacht en compleet beeld
geschetst van een beweging die de Brabantse
mentaliteit heeft beïnvloed en het culturele
bewustwordingsproces heeft gestimuleerd. Vele
oudere Tilburgers die P.C. de Brouwer en
Frans Siemer hebben gekend, zullen alleen al
daarom met plezier het boek kunnen lezen.
Dr.J.L.G.
van Oudheusden, Brabantia Nostra,
een gewestelijke beweging voor fierheid
en
'schoner' leven 1935-1951, Tilburg, Stichting
Zuidelijk Historisch Contact, 1990, X X X V ,
397 blz., geïll.. Bijdragen tot de geschiedenis
van het zuiden van Nederland, L X X X I V , ISBN
90-70641-34-8, f 62,50.
drs. A . Plevoets
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Het Katholieke verleden van
Tilburg herleeft in volle glorie
_£ojuist verschenen:
Katholiek Ronald
Tilburg Peeters &
in beeld Ed Schilders

'Een feest der herkenning', zo zou 'Katholiek Tilburg in Beeld' samengevat kunnen
worden. De herkenning van een tijd die nog
maar amper 25 jaar achter ons ligt. Het
Rijke Roomse Leven. Ronald Peeters en Ed
Schilders gingen op speurtocht naar die tijd
die zij als kind nog net gekend hadden. Op
hun weg kwamen zij een ongelooflijk rijk
verleden tegen, dat zij in woord en beeld
hebben vastgelegd.
K A T H O L I E K T I L B U R G IN B E E L D
Is een prachtige reis door de tijd van het
'Rijke Roomse Leven'.
De auteurs zijn Ronald Peeters en E d Schilders.
Evenals de andere delen van de reeks is ook
dit nieuwe deel zeer fraai uitgevoerd: 208
pagina's, groot formaat, in een linnen band
met stofomslag in kleur, meer dan 550
foto's en ruim 70 hoofdstukken over de
meest uiteenlopende onderwerpen uit de
geschiedenis van het katholicisme in Tilburg. ƒ 49,50.
Een uitgave van
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