
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Lezen met een roomse bril: opvattingen over literatuuronderwijs in katholieke
scholen 1868-1924

Noot, A.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Noot, A. (2010). Lezen met een roomse bril: opvattingen over literatuuronderwijs in katholieke
scholen 1868-1924. [, Universiteit van Amsterdam]. Zuidelijk Historisch Contact (ZHC).

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/lezen-met-een-roomse-bril-opvattingen-over-literatuuronderwijs-in-katholieke-scholen-18681924(1533bc1f-5c93-4639-8307-1135df5a8182).html


47

92  Voor refomatorische scholen is er in 2008 nog de literatuurmethode ‘Literatuur in zicht’ voor de bo-
venbouw van havo en vwo op de markt gekomen. De hogeschool De Driestar te Gouda (Driestar Edu-
catief) heeft de methode ontwikkeld. De auteurs van de methode willen het lezen van christelijke 
schrijvers stimuleren. 

93  Ghijben, Bloemkrans, 1883-1895.

2  Pedagogische opvattingen  
over katholiek leesonderwijs 
1868-1924

Inleiding

Onderwijshervormers uit het begin van de twintigste eeuw, geplaatst in een tijd-
machine, zouden wellicht verbaasd, maar ook met enige trots kunnen constate-
ren dat veel van hun ideeën in de eenentwintigste eeuw nog in scholen met hun 
naam aanwezig zijn. Helen Parkhurst met haar daltononderwijs, Rudolf Steiner 
met zijn antroposofische vrije scholen, Peter Petersen met zijn jenaplan en Maria 
Montessori met haar montessorischolen kunnen nog steeds op enthousiaste 
navolgers rekenen. 

Anders staat het met het literatuuronderwijs en de mate waarin dit bepaald 
moet worden door religieuze opvattingen. Leerboeken waarin de lesstof 
vanuit een katholieke levensbeschouwing wordt aangeboden komen we nu in 
Nederland niet meer tegen.92 Aan het eind van de negentiende en in het begin van 
de twintigste eeuw was er echter nog sterke behoefte aan schoolboeken waarin 
de eigen, katholieke religieuze identiteit tot uiting kwam. De grondslag van die 
pogingen om het hele maatschappelijke leven en met name het onderwijs in te 
richten volgens religieuze opvattingen ligt in de negentiende eeuw.

In mijn onderzoek naar het leesonderwijs op katholieke scholen zal er veel 
aandacht besteed worden aan de bloemlezingen en literatuurgeschiedenissen 
van de fraters en paters die deel uitmaakten van de congregatie van bisschop 
Zwijsen in Tilburg, omdat zij in de negentiende en het begin van de twintig-
ste eeuw een groot aandeel hebben gehad in onderwijsmethoden voor lager en 
voortgezet onderwijs in Noord-Brabant en elders. In 1883 verscheen de eerste 
onderwijspublicatie van deze onderwijscongregatie in de vorm van een literair 
tijdschrift voor aanstaande onderwijzers.93 De fraters vonden het belangrijk in 
het literatuuronderwijs een eigen katholiek geluid te laten horen. Ze konden 
daarbij niet terugvallen op een rijke traditie waarin ideeën over onderwijs met 
een eigen levensbeschouwelijke signatuur waren ontwikkeld. Katholieken 
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verkeerden in de negentiende eeuw op cultureel gebied in een achterstands-
situatie die ook in het onderwijs merkbaar was. Katholieke onderwijsgevenden 
maakten daarom gebruik van materiaal en pedagogische en onderwijskundige 
inzichten die door anderen, vaak ook buiten de eigen kring, werden ontwikkeld. 
Inzichten die een plaats zouden moeten krijgen in de katholieke traditie. Voor 
katholieke samenstellers van materiaal voor het literatuuronderwijs kon dat 
problemen opleveren, omdat ze in hun keuze van auteurs en literaire werken 
ook te maken hadden met een literaire canon en ze rekening moesten houden 
met gevestigde literaire opvattingen van niet-katholieken.

In dit hoofdstuk zal ik nagaan welke opvattingen over onderwijs in het alge-
meen en over het literatuuronderwijs in het bijzonder in de tweede helft van 
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werden ontwikkeld door 
katholieke onderwijsgevenden.

Pedagogische opvattingen  
in de achttiende en negentiende eeuw.

In hoeverre kon er in de negentiende eeuw in Nederland gesproken worden van 
katholieke pedagogiek? Een specifiek katholieke opvoedkunde bestond toen 
nog niet. De pedagogische handleidingen die katholieke onderwijsgevenden 
gebruikten, verwijzen naar algemene opvoedingsdoelen afkomstig uit vroeger 
tijd. Pedagogische denkers van de zestiende tot de achttiende eeuw werden 
opnieuw bestudeerd en bewerkt voor het katholieke onderwijsveld.94 Wat 
kinderen behoorden te leren en hoe ze zich moesten gedragen had te maken 
met het mens- en maatschappijbeeld in de achttiende eeuw. De pedagogen uit 
de tijd van de Verlichting gingen ervan uit dat de opvoeding een belangrijke rol 
zou kunnen spelen in het verbeteren van mens en wereld. Godsdienst speelde 
daarbij een steeds minder belangrijke rol, omdat het verlichte denken meer heil 
verwachtte van wetenschappelijk onderzoek, gebaseerd op zintuiglijke ervaring 
en logisch redeneren, dan van openbaringsgegevens. Dat betekende ook dat 
ethische vraagstukken voortaan niet meer automatisch gekoppeld werden aan 
Bijbel en theologie, maar vanuit autonome menselijke mogelijkheden konden 
worden bestudeerd. Deze nieuwe manier van denken werd in de achttiende eeuw 
ondersteund door filosofen en natuurwetenschappers als Diderot en d’Alembert, 
de zogenaamde Encyclopedisten. Met hun 28-delige Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des sciences et des métiers, gepubliceerd tussen 1751 en 1772 hadden de 
auteurs een pedagogische bedoeling. In het voorwoord schrijft Diderot dat 
toekomstige generaties met de opgedane kennis meer ontwikkeld, deugdzamer 
en gelukkiger konden worden.95

De opvatting dat het geluk te vinden is in een deugdzaam leven was in de tweede 
helft van de achttiende eeuw een populair onderwerp van discussie. Er verschenen 
ook publicaties waarin geluk en christendom met elkaar verbonden werden, zodat 
geluk en een deugdzaam, godewelgevallig leven aan elkaar gelijk gesteld konden 
worden.96 Het waren vooral vertegenwoordigers van het protestantisme die in 
deze periode van de Verlichting een al te streng christendom, met de nadruk op 
het hemelse geluk tegenover het aardse tranendal, gingen afwijzen. Zij geloofden 
in een meer aards gericht christendom met aandacht voor aards geluk.97 
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94  Dekker, e.a., Pedagogisch werk in de samenleving, 115-117.
95  Van Essen,  Historische pedagogiek,  21.
96  Buijs, De eeuw van het geluk, 65.
97  Buijs, De eeuw van het geluk, 107.
98  Kloek en Mijnhardt,  Nederlandse cultuur in Europese context,  282.
99  Buijnsters, ‘De nieuwe pedagogie’, 178, 179.

Deze ontwikkeling zien we niet bij katholieken. De Katholieke Kerk volgde met 
grote argwaan en bezorgdheid de culturele vernieuwing die het verlichte denken met 
zich meebracht. Dat kennis en inzicht zouden leiden tot goed handelen was volgens 
katholieken in strijd met de heilsleer van de kerk. Zedelijke en godsdienstige kennis 
kwam de mens niet zomaar aanwaaien. Gelovigen moesten ervan doordrongen 
worden dat een deugdzaam leven niet mogelijk was zonder het licht van de godde-
lijke openbaring. Helaas had de zondeval het licht van de openbaring zó verduisterd 
dat het heil niet op eigen kracht kon worden bereikt. Daarvoor moesten de genade-
middelen van de kerk worden ingezet. Het onderwijs met een opvoeding volgens 
katholieke beginselen zou daarbij behulpzaam kunnen zijn. Het belangrijkste opvoe-
dingsdoel was voor katholieken niet het aanbrengen van kennis, maar het opvoeden 
in de katholieke leer. Katholieke opvoeders waren het dus fundamenteel oneens met 
de ideeën van een filosoof uit de vroege Verlichting, John Locke (1632-1704), die als 
pedagogische vernieuwer grote invloed heeft uitgeoefend op onderwijshervormers 
in de achttiende en negentiende eeuw. Locke zag een verband tussen kennis en deugd 
omdat in zijn visie het kwaad in de mens voortkomt uit onwetendheid en bijgeloof. 
De kinderziel beschouwde hij als een ‘tabula rasa’, een onbeschreven blad. Het hangt 
dus van de opvoeder af hoe het kind zich ontwikkelt. 

De ideeën van Locke over opvoeding sloegen wel aan bij protestantse 
Nederlandse onderwijsvernieuwers in de achttiende eeuw en vonden onder 
andere hun weg in de oprichting van de volksverheffende Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen. Het onderwijs werd in de ogen van verlichte ideologen een 
belangrijk middel om het volk te verheffen. Zij geloofden in de maakbaarheid van 
de samenleving met redelijke en daardoor vanzelf ook deugdzame burgers.98 

Het Nut werd ook beïnvloed door de ideeën van onderwijsvernieuwers uit 
Duitsland, die philantropijnen werden genoemd naar een modelschool: het 
Philantropium. Deze school werd in 1774 te Dessau gesticht. Vanuit heel Europa 
werd er belangstellend uitgekeken naar de resultaten van dit onderwijs, waar 
de verlichte ideeën over onderwijs voor het eerst in praktijk werden gebracht.99 
De onderwijservaringen van de philantropijnen kwamen terecht in leerboekjes, 
theoretische beschouwingen en onderwijshandleidingen die onder andere in 
Nederland werden vertaald. De belangrijkste vernieuwingen betroffen stimule-
ring tot zelfwerkzaamheid, aanschouwelijk onderwijs en zedelijke vorming in 
algemeen christelijke zin. 

De ideeën van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
over het onderwijs

Er was in Nederland aan het eind van de achttiende eeuw bij diverse genoot-
schappen grote belangstelling voor opvoedkundige vraagstukken. Dat blijkt uit 
het debat over opvoeding en onderwijs dat op gang kwam na prijsvragen over 
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dit onderwerp. Het gevolg was een groot aantal geschriften over onderwijs en 
opvoeding.100 Maar van een systematische bestudering was nog geen sprake. In 
Duitsland lag dat anders: in Halle werd vanaf 1779 opvoedkunde als zelfstan-
dig vak aan de universiteit gedoceerd.101 Nederland moest nog bijna een eeuw 
wachten voor in 1877 aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam de eerste 
buitengewoon hoogleraar pedagogiek N.J.B. Kappeyne van de Coppello (1818-
1882) werd aangesteld. 

De opkomst van de universitaire pedagogiek in Duitsland kan worden 
verklaard uit het belang dat men daar aan opvoedkunde toekende in verband 
met het verlangen naar één Duitse natie.102

De vele staten en staatjes moesten deel gaan uitmaken van één Duitse cultuur. 
Onderwijs en opvoeding konden aan die natievorming een belangrijke bijdrage 
leveren. In Nederland, toen nog de Bataafse Republiek, was de vorming van een 
staatkundige eenheid rond 1800 al in gang gezet. De onderwijsvernieuwers in de 
nieuwe Republiek waren vooral uit op het verbeteren van de samenleving door 
goed onderwijs. In het rapport Algemeene Denkbeelden over het nationaal onderwijs 
van het Nut uit 1796 schreven de auteurs dat zij zich niet meer konden vinden 
in het onderwijsdoel van het “oude” onderwijs. Kinderen moesten volgens dat 
onderwijsdoel worden opgevoed tot goede lidmaten van de Gereformeerde 
Kerk. Dat betekende veel aandacht voor godsdienstige vorming ten koste van 
vaardigheden als rekenen en algemeen ontwikkelende vakken.103 Verder was er 
nauwelijks sprake van een systematische onderwijsmethode. Voor onderwijzers 
was er geen opleidingsschool, zij moesten hun vak in de praktijk leren.

In het rapport van het Nut is er geen bezwaar tegen religieuze uitgangspunten 
in het onderwijs. Het leerplan zou allereerst een plaats moeten inruimen voor 
taal, lezen, schrijven en rekenen, maar ook aandacht moeten besteden aan de 
“algemeene begrippen van Godsdienst”, dat wil zeggen “de pligten welke hij aan 
het Opperwezen, zich zelven en zijnen medemensch verschuldigd is”. Kerkelijke 
dogma’s, of leerstellig onderwijs mochten echter geen deel uitmaken van het 
Algemeen Nationaal Onderwijs.104 De adviezen in het rapport van het Nut zijn 
voor een groot deel terug te vinden in de eerste onderwijswet van 1806. De formu-
lering “opleiding tot christelijke deugden” uit die wet, betekende in de praktijk 
het zingen van christelijke liederen en vertellen van Bijbelverhalen. Het lezen uit 
de Bijbel en de behandeling van de catechismus werden gerekend tot leerstellig 
onderwijs. Dat laatste wilde de overheid vermijden om ruimte te kunnen geven 
aan een openbare school die boven godsdienstige verschillen uit zou stijgen en 
voor iedereen acceptabel was.105 Het uitgangspunt daarbij was de idee van een 
homogeen christelijk volk met een algemeen protestants- christelijk karakter.

Voor orthodoxe katholieken was zo’n algemeen christelijke school een 
gruwel. Zij zagen er niets in terug van hun eigen levensbeschouwelijke identi-
teit. Godsdienst, maar dan vanuit katholieke beginselen, was voor hen immers 
het belangrijkste opvoedingsdoel. In een openbare school waar het protestan-
tisme nog steeds dominant was, kwam er weinig terecht van een katholieke 
opvoeding. 
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100  Kloek en Mijnhardt,  Nederlandse cultuur in Europese context,  283.
101 Kruithof  en  Noordman, Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, 139.
102  Van Essen, Historische pedagogiek,  50.
103  Van Essen, Historische pedagogiek,  71.
104  Van Essen, Historische pedagogiek,  72.
105  Stilma, Van kloosterklas tot basisschool,  85.
106  Van Essen, Historische pedagogiek,1999: 100.
107  Overberg, Handboek voor onderwijzers, zie paragraaf  5.
108  Kruithof en Noordman, Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, 214.
109  Laurentius,  Eene moderne, neutrale opvoedkunde in den geest van Herbart.

Katholieke pedagogiek

Schoolpedagogen die een eigen katholiek geluid lieten horen, kwamen pas in de 
tweede helft van de negentiende eeuw aan het woord.106 In mijn onderzoek naar 
publicaties over katholieke opvoedkunde in katholieke culturele tijdschriften 
heb ik in de periode vóór 1850 geen artikelen over dat onderwerp gevonden. 
Vanaf 1850 komen de eerste, voornamelijk uit het Duits vertaalde geschriften 
over katholieke pedagogiek op de markt. 107 De schrijvers van opvoedkundige 
brochures waren vooral hoofdonderwijzers. Ik geef enkele voorbeelden.

De pedagogische ideeën in deze bijdragen hadden steeds hetzelfde uitgangs-
punt: het belangrijkste doel in het onderwijs is de godsdienstige opvoeding. Voor 
katholieken was het glashelder dat het geloof, en dat was in de praktijk de leer 
van de moederkerk, de kern van de opvoeding uitmaakte. Een specifiek katho-
lieke onderwijskunde leverde dit principiële uitgangspunt echter niet op. Zolang 
ideeën over katholiek onderwijs nog niet ontwikkeld waren, besteedden hoofd-
onderwijzers en in onderwijs geïnteresseerde priesters wel veel aandacht aan 
de bestrijding van pedagogen die van verkeerde, dat wil zeggen niet-katholieke 
veronderstellingen uitgingen. Zo werd de Duitse filosoof en pedagoog Herbart 
(1776-1841) onder vuur genomen. Er was in Nederland grote belangstelling voor 
het werk van deze pedagoog. Dat had te maken met een streng wetenschappe-
lijke grondslag en een nauwe samenhang tussen pedagogische, filosofische en 
psychologische theorieën. Volgelingen van Herbart zagen in zijn ideeën allerlei 
mogelijkheden tot onderwijskundige toepassingen. De zedelijke opvoeding 
verloor Herbart daarbij niet uit het oog, want kennis, zo betoogde hij, moest in 
dienst staan van de zedelijke opvoeding. Hij zag een duidelijk verband tussen 
kennis en deugd.108 De relatie die er volgens Herbart zou zijn tussen kennis en 
deugd was in de visie van katholieke onderwijsgevenden in strijd met de katho-
lieke geloofsleer. Hun bezwaren richtten zich vooral op het opvoedingsdoel dat 
niet voldoende godsdienstig zou zijn.

Een van die pedagogen, broeder Laurentius, vond het nodig katholieke onder-
wijzers te waarschuwen voor een opvoedkunde in de geest van Herbart.109 Hij 
schreef daarom in 1896 een polemisch geschrift van 41 pagina’s: Eene moderne, 
neutrale opvoedkunde in den geest van Herbart: een waarschuwend woord voor katho-
lieke onderwijzers. Hierin spoorde hij onderwijzers aan de populaire ideeën van 
Herbart te toetsen aan de katholieke beginselen. De aanleiding voor zijn boekje 
was de publicatie van een opvoedkundig werk waarin de ideeën van Herbart 
slaafs werden nagevolgd. Het was geschreven door een docent van de rijks-
kweekschool van Nijmegen, H. de Raaf, die Herbarts ideeën had toegelicht in een 
handleiding De beginselen der opvoedkunde. Deze handleiding werd door broeder 



52

Br. Laurentius, Opvoedkunde in den geest van Herbart (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van 
Tilburg).
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110  Laurentius, Eene moderne, neutrale opvoedkunde in den geest van Herbart, Voorbericht.
111 Laurentius, Eene moderne, neutrale opvoedkunde in den geest van Herbart, 39.
112  Van Gestel, Een woord tot de katholieke Ouders (’s-Hertogenbosch 1868).
113  Van Gestel, Een woord tot de katholieke Ouders, 14.
114  Van Gestel, Een woord tot de katholieke Ouders, 18.

Laurentius onder vuur genomen. In het voorbericht betoogde Laurentius dat het 
respect waarmee de naam van Herbart voortdurend in de schoolwereld genoemd 
werd een juiste oordeelsvorming in de weg stond: 

Wij meenen daarom onzen Katholieken Onderwijzers, die zoo dikwijls 
hooren van Herbart en zijn Opvoedkunde, geen ondienst te doen, met de 
theorieën van dien man voor te stellen in het licht der Katholieke begin-
selen: op deze wijze kan men zich een zelfstandig oordeel vormen ten 
minste van de leer van Herbart.110

Het belangrijkste bezwaar van Laurentius was, dat de methodiek bij Herbart 
uitputtend werd behandeld, terwijl de pedagogiek nauwelijks aan de orde kwam. 
En die pedagogiek zou haar gegevens volgens Laurentius moeten ontlenen aan 
een godsdienstige overtuiging die via de kerk met goddelijk gezag waarheden 
kon openbaren.111 

De argumenten die gebruikt werden om het belang van katholiek onderwijs 
aan te tonen, hadden niet alleen betrekking op de waarde van morele en zedelijke 
opvoeding in het onderwijs, maar ook op de positieve invloed die godsdienstig 
onderwijs zou hebben op de maatschappij. In 1868 werd een redevoering van 
de jezuïet A. van Gestel (1830-1900) uitgegeven, die ouders het belang van een 
katholieke opvoeding onder ogen bracht.112 In het voorberigt schreef hij: “Sedert 
lang werd ik door mijne vrienden aangezocht ten dienste van het volk een klei-
ne verhandeling over het godsdienstig onderwijs uit te geven”. Van Gestel zag 
maatschappelijke voordelen in een katholieke opvoeding. Bleef zo’n christelijke 
scholing achterwege, dan dreigden er maatschappelijke rampen. Hij schetste de 
droevige gevolgen van kinderarbeid en liet zien dat de financiële voordelen volle-
dig tenietgedaan werden, wanneer kinderen niet naar een christelijke school 
zouden gaan. In Engeland, Frankrijk en België signaleerde Van Gestel opstanden 
van arbeiders tegen fabrieksdirecteuren, bedreigingen met moord en brand. 
Kortom, grote maatschappelijke onrust die kon worden bedwongen als deze 
kinderen al die jaren op een christelijke school werden opgevoed. De schrijver 
betoogde dat godsdienst gebruikt kon worden als wapen tegen de chaos: “Het 
christendom met zijne leer, met zijne genademiddelen en niet voor het minste 
met zijne godsdienstige scholen kan de menschen tot brave christenen en daar-
mede tot brave en vreedzame burgers vormen.”113 De gevaren waaraan kinderen 
blootstonden op scholen met neutraal onderwijs moesten volgens Van Gestel 
niet onderschat worden. Er was in niet-christelijke scholen zelfs opzet in het spel 
om kinderen door dit soort onderwijs te bederven: “er bestaat bij de boozen de 
toeleg om door middel van scholen de jeugd te bederven; in de niet-christelijke 
scholen is reeds enige keeren eene ongeloovige leering binnengeslopen; aan het 
hoofd van sommige dier scholen staan mannen, die spotten met wat ons het 
dierbaarst is.”114
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Bernard Overberg, Handboek voor onderwijzers (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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115 Van de Griendt, Leer-en handboek der paedagogiek voor katholieke onderwijzers en onderwijzeressen,  84,86.
116  Uit mijn onderzoek over het katholieke onderwijs in de negentiende eeuw blijkt dat er vóór 1872 geen 

oorspronkelijk Nederlandstalige katholieke opvoedkundige handleidingen geschreven zijn.
117  Van den Anker, Over de opvoeding der kinderen voor christelijke ouders en opvoeders (Amsterdam 1872).
118  Van den Anker, ‘Over de opvoeding der kinderen voor christelijke ouders en opvoeders’, De Katholiek, 

61 (1872), 374-381. 

Welke vakken leenden zich op katholieke scholen het meest voor morele vorming? 
Volgens de Rotterdamse hoofdonderwijzer A. van der Griendt, die in 1887 een hand-
boek katholieke pedagogiek schreef, waren er geen leervakken die niet te maken 
hadden met de godsdienst- en zedeleer. Alle vakken, maar vooral het vak lezen, 
leenden zich voor morele vorming. De opvoedkundige waarde van een goed lees-
boek sloeg hij bijvoorbeeld hoog aan. Fabels en sprookjes hadden echter het zinne-
lijk genoegen als hoofddoel en waren daarom schadelijk. Deze verhalen bedierven 
de smaak en maakten het kind ongeschikt voor ernstige en leerrijke verhalen. Wat 
was er dan wel lezenswaardig? De auteur noemt twee soorten literatuur: korte 
verhalen uit de gewijde en kerkelijke geschiedenis en verhalen uit de levens van 
heilige en vrome christenen. Ook schrijfvoorbeelden en oefeningen voor taal en 
spellen konden dienen om godsdienstige en zedelijke waarheden in het geheugen 
te prenten.115

Pedagogische handleidingen voor het katholieke onderwijs 

Zoals we hebben gezien, moesten katholieke opvoeders die zich wilden verdiepen 
in achtergronden van het pedagogisch handwerk, zich voornamelijk behelpen met 
uit het Duits vertaalde verhandelingen.116 Het katholieke onderwijs in Nederland 
moest wachten tot 1872 voor het de beschikking kreeg over een opvoedkundige 
handleiding van de Nederlandse priester S. van den Anker.117 In het maandblad 
De Katholiek werd een lovende bespreking van dit werk gepubliceerd. Het artikel 
opende met de verheugde constatering dat er eindelijk een wetenschappelijk werk 
over de kunst van het opvoeden van een Nederlandse schrijver verscheen: 

Duitschland kan zulke schrijvers bij menigte aanwijzen, niet zoo ons 
vaderland. Tot heden hebben wij ons moeten tevreden stellen met een of 
ander vertaald boek, dat in zijn hollandsch gewaad zijne duitsche afkomst 
niet verloochende; en mogten we hier of daar al eens eenig klein opstel 
van vaderlandsche oorsprong ontmoeten, nooit troffen wij eenig uitge-
breid werk aan, dat, over de christelijke opvoeding handelend, oorspron-
kelijk in onze taal en voor onze toestanden scheen geschreven te zijn.118

De vertalingen waar De Katholiek op doelde, kunnen vertalingen geweest zijn van 
het werk van de Duitse priester Bernard Overberg (1745-1826). De Duitse katho-
lieke onderwijzersopleidingen hadden veel aanzien en leken dus geschikt om als 
voorbeeld te dienen voor kweekschoolopleidingen in Nederland. Het theoretisch 
pedagogisch fundament voor deze opleiding kwam van Overberg, wiens boek 
Opvoedingsleer of Handleiding voor jeugdige en aankomende onderwijzers, in 1850 voor 
Nederlands gebruik vertaald werd. De vicaris-generaal, H.J. Jacquemotte uit het 
bisdom Luik, gaf in 1843 zijn goedkeuring aan het werk en vermeldde daarbij: 
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predikers die waarschuwden voor de gevaren van veel lezen niet alleen te vinden zijn bij religieuze 
groeperingen, maar ook in kringen van het Nut.

Overbergs Handboek voor onderwijzers is zonder tegenspraak een der voortref-
felijkste werken, welke sedert een halve eeuw geschreven zijn over het lager 
onderwijs. Geen wonder dat dit boek aanhoudend hoog geprezen werd, de eene 
uitgave daarvan op de andere volgde, en Overberg’s lessen eenen heilzamen 
invloed hadden op een goed gedeelte van Duitschlands jeugd.119 

Het handboek van Overberg is niet erg op de praktijk van het onderwijs gericht. Het 
geeft een uitgebreid en systematisch overzicht van de opvoedkundige kwaliteiten 
die een onderwijzer dient te bezitten, hoe het verstand en geheugen van kinderen 
kan worden getraind en tenslotte welke methode van straffen en belonen de beste 
uitwerking heeft. Afzonderlijke paragrafen hebben bijvoorbeeld titels als: “Welke 
straffen moet men bezigen. Wanneer en hoe de straffen geschieden moeten. Wat 
men beloonen moet. Van welke belooningen men zich moet bedienen. Tafel van 
goed of slecht gedrag.”120 Op de inhoud van de afzonderlijke vakken ging Overberg 
niet in. De clerus in Nederland was waarschijnlijk ingenomen met het werk, omdat 
de auteur veel aandacht schonk aan de zedelijke vorming.

Een ander voorbeeld van een uit het Duits vertaald werk was Dr. Stapf ’s 
Opvoedingsleer in den geest der katholieke kerk. Ook deze handleiding was weinig 
op de praktijk gericht. Aanstaande onderwijzers die dit werk raadpleegden, 
vonden daarin nauwelijks bruikbare informatie voor hun toekomstige lestaak. 
Stapf ’s Opvoedingsleer werd in 1845 volgens het titelblad bewerkt door pastoor T. 
Brouwer (1811-1873) te Arnhem. Onder zijn vrije bewerking werd de pedagogi-
sche handleiding vooral een godsdienstig traktaat. Brouwer vergeleek de opvoe-
der met een kunstenaar die een voorwerp wil vervaardigen. Zo kon ook de mens 
vergeleken worden met een meesterstuk, naar het evenbeeld van God geschapen. 
Brouwer hield de lezer voor dat we dat ideaalbeeld van de mens moeten nastre-
ven. Maar omdat de mensen nu eenmaal door Adam in zonde geboren zijn, moet 
de jonge mens bij de opvoeding opgeleid worden tot wat hij - ideaal gesproken 
- moet zijn. De opvoeding diende daarom ook godsdienstig te zijn.121

Wat moeten we ons voorstellen bij zo’n godsdienstige opvoeding? Volgens 
Brouwer zou het onderwijs zich vooral moeten bezighouden met godsdienst 
en daarnaast, maar nadrukkelijk op de tweede plaats komen lezen, schrijven en 
rekenen.122 Zodra echter een leerling in staat was teksten te lezen, lag weer het 
gevaar op de loer, dat lezen ook een nadelige invloed kon hebben. De schrijver 
zag in zijn tijd een zondvloed van slechte geschriften in Europa verschijnen. “Er 
zijn voorbeelden”, waarschuwde hij, “dat geschriften voor de jeugd het gift, ’t 
welk zij bevatten, tot de laatste bladzijde bewaarden, op welke plaats het te meer 
schade moest toebrengen, dewijl de jonge lezer door het voorafgaande schone 
reeds voor den schrijver ingenomen was.”123

Er was dus voor de opvoeder alle reden, betoogde Brouwer, zijn leerlingen 
te behoeden voor het schadelijke ‘veel lezen’.124 Want, zo was zijn redenering, 
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“wie te veel en alles leest, wat hem in handen komt, stoot onvermijdelijk ook op 
slechte en verderfelijke boeken.”125 Voor leerlingen die de “ongeregelde leeslust, 
eene der hoofdkwalen onzer eeuw” met succes bedwongen hadden, gaf Stapf ’s 
Opvoedingsleer het advies om elk boek “langzaam en aandachtig, en met naden-
ken te lezen”.126

Pedagogische handleidingen van Nederlandse katholieken die meer op de prak-
tijk van het onderwijs gericht waren, verschenen vanaf het begin van de twin-
tigste eeuw. Terwijl in de negentiende eeuw vooral het lager onderwijs centraal 
stond, kwam vanaf 1900 ook het voortgezet onderwijs aan bod. Vanwege het 
grote aantal katholieke kweekscholen was er veel vraag naar bruikbare peda-
gogische handleidingen.127 Twee auteurs, A.Vincent en J.J. Verbeeten, die vanuit 
hun eigen onderwijservaring een katholieke schoolpedagogiek wilden ontwik-
kelen, publiceerden in 1907 de handleiding Opvoeding en Onderwijs. Vincent 
was leraar aan de R.K. Kweekschool te Maastricht en Verbeeten directeur van de 
Bisschoppelijke Kweekschool voor onderwijzeressen te Echt. 

De auteurs vermelden in het voorwoord uitdrukkelijk dat hun werk geen 
aanspraak kon maken op oorspronkelijkheid. Dat blijkt ook uit verwijzingen 
naar geraadpleegde bronnen. Ze hadden onder andere het leerplan voor gemeen-
tescholen van Berlijn bestudeerd. Na een opsomming van alle schoolwetten en 
de gevolgen daarvan voor het onderwijs komt hun eigenlijke onderwerp aan de 
orde: de opvoeding. De auteurs geven een omschrijving van dit begrip, waarna 
zij het doel nauwkeurig formuleerden: de opvoeding moet mensen behulpzaam 
zijn in het bereiken van hun bestemming. Over die bestemming kon natuurlijk 
verschillend worden gedacht. In niet-christelijke kringen werd alleen rekening 
gehouden met het aardse bestaan. Voor een katholiek gold echter ook nog een 
hoger doel: de eeuwige gemeenschap met God. Bij een katholieke opvoeding 
werd dus verwezen naar een eeuwige en een aardse bestemming. De Kerk had 
daarbij een belangrijke taak. Volgens Vincent en Verbeeten had de Kerk van God 
een zendingsopdracht gekregen om het geloof te bewaren en te verbreiden. Dat 
vereiste de oprichting van eigen katholieke scholen, waar de Kerk rechten kon 
doen gelden op het gebied van onderwijs en opvoeding.128

In Opvoeding en Onderwijs besteedden de auteurs in het hoofdstuk “Het voort-
gezet lezen” veel aandacht aan het leesonderwijs.129 Het leesonderwijs, stelden 
ze, stond vanaf de invoering van de onderwijswet uit 1857 nog in de kinder-
schoenen. Onderwijzers maakten voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis 
en kennis der natuur gebruik van zogenaamde leerleesboeken. Deze boekjes 
hadden tot doel de leerlingen in eenvoudig taalgebruik te laten kennismaken 
met nieuwe vakken. Letterkundige voortbrengsels kwamen daarbij niet aan de 
orde. Dat veranderde volgens de auteurs in 1866 met het verschijnen van Stofgoud 
van L. Leopold (1839-1916), dat behoorde tot de zogenaamde letterkundige, of 
belletristische leesboeken.130 In letterkundige leesboeken werden namelijk hoge 
eisen aan de vorm gesteld. De idee was dat leerlingen hun smaak zouden kunnen 
ontwikkelen, als ze de beste voorbeelden van letterkundige voortbrengselen 
onder ogen kregen. Toch zagen Vincent en Verbeeten ook nadelen in dit type 
letterkundig leesboek. Ze vonden het te eenzijdig op de fantasie gericht en pleit-
ten voor leesboeken die meer recht doen aan vorm en inhoud en daarnaast meer 
afwisseling te zien zouden geven. Gedichten zouden moeten worden afgewisseld 
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met prozastukken, vertellingen met beschrijvingen, maar ook geschiedkundige 
verhalen en verwijzingen naar aardrijkskunde en kennis der natuur.

De auteurs van Opvoeding en Onderwijs waren er echter van overtuigd dat bij 
de verschijning van hun handboek het ‘mengelwerk’ van gedichten en proza-
stukken al weer achterhaald was en dat de tijd rijp was voor een nieuw soort 
leesboek. De schrijvers gaven de voorkeur aan een leesboek waarin een compleet 
gedicht of verhaal werd behandeld. Deze leerstof zou daardoor diepere sporen 
achterlaten en meer indruk op de leerlingen maken.131

Vincent en Verbeeten benadrukten tot slot de vormende waarde van het lezen. 
Ze vonden dat er geen vak was dat meer gelegenheid bood tot godsdienstig-zede-
lijke vorming dan het leesonderwijs. Om die reden riepen zij het lezen uit tot het 
belangrijkste vak.

De katholieke pedagogische tijdschriften  
Opvoeding en Onderwijs en Ons Eigen Blad

Veranderende inzichten op het gebied van opvoedkunde en leescultuur in de 
eerste decennia van de twintigste eeuw deden bij onderwijsgevenden de behoefte 
ontstaan aan een pedagogische en didactische ondersteuning die meer bij de tijd 
was. Tijdschriften konden meer dan pedagogische handleidingen inspelen op 
actuele onderwijskundige kwesties. Zo was het leesonderwijs op het middelbaar 
onderwijs voortdurend een onderwerp van discussie. Docenten Nederlandse 
literatuur op katholieke scholen waren onzeker over de standpunten die ze 
moesten innemen op het gebied van moderne literatuur. Welke romans waren 
voor katholieken acceptabel en welke moesten worden afgewezen? In katholieke 
pedagogische tijdschriften zoals Opvoeding en Onderwijs (1908-1917) en Ons Eigen 
Blad (1913-1964) gaven auteurs zich rekenschap van veranderde opvattingen over 
moderne literatuur en over de vertaling van die opvattingen in het leesonderwijs. 
Tot in de jaren zestig werden er in Ons Eigen Blad polemieken uitgevochten over 
de rol van de levensbeschouwing in het onderwijs.

Opvoeding en Onderwijs werd opgericht door H.W.E. Moller (1869-1940). Moller 
was van 1910 tot 1913 leraar Nederlandse taal, letterkunde en geschiedenis aan 
de gemeentelijke HBS te Amsterdam. Daar stichtte hij in 1912 de Katholieke 
Leergangen, die in 1913 naar ’s-Hertogenbosch en in 1918 naar Tilburg werd 
overgeplaatst. Hij was ook oprichter van enkele andere tijdschriften zoals Lectuur, 
Boekenschouw en Roeping. In het eerste nummer van Opvoeding en Onderwijs gaf 
Moller een verantwoording van wat hij met zijn weekblad wilde bereiken. Hij 
wilde een wetenschappelijk orgaan voor het onderwijs en met name voor de katho-
lieke opvoeding, want, zo betoogde Moller, “die opvoeding gaat uit van katholieke 
beginselen, die alleen de eeuwige waarheid bezitten […] Mensen opvoeden in katho-
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lieke zin, wil dus zeggen: mensen vormen voor de samenleving in de burgerlike 
maatschappij en voor de samenleving in de Kerk”. Het weekblad zou de leraar 
algemene ontwikkeling moeten bijbrengen, want, vond Moller: 

De katholieke leraar moet zijn een ontwikkeld en beschaafd man, moet 
dus een dieper inzicht hebben dan vele anderen in de godsdienst, in de 
liturgie, in de kunst, een grondiger kennis van algemene wetenschap-
pelike richtingen, van zedelike stromingen.132 

De leraar Nederlands kreeg bijvoorbeeld adviezen hoe hij met “romanlectuur” 
diende om te gaan, want voor de gevaren van verslavend lezen werd niet alleen 
in de algemeen-culturele tijdschriften gewaarschuwd. In de zevende jaargang 
van Opvoeding en Onderwijs werd met instemming een uitspraak van de Spaanse 
bisschop López Peláez geciteerd: 

Het verslaafde romanlezen is een geestelijke zelfmoord; ’t belet immers 
eigen oordeel en vernietigt alle voorliefde voor echt wetenschappelijk 
werk. […] Vormen liefdesgeschiedenissen den hoofdinhoud van een boek, 
dan vormt het een groot gevaar voor de jeugd, zelfs wanneer de voorstel-
ling verre blijft van ’t dierlijk realisme en de blinde, gevleugelde zoon 
van Venus niet in eenzelfde naaktheid wordt voorgesteld als bij de oude 
Grieken.133

Docenten Nederlands, maar ook samenstellers van bloemlezingen werden in 
de eerste jaargang gewaarschuwd voor moderne schrijvers zoals Couperus. De 
schrijver van het artikel nam niet de moeite de romans grondig te analyseren, 
maar gooide ze bij voorbaat op de mesthoop:

Couperus! Maar is dat niet dat glimmende Haagse heertje, dat in zijn 
boeken geen tranen huilt, doch eau-de-cologne? Couperus, is dat eigen-
lik niet dat akelig-ridikuul schrijvertje van banale senatieromans? […] 
Couperus is nerveuze-salon-dametjes-lektuur, en pikante tijdpassering 
voor hooggeboorde klaplopers van verdacht allooi. Couperus is de bont-
kleurige haan op de mesthoop onzer pornografie.134

Het blad Opvoeding en Onderwijs liet zich ook uit over het wezen van roomse kunst 
en de plaatsbepaling van katholieke schrijvers en dichters tegenover de Tachtigers. 
Dat de medewerkers van vakbladen en literaire tijdschriften op de hoogte waren 
van elkaars artikelen over nieuwe literaire normen, blijkt vaak uit de formulering. 
Chr. Kops O.F.M. schreef bijvoorbeeld over de beweging van Tachtig:

Maar al zijn wij Roomsen nog al vrij stevigjes aan die beweging verbonden, 
dat betekent volstrekt niet, dat we nu nog maar aldoor achter de Nieuwe 
Gidsers moeten aan marsjeren. Wij hebben van hen vele goede dingen 



62

geleerd, doch daarom is het niet nodig nu maar alleluja te blijven roepen 
voor Kloos en Ite missa est te zingen in de alleen-zalig-makende-kerk van 
Verwey […] Wij Roomsen gaan achter het kruis […] met dat kruis voorop 
zullen wij trachten een eigen grote Roomse litteratuur te maken.135

In vrijwel dezelfde bewoordingen gebruikte een medewerker van De Katholiek, 
A.M.J.I. Binnewiertz, in zijn opstel Moderne poëtiek beeldspraak waarmee hij 
aangaf hoe een katholieke dichter christelijk gedachtegoed kon opsieren met 
moderne vormprincipes: boven een ”heidense tempel” plaatst de dichter “ons 
stralend Roomsche kruis”.136

Titelpagina Ons Eigen Blad. (coll. Archief Generalaat Fraters Tilburg).
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Opvoeding en Onderwijs was vooral een theoretisch orgaan met wetenschappe-
lijke pretenties. De artikelen in Ons Eigen Blad waren meer op de praktijk gericht 
en voornamelijk bedoeld voor onderwijzers en leraren die tijdens hun oplei-
ding op pedagogisch en didactisch gebied niet voldoende toegerust waren voor 
het onderwijs volgens de katholieke pedagogische beginselen nieuwe stijl. De 
meeste bijdragen waren van de fraters Rombouts en Horsten. Frater J.L Horsten 
(1879-1952) werkte twintig jaar in het onderwijs als leraar Nederlandse taal- en 
letterkunde. Hij schreef verschillende handboeken voor de middelbare school, de 
kweekschool en de hoofdaktestudie. In zijn artikelen over literatuuronderwijs liet 
hij zien dat hij geraakt was door de literatuur van de Tachtigers, maar hij vond 
ook dat docenten extra beducht moesten zijn voor de mogelijk verwerpelijke 
inhoud, juist door de schitterende vorm van deze gedichten. 

S. Rombouts (1883-1962) had de overtuiging dat het beoefenen van de opvoe-
dingspraktijk niet goed mogelijk was zonder een behoorlijke kennis van de 
wetenschappelijke achtergronden van de pedagogiek. Hij werd opgeleid tot 
onderwijzer aan de kweekschool van de Fraters van Tilburg. Na het behalen 
van allerlei onderwijsbevoegdheden voor het middelbaar onderwijs werd hij 
in 1909 leraar aan de kweekschool van zijn congregatie in Tilburg. Hij gaf 
daar Nederlands, moderne talen en pedagogiek. In 1915 besloot hij aan de R.K. 
Leergangen psychologie en pedagogiek te gaan studeren. Twee jaar daarvoor, 
in 1913, richtte Rombouts met een aantal andere religieuzen het pedagogisch 
tijdschrift Ons Eigen Blad op. De fraters wilden in hun blad een eigen katholiek 
geluid laten horen bij het beoordelen van literatuurboeken en bloemlezingen 
die in de eerste decennia van de twintigste eeuw verschenen. De auteurs gingen 
uitvoerig in op de esthetische en vooral morele vorming van de jeugd.

Horsten verwierp de poëtische opvattingen van de Tachtigers. Het areligieuze 
karakter van hun poëzie kon nooit echte kunst opleveren, hoe mooi van klank 
en ritme deze verzen ook waren. Als voorbeeld noemde hij het sonnet van Perk 
Schoonheid, o Gij, Wier naam geheiligd zij. Dit vond hij godslastering en rekende hij 
niet tot de kunst. De leuze “kunst om de kunst” was voor hem onaanvaardbaar, 
want naast de vorm van een kunstwerk moesten gelovigen vooral kijken naar 
de inhoud. Moderne dichters lieten zich namelijk niets meer gelegen liggen aan 
de zedenleer.137 De Tachtigers, waarschuwde Horsten, wilden niets weten van de 
traditionele godsdiensten, maar voelden zich wel aangetrokken tot het panthe-
isme. De gedichten die uit deze levensbeschouwing voortkwamen, konden dan 
wel schitterend van vorm zijn, maar moesten vanwege de inhoud door katholie-
ken met kracht en afschuw worden verworpen. Maar ook de verheerlijking van 
de vorm, de woordkunst van de Tachtigers, kon volgens Horsten leiden tot te 
individuele en dus elitaire kunst. Als voorbeeld noemde Horsten het proza van 
Lodewijk van Deyssel: 

Maar wanneer we bij het lezen (bijv. op beschrijvende bladzijden van 
Van Deyssel) aanhoudend stoten op woordkombinaties, die we uit elkaar 
moeten nemen om ze te verstaan, wat (mij althans) dan vaak nog niet 
of maar onbevredigend gelukt, dan kan men van die kunst slechts heel 
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matig genieten. De grens is dan overschreden, de expressie is te indivi-
dueel, en dit is in strijd met het sociaal karakter van de kunst. Ze moet, 
zonder te veel inspanning, toegankelijk zijn voor behoorlik ontwikkelde 
mensen.138

Het ontbreken van de zedenleer vond Horsten echter het grootste gevaar voor 
kwekelingen, novicen en hoofdaktestudenten. Studenten mochten daarom in 
geen geval in aanraking komen met prikkelende lectuur: “ Een enkel prikkelend 
boek kan in hun hart neigingen doen ontstaan, die het kloosterleven niet kan 
bevredigen, en die oorzaak worden dat de schone bloem der religieuse in hun 
zielen verdort en sterft.”

Niet alleen prikkelende lectuur vormde een gevaar. Horsten was ook over-
tuigd van de slechte invloed die sommige moderne schrijvers konden hebben 
op de levensbeschouwing. Ze zouden hun lezers kunnen verleiden tot een soci-
alistische maatschappijopvatting of zelfs een atheïstische levensbeschouwing. 
Van socialisten, betoogde hij, kun je niet anders verwachten dan socialistische 
propaganda in hun romans, poëzie en toneelstukken. Dat zag hij bijvoorbeeld bij 
Henriëtte Roland-Holst en Heijermans. Atheïstische ideeën konden ook in lite-
raire geschriften terechtkomen. Zo schreef de ‘godloochenaar’ Multatuli Gebed 
van den onwetende. Door het lezen van deze schrijvers konden er dus bij leerlingen 
socialistische en atheïstische ideeën worden gewekt. En dat noemde Horsten 
een groot gevaar van de moderne letterkunde. De schade aan de ziel vond hij 
ernstiger dan de mogelijke slachtoffers van een oorlog:

De ergernis die de moderne letterkunde gegeven heeft aan millioenen 
zielen, is ’n groter ramp dan de Europese oorlog.139

Het ontwikkelen van het esthetisch gevoel vond Horsten niet onbelangrijk, maar 
waar het in wezen op aan kwam, was de ethische vorming. Het onderwijs in 
de letterkunde moest de leerling beter maken. Dat kon alleen maar met kunst 
die mooi is én vroom. Bestond er wel zo’n kunstvorm? Ja, verklaarde Horsten: 
“de enige, werkelijke kunst is de katholieke kunst”.140 Hij vond dat het met de 
Roomse boeken helemaal niet zo slecht gesteld was en sprak zelfs van een fiasco 
van de moderne literatuur, terwijl de katholieke literatuur er oneindig veel beter 
voor stond. De moderne letterkunde kreeg van hem de volgende karakteristiek: 
“is verzonken in zwoele zinnelijkheid, laagheid en gemeenheid, doortrokken van 
pessimisme, versomberd en vercyniest.”141

Welke boeken en gedichten konden dan wel zonder bezwaar gelezen worden? 
Aanstaande onderwijzers konden volgens Horsten goed uit de voeten met het 
volgende leesadvies: het literatuuronderdeel van het hoofdakte-examen kon het 
prima stellen zonder de auteurs Frederik van Eeden,142 Louis Couperus, Lodewijk 
van Deyssel, Willem Kloos, Hélène Swarth en Herman Heijermans. Aanbevolen 
lectuur zou onder andere te vinden zijn in de bloemlezing Proza en Poëzie van 
Vincent en Verbeeten. 

In jaargang III, 1915 van Ons Eigen Blad verklaarde Rombouts dat leesonder-
wijs na het godsdienstonderwijs op de eerste plaats staat. Die hoge plaats in de 
rangorde had volgens hem te maken met esthetische en morele maatstaven. 
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den ontleend aan De katholieke Illustratie en roomse auteurs vormden de meerderheid. 
146 Horsten, ‘MULO-letterkunde’, Ons Eigen Blad VI (1918) 309-316.
147  Rombouts, ‘Zijn wij achterlik?’, Ons Eigen Blad I (1913) 203-211.

Rombouts deed deze uitspraken in een artikel waarin hij aandacht vroeg voor 
meer “klassenlectuur” en voor een ruim en gevarieerd aanbod.143 Vergeleken 
met de voorbije periode zou het schoolleesboek nu een gouden tijd beleven. 
De afgelopen vijftig jaar moesten de scholen zich behelpen met leesboeken die 
volgens nieuwe pedagogische inzichten achterhaald waren. Rombouts gaf als 
voorbeeld van die ouderwetse boeken het “godsdienstig, zedekundig, het zaak- en 
het leerleesboek”. Voor alles diende echter gewaakt worden voor een overwaarde-
ring van de vorm ten koste van de inhoud. Die inhoud zou altijd gericht moeten 
zijn op het diepere, hogere en dus betere leven. Zogenaamde ‘neutrale’ boekjes 
moesten worden vermeden, want: “Neutraliteit is de slagboom die het terrein 
van het diepere, hogere, betere leven angstvallig houdt afgesloten. […] ’n Katoliek 
opvoeder eist intussen meer dan ’n mooie vorm.”144 Ondanks alle inspanningen 
van leesboekauteurs constateerde Rombouts een tekort aan klassenlectuur. Er 
moesten dus meer leesboeken worden geschreven voor de hoogste klassen van 
de lagere school en voor de muloscholen. De bloemlezing Keurlessen was, wat 
hem betreft, al een stap in de goede richting.145

Aan de hand van Keurlessen kon er een representatieve lijst voor het Mulo-
examen worden opgesteld. Horsten was ervan overtuigd dat daarmee de belang-
stelling van leerlingen in de leeftijd van 14 tot17 jaar kon worden gewekt. Hij 
vermoedde ook dat de leerlingen door de keuze van de leesstukken het gevoel 
konden krijgen dat zij “voor iets schoons, iets verhevens, iets heiligs staan”. Ook 
moesten de leerlingen doordrongen zijn van het besef, dat “men de tempel der 
schone roomse kunst moet naderen met eerbiedige schroom”.146

Leerlingen kwamen volgens Rombouts op katholieke scholen niets te kort, 
want religieuze opleidingsscholen deden niet onder voor andere onderwijsinstel-
lingen. Hij noemde nog twee pluspunten: de sterke innerlijke drijfkracht van de 
congregaties en de “godsdienst-verheven” toewijding aan de onderwijstaak. De 
verdiensten voor de opvoeding stonden buiten kijf, want, zo betoogde Rombouts, 
“Onze roomse godsdienst heeft z’n beginselen en beproefde methoden, even 
rotsvast en onveranderlijk als de kerk zelf”.147

Conclusie

Een specifiek katholieke pedagogiek met wetenschappelijke pretenties was in 
de negentiende eeuw voor het onderwijs nog niet voorhanden. De behoefte aan 
katholieke richtlijnen in de opvoeding was er wel, want de eerste onderwijswet 
van 1806 voorzag alleen in “opleiding tot christelijke deugden”. Een eigen katho-
liek opvoedingsdoel daarentegen, volgens de leer van de moederkerk, was nog 
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niet in pedagogische handboeken te vinden, maar werd in de loop van de negen-
tiende eeuw wel steeds duidelijker geformuleerd. Dat betekende vooralsnog geen 
speciale, in alle onderdelen systematisch vastgelegde katholieke pedagogiek. 
Opvoedkundige adviezen voor het lager onderwijs werden geschreven door 
pastoors en hoofdonderwijzers die op hun beurt gebruik maakten van uit het 
Duits vertaalde werken. Die handleidingen verzandden vaak in een godsdienstig 
traktaat of gaven een overzicht van opvoedkundige ideeën die bestreden dienden 
te worden. Dit soort handleidingen gaven onderwijzers weinig houvast voor de 
dagelijkse lespraktijk. Bij de voorlichters van katholieke opvoedkunde drong wel 
steeds meer het besef door dat weliswaar alle vakken zich leenden voor morele 
vorming, maar dat het literatuuronderwijs het meest geschikt was om godsdien-
stige en zedelijke waarheden in het geheugen te prenten. 

Vanaf het begin van de twintigste eeuw verschenen er pedagogische hand-
leidingen voor lager en middelbaar onderwijs van Nederlandse katholieken die 
meer op de praktijk van het onderwijs gericht waren. In 1907 publiceerden de 
katholieke kweekschoolleraren Vincent en Verbeeten Opvoeding en Onderwijs. Ze 
besteedden in hun handleiding veel aandacht aan het literatuuronderwijs dat ze 
vanwege de mogelijkheid tot de morele vorming bestempelden als het belang-
rijkste vak. Ook de katholieke pedagogen Moller en Rombouts waren eensgezind 
in hun opvatting dat voor katholieke scholen een specifieke opvoeding vereist 
was. De pedagogische tijdschriften die zij vanaf 1908 oprichtten, hadden ten 
doel hun ideeën over opvoeding en onderwijs bij de vele nieuwe docenten in het 
begin van de twintigste eeuw ingang te doen vinden.




