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3  Literatuurmethoden 
 van katholieke auteurs 1856-1920

Inleiding

Vanaf 1805 hebben academici en leraren bij het voortgezet onderwijs handleidingen 
en geschiedenissen van de Nederlandse letterkunde voor het onderwijs geschreven. 
G.J. Johannes geeft in zijn studie Dit moet u niet onverschillig wezen ! een overzicht van 
bloemlezingen en literatuurgeschiedenissen voor het vaderlandse literatuuronder-
wijs in de negentiende eeuw148. Hij beperkt zich weliswaar tot het voortgezet onder-
wijs in Noord-Nederland, maar geeft daarmee toch een vrijwel complete beschrijving 
van dit type schoolboeken, die ook voor Zuid-Nederland en Vlaanderen bruikbaar 
is, omdat specifiek katholieke of Vlaamse literatuurmethoden tot het eind van de 
negentiende eeuw nog niet te vinden zijn. Een differentiatie naar levensbeschouwe-
lijke groepering treffen we nog niet aan in de negentiende-eeuwse schoolboeken, 
zodat in de titels, ook al hebben we te maken met katholieke auteurs, geen toevoe-
gingen voorkomen als “voor R.K.- scholen”. Het aantal middelbare scholieren was tot 
het eind van de negentiende eeuw blijkbaar nog te klein, veronderstelt Johannes, om 
de beginnende verzuiling ook al in bloemlezingen door te voeren.149 

In de periode van 1805-1898 verschijnen er volgens de telling van Johannes niet 
minder dan zesenzestig bloemlezingen en van 1825-1900 drieëndertig literatuur-
geschiedenissen.150 De veelheid aan bloemlezingen en literatuurgeschiedenissen, 
nog voor het vak Nederlands bij de Onderwijswet van 1863 officieel werd geïntro-
duceerd, verklaart Johannes onder andere uit een behoefte het “vaderlands gevoel”, 
“het nationaal bewustzijn” en “vaderlandsliefde” te verstevigen door extra aandacht 
voor de vaderlandse taal- en letterkunde. Met het onderwijs in deze vakken zou 
strijd geleverd kunnen worden tegen de dominantie van buitenlandse invloeden 
op de Nederlandse cultuur.151 Een andere verklaring voor het grote aantal bloemle-
zingen ziet Johannes in het gebruik van literatuur. Letterkunde werd gebruikt bij 
allerlei soorten lessen, zoals lezen, spreken, schrijven, aardrijkskunde en geschiede-
nis, als een voortzetting van de praktijk in het lager onderwijs. Daarnaast kon het 
onderwijs in de literatuur beschouwd worden als een voorbereiding op het hoger 
onderwijs, waarin literatuur ook gebruikt werd voor lessen in algemene taalkunde 
en algemene cultuurgeschiedenis.152 
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Hoewel er in de negentiende eeuw dus nog geen literatuurmethoden werden 
geschreven die uitsluitend bestemd waren voor het katholieke onderwijs, 
waren er wel katholieke auteurs. Die gingen ervan uit dat hun methode ook 
op niet-katholieke scholen gebruikt kon worden. Een voorbeeld daarvan is een 
bloemlezing uit 1856, samengesteld door jezuïeten, met de titel: Bloemlezing uit 
Nederlandse Prozaschrijvers en dichters van Hooft en Vondel tot op onze dagen. Op de 
titelpagina en in het voorwoord staat geen vermelding dat de bundel bestemd 
zou zijn voor katholiek onderwijs. Die gerichtheid op een breed verspreidingsge-
bied van literatuurmethoden die overigens wel een duidelijk katholiek karakter 
hebben, geldt ook voor de samenstellers van andere bloemlezingen. Zo schreven 
de Vlamingen E. Bauwens en Jaak Boonen in hun voorwoord dat hun bloemle-
zingen die respectievelijk in Brugge en Brussel waren uitgegeven, ook bedoeld 
waren voor het onderwijs op Noord-Nederlandse scholen, zonder de vermelding 
dat dit onderwijs katholiek zou moeten zijn. W. Everts, directeur van het klein-
seminarie te Rolduc, stelde in een brief aan zijn uitgever Alberdingk Thijm voor 
om af te zien van een “al te strenge katholiciteit”, zodat zijn literatuurmethode 
ook op niet-katholieke scholen gebruikt zou kunnen worden. 

De publicaties van de fraters van Tilburg zoals Taal en Stijl uit 1876 en het 
letterkundig tijdschrift Bloemkrans uit 1883 vormden een uitzondering op het 
niet vermelden van de katholieke doelgroep. Frater Philippus Jansen bestemde 
zijn grammaticaboek Taal en Stijl, met in het derde deel een literatuuraanhangsel, 
voor “de hoogste klasse van R.K. Instituten”. De samensteller van Bloemkrans, B. 
Ghijben, verwees op het titelblad ondubbelzinnig naar katholieke leerlingen: 
Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige 
studie. Deze doelgroep werd door Ghijben nog verder beperkt, omdat hij zijn tijd-
schriftafleveringen vooral afstemde op aanstaande onderwijzers. Ook in vorm-
geving week Bloemkrans af van andere bloemlezingen. Het was een letterkundig 
tijdschrift, waarvan elk jaar vier afleveringen verschenen. Omdat het tijdschrift 
ook als schoolbloemlezing werd gebruikt, heb ik Bloemkrans ingedeeld bij het 
overzicht van bloemlezingen en literatuurgeschiedenissen. In 1895 werd het 
tijdschrift, met in totaal 52 afleveringen, opgeheven.

Vanaf 1900 verschijnen er bloemlezingen die uitsluitend bestemd waren voor 
het katholieke onderwijs. Dat blijkt uit titels als: Letterkundige bibliotheek voor 
katholieken, Roomsche Keur en Keurlessen, letterkundig leesboek voor R.K. inrichtin-
gen van voortgezet onderwijs. De bloemlezing en literatuurgeschiedenis van J.L. 
Horsten, Stemmen van verre en dichtebij, had als ondertitel Lektuur voor het katoliek 
onderwijs. De bloemlezing Proza en Poezie uit 1917 van A.Vincent en J.J.Verbeeten 
vormde weer een uitzondering op de sinds 1900 in zwang gekomen praktijk om 
in de titel de aanduiding ‘katholiek’ te vermelden. In hun vierdelige bundel Proza 
en Poëzie ontbreekt deze aanduiding. De auteurs waren echter geen onbekenden 
in de katholieke onderwijswereld. Speciaal voor hun geloofsgenoten hadden 
ze in 1907 een pedagogische handleiding Onderwijs en Opvoeding geschreven. 
Bovendien werd de bundel Proza en Poëzie uitgegeven bij de katholieke uitgeverij 
Malmberg in ’s-Hertogenbosch. Ook P.A. Kerstens liet in de titel van zijn Leerboek 
met bloemlezing de aanduiding ‘katholiek’ achterwege, maar schreef in de eerste 
zin van het voorwoord dat het boek bestemd was voor katholieke scholen. 
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153  Bij het opsporen van de literatuurmethoden heb ik gebruik gemaakt van het archief van De Fraters 
van Tilburg, de universiteitsbibliotheek van Tilburg, het archief van de uitgeverijen Malmberg en 
Zwijsen, de studie van G.J. Johannes, “Dit moet u niet onverschillig wezen!” en de verwijzingen naar an-
dere methoden in de genoemde literatuurmethoden.

In dit hoofdstuk zal ik nagaan op welke wijze katholieke literatuurmethoden 
zich profileerden in de periode 1856 tot 1924.153 In deze periode heb ik veertien 
katholieke literatuurmethoden gevonden. De Bloemlezing uit Nederlandsche dich-
ters en prozaschrijvers uit 1890 van A. Ruyten en H. Bartels, respectievelijk leraren 
te Rolduc en Roermond, heb ik buiten beschouwing gelaten, omdat de samenstel-
lers uitsluitend leesstukken aanbieden en geen commentaar geven op de door 
hen gekozen prozafragmenten en poëzie. 

Ik kom hier terug op de probleemstelling van mijn onderzoek: in hoeverre blijkt 
uit de methoden die in het roomse literatuuronderwijs gehanteerd werden een 
roomse visie? In hoeverre is er dus bij de samenstellers sprake van een katholieke 
benadering bij de selectie van auteurs en literaire werken. Bij de analyse van de 
methoden komen, waar mogelijk, de volgende aandachtspunten aan de orde:
•  de selectie van auteurs en werken: welke auteurs en literaire werken zijn 

favoriet en welke worden weggelaten? Welke accenten worden gelegd in de 
bespreking van literaire werken van katholieke auteurs?

•  de periodisering: welke indeling in literaire tijdvakken werd in de methoden 
toegepast en aan welk tijdvak wordt de meeste aandacht besteed ?

•  de verantwoording die de auteurs in hun voorwoord en inleiding bij de bloem-
lezing geven.

•  de argumenten die samenstellers van katholieke literatuurmethoden en 
bloemlezingen gebruikten bij de selectie van auteurs en de beoordeling van 
literaire werken.

•  de verspreiding, aantal herdrukken en oplagecijfers, voor zover deze bekend zijn.

In chronologische volgorde bespreek ik de volgende bloemlezingen en literatuur-
geschiedenissen:
1  Bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers en dichters van Hooft en Vondel tot op 

onze dagen, 1856 (anoniem).
2  Everts, W., Geschiedenis der Nederlandsche letteren, 1868.
3  Philippus Jansen, Taal en Stijl, 1872.
4  Ghijben, B.,  Bloemkrans, (1883-1895).
5  Bauwens, E.,  Zuid en Noord, 1891.
6  Brouwer, M.R. de en C. Vromans, Letterkundige bibliotheek voor katholieken, (1903-

1905).
7  Boonen, Jaak, Van Onzen Tijd. Proza en Poëzie uit Noord en Zuid, 1905.
8  Horsten, J.L.,  Stemmen van verre en dichtebij, 1914-1920.
9   Horsten, J. L.,  Jos. M. Reynders en S. Rombouts, Keurlessen. Letterkundig leesboek 

voor katholieke inrichtingen van voortgezet onderwijs,1915-1920.
10  Jager, Th. de,  Roomsche Keur, 1915-1917.
11   Mooy, J.,  Handboek der geschiedenis van de Nederlandsche letterkunde, 1916-1919.
12   Vincent, A. en J.J. Verbeeten, Proza en Poëzie, 1917.
13   Kerstens, P.A.,  Leerboek met bloemlezing der Nederlandsche letterkunde, 1923.
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De publicaties van de onderwijscongregatie De Fraters van Tilburg vormen, zoals 
eerder toegelicht, een belangrijk uitgangspunt in deze studie. De bloemlezingen 
van de paters B. Ghijben, C. Vromans en M.R. de Brouwer die deel uitmaakten van 
deze congregatie, Bloemkrans en Letterkundige bibliotheek voor katholieken zullen 
daarom uitvoeriger worden belicht. Bovendien zal de literatuurmethode Stemmen 
van verre en dichtebij van frater Horsten in de hoofdstukken IV en V vergeleken 
worden met andere katholieke en niet-katholieke methoden.

Een aantal auteurs van katholieke literatuurmethoden voor schoolgebruik verwe-
zen in hun commentaar bij literaire werken naar literatuurgeschiedenissen van 
hoogleraren Nederlandse taal en letterkunde die vanaf 1826 verschenen. De verwij-
zingen geven een idee van het gezag dat zij toekenden aan deze handboeken. In 
dit hoofdstuk geef ik daarom een kort overzicht van de belangrijkste bronnen. In 
chronologische volgorde: M. Siegenbeek, Beknopte geschiedenis der Nederlandsche 
letterkunde (1826); W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandshe Letterkunde 
(1868-1872); J. ten Brink, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (1897); G. Kalff, 
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1906-1912); J. te Winkel, De ontwikkelings-
gang der Nederlandsche letterkunde (1907-1921) en C.G.N. de Vooys, Historische schets 
van de Nederlandsche Letterkunde (1908).

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk ga ik na welke auteurs van school-
boeken regelmatig verwezen naar deze handboeken. 

Wetenschappelijke literatuurgeschiedenissen  
in de periode 1826-1924

Schrijvers van literatuurmethoden voor schoolgebruik konden in de negentiende 
en het begin van de twintigste eeuw gebruik maken van bestaande handboeken 
die door hoogleraren werden geschreven. Van enkele methodenschrijvers is niet 
te achterhalen van welke bronnen zij gebruik maakten, terwijl anderen juist 
heel nauwkeurig verwezen naar hun bronnen. Die verwijzingen kunnen een 
beeld geven van het belang dat zij toekenden aan de informatie van literatuur-
geschiedschrijvers. In deze paragraaf geef ik een overzicht van de belangrijkste 
handboeken.

In het begin van de negentiende eeuw had de neerlandistiek in vergelijking 
met andere studies, zoals rechten, medicijnen of theologie, nog nauwelijks enige 
status.154 Het duurde tot 1797 voor in Leiden de eerste leerstoel Nederlandsche 
taal en welsprekendheid werd ingesteld. Vanaf 1815 volgden andere universi-
teitssteden en pas met de Hoger Onderwijswet van 1876 werd neerlandistiek een 
vak waarop men aan een universiteit kon afstuderen. Literatuurgeschiedenissen 
met een wetenschappelijke status waren in de eerste helft van de negentiende 
eeuw dus nog niet voorhanden. De eerste hoogleraar Nederlandse taal en letter-
kunde, Matthijs Siegenbeek (1774-1854) beschikte, toen hij zijn colleges startte, 
over geen enkel leerboek en kon ook niet steunen op een bestaande traditie in 
zijn vak. In zijn eerste lessen verliet hij zich daarom op het systeem van de oude 
rhetorica. Dat betekende onderwijs in de welsprekendheid van het Nederlands, 
want naast het Latijn als voertaal ging de moedertaal zich langzamerhand een 
plaats veroveren bij het universitaire onderwijs.155 Een belangrijke doelstelling 
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154  Van den Berg, ‘Over het vaderschap van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving’, 320.
155  Vis, Van Siegenbeek tot Lodewick, 10
156  Van den Berg, ‘Over het vaderschap van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving’, 322.
157  Vis, Van Siegenbeek tot Lodewick,  29.
158  Zie verderop, Bloemkrans, paragraaf 4.4.2.
159  Johannes, “Dit moet u niet onverschillig wezen!”,  202.
160  Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (Groningen 1881-1886).
161  In een diplomatische uitgave wordt de tekst letterlijk naar het handschruft afgedrukt. In een kritische 

uitgave wordt er onderzoek gedaan naar de varianten in teksten en probeert men op deze wijze de 
tekst in haar meest oorspronkelijke vorm te reconstrueren.

162  Mathijsen, ’Stages in the development of Dutch literary historicism’ in: Van Hulle and  Leerssen (red.), 
European Studies. An Interdiscplinary Series in European Culture, History and Politics 26. Editing the nations 
memory: textual scholarship and nation-building in nineteenth-century Europe , 287-303.

van de studie van de moedertaal was immers het versterken van het nationale 
gevoel.156 In 1826 komt Siegenbeek met een eigen leerboek, Beknopte geschiedenis 
der Nederlandsche letterkunde, dat voor een groot deel berust op eigen college-
dictaten uit de jaren 1801 tot 1809. Siegenbeek onderscheidt in deze literatuur-
geschiedenis vier tijdperken: een onvruchtbaar tijdvak van de negende tot de 
dertiende eeuw, het tweede, van de dertiende tot de zestiende eeuw vertoont 
met de rederijkers een opleving, dan volgt een derde periode van verval in de 
zestiende eeuw en ten slotte is er een periode van bloei in de zeventiende en 
voor een deel in de achttiende eeuw. In de visie van Siegenbeek heeft de litera-
tuur van de Middeleeuwen nog weinig interessants te bieden. Dat zal in latere 
literatuurgeschiedenissen veranderen. De criteria die Siegenbeek gebruikt om 
schrijvers en hun werk te beoordelen, ontleent hij voor een deel aan de retorica. 
Een gunstige beoordeling van een literair werk laat hij gepaard gaan met termen 
als zoetvloeiendheid, vloeibaarheid en bevalligheid.157 Het zijn dezelfde woorden 
die ook pater Ghijben vele jaren later nog gebruikt in Bloemkrans van 1883 in zijn 
commentaar op de stijl van schrijvers.158 

Tussen 1826 en 1881 verschijnen er geen grote, wetenschappelijke literatuur-
geschiedenissen. Wel kleinere literatuuroverzichten voor het onderwijs, zoals de 
boeken waarnaar W. Everts verwees: Leesboek over de geschiedenis der Nederlandsche 
letterkunde, voor schoolgebruik, van G.C. Mulder (1856) en Geschiedenis der Nederlandsche 
letterkunde. Voor gymnasien en zelfonderricht, van W.J. Hofdijk (1857).159

 

De eerste wetenschappelijke literatuurgeschiedenis waarnaar bloemlezers expli-
ciet verwijzen is van W.J.A. Jonckbloet. De hoogleraar Jonckbloet (1817-1885), 
nog levend in de ‘oertijd’ van de Nederlandse literatuurgeschiedenis, komt de 
eer toe dat hij de literatuur uit de Middeleeuwen op waarde wist te schatten.160 
Jonckbloet was in 1843 een van de oprichters van de Vereeniging ter bevorde-
ring der oude Nederlandsche Letterkunde. In deze vereniging verzamelden zich 
filologen die zich ten doel stelden Middelnederlandse teksten volgens de weten-
schappelijke methode van “de nieuwe school” uit te geven. Volgens die methode 
legden de leden van de vereniging zich vooral toe op een diplomatische en kriti-
sche uitgave van oude teksten.161 Jonckbloet was een vooraanstaand en vooral 
productief lid van deze vereniging en heeft met zijn tekstuitgaven bijgedragen 
aan een wetenschappelijk verantwoord tekstonderzoek van Middelnederlandse 
teksten.162 
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In 1877 werd hij benoemd tot 
hoogleraar in de Nederlandsche 
taal- en letterkunde aan de univer-
siteit van Leiden. Hij bezette 
daarmee de eerste leerstoel in de 
Nederlandse letterkunde.163 Hij 
was de eerste die de ontwikke-
ling van de Middelnederlandse 
letterkunde beschreef via de 
thema’s ridderepiek, didactiek en 
rederijkerij. Andere schrijvers van 
literatuurgeschiedenissen zouden 
hem hierin volgen. Zijn zoektocht 
naar oude teksten leverden sinds-
dien beroemde Middelnederlandse 
teksten op als Beatrijs, de refreinen 
van Anna Bijns, Walewein, Karel 
ende Elegast, de Lorreinen en de 
Lancelotcompilatie. In het handboek 
van Jonckbloet is echter weinig 
te vinden over mystiek in de 
Middeleeuwen, want voor de gees-
telijke cultuur van die periode had 
hij geen oog.164 De tijdvakken die 
Jonckbloet onderscheidde, zouden 
gelijk lopen met veranderingen op 
staatkundig gebied. Zo komt hij 
met drie “natuurlijke afdeelingen”, 
die door tijdperken van overgang 
met elkaar verbonden zijn:

I. De Middeleeuwen, 1250-1450
 De Rederijkers, 1450-1600 (overgang)
II. Repubiek der Vereenigde Nederlanden, 1600-1700
 De Dichtlievende Genootschappen, 1700-1800 (overgang)
III. De Nieuwere Tijd, 1800-tot op onze dagen

Over die indeling zegt Jonckbloet het volgende: “Evenals op staatkundig 
gebied de geschiedenis van de middeleeuwen zich door geest en karakter onder-
scheidt van de gebeurtenissen der zestiende en zeventiende eeuw, en deze weer 
eene scherpe tegenstelling maken met die van later tijd, zoo is het ook met de 
geschiedenis onzer letterkunde.

Vandaar drie natuurlijke afdeelingen, welke - omdat niets met schokken gaat 
- door tijdperken van overgang aan elkander verbonden zijn.”165

Jonckbloets indeling in tijdvakken werd door de katholieke schoolboeken-
schrijvers vrijwel ongewijzigd overgenomen. Dat geldt ook voor de beoorde-
ling van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw, een periode die 
Jonckbloet karakteriseerde als “een treurig gebrek aan zelfstandigheid en pit”.166

Willem Jozef Andries Jonckbloet.  
Naar een geschilderd portret van Jan Ensing, 1855 
(collectie Letterkundig museum Den Haag).
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163  Biesheuvel, ‘Strijder tegen dilettanten. Willem Joseph Andries Jonckbloet’, 55.
164  Van Oostrom, ‘Jonckbloet. De grondlegger’, 325-328.
165  Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, I , Inleiding (1881) 5.
166  Mathijsen, Nederlandse literatuur in de romantiek, 1820-1880, 92.
167  Brom, Geschiedschrijvers van onze letterkunde,  94.
168  Van Bork ‘J.Ten Brink. Idealist of positivist?’, Literatuur 6 (1989)  331, 332.
169  Ten Brink, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (Amsterdam 1897).
170  Brom, Geschiedschrijvers van onze letterkunde, 140.
171  Kalff, Inleiding tot de studie der literatuurgeschiedenis,  300.
172  Kalff, Inleiding tot de studie der literatuurgeschiedenis, 35.

Als opvolger van Jonckbloet wordt Jan ten Brink (1834-1901) in 1884 benoemd tot 
hoogleraar aan de Faculteit der Letteren in Leiden. In de latere receptie wordt Ten 
Brink niet hoog aangeslagen. Volgens Gerard Brom maakt Ten Brink de indruk 
van een figurant tussen figuren als Jonckbloet en Kalff.167 Bij het aanvaarden van 
zijn ambt spreekt Ten Brink een oratie uit over De geschiedenis der Nederlandsche 
letterkunde en hare leerwijze. Daarin vermeldt hij twee uitgangspunten: de “zuiver 
historische” en de “critisch-aesthetische”. Het laatste uitgangspunt heeft hij uitge-
werkt in zijn opvatting over de methode waarop een literair werk kan worden 
beoordeeld. Ten Brink wilde het literaire werk verklaren vanuit de invloeden die 
ras, natuur, bodem, klimaat en tijd op de schrijver uitoefenen en komt zo uit bij 
een biografische aanpak. Tegelijkertijd behoorde hij tot een richting in de negen-
tiende eeuw, het idealistisch-realisme, waarin de functie van literatuur werd 
gezien als een middel tot verheffing van de lezer. De literatuur moest uitzicht 
bieden op een betere wereld.168 

Ten Brink verbindt net zoals Jonckbloet de verdeling in tijdperken aan staat-
kundige veranderingen.169 Hij handhaaft ook de drie afdelingen, maar laat de 
tijdperken eerder beginnen of later eindigen. 

In 1902 neemt G. Kalff (1856-1923) de leerstoel over van Jan ten Brink. Van 1906 tot 
1912 verscheen in zeven delen zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Hij was 
volgens G. Brom leesbaarder dan Ten Brink, artistieker dan Jonckbloet en minder 
dogmatisch dan Te Winkel.170 Wetenschap en kunst kwamen bij hem samen in een 
volledige literatuurgeschiedenis. In de woorden van Kalff: “Het hoogst staan o.i. 
die geschiedschrijvers die in hun werk […] voldoen aan de eischen der historische 
wetenschap en tevens aan die der kunst.”171 Hij ziet een nauwe relatie tussen litera-
tuur en cultuurgeschiedenis. Volgens Kalff is de taak van een literatuurhistoricus 
dan ook: “een voorstelling [geven] van de wording en het wezen der kunstenaars en 
der kunstwerken, van den samenhang tusschen kunstenaar en kunstwerk onder-
ling en met de maatschappij waarvan zij de bloem en vrucht zijn.”172 De indeling 
in literaire tijdvakken, zonder vermelding van jaartallen, houdt dan ook verband 
met die door Kalff aangeduide samenhang:

Boek I.  Standenpoëzie
 1 Ridderpoëzie
 2 Geestelijke poëzie
 3 Poëzie der Gemeenten
 4 Geestelijke epische poezie en proza

Boek II.  Standenpoëzie. De Stem der Gemeenten
  Ridderpoëzie in verval
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Boek III.  Volkskunst
  Ghesellen van der Rethorycke en Beroepsdichters
Boek IV.  De literatuur der wording van den Noordnederlandschen Staat
Boek V.  De literatuur tijdens de Republiek der Vereenigde Nederlanden
	 	 De Verlichting en opkomst der Romantiek
Boek VI.  De literatuur tijdens de Bataafsche Republiek, het Koninkrijk 
  Holland en de inlijving bij Frankrijk
Boek VII.  De literatuur tijdens de regering van koning Willem I 1813-1830
De nieuwe tijd

 1. 1830-1848
 2. 1848-1870
 3. 1870-heden

Voor Jan te Winkel (1847-
1927) die in 1892 tot hoog-
leraar in Amsterdam werd 
benoemd, moest de litera-
tuurwetenschap, evenals de 
natuurwetenschappen, zo 
schreef hij in zijn afscheids-
college in 1918, berusten op 
“kennis van feiten in hunne 
onderlinge verhouding en 
causalen samenhang”.173 
Hij verzette zich tegen de 
“critisch-aesthetische” lite-
ratuurbeschouwing van 
Jonckbloet die er vanuit 
ging dat er algemene, niet 
aan tijd en plaats gebonden, 
esthetische wetten zouden 
bestaan, die wetenschap-
pelijk onderzocht konden 
worden. Te Winkel stelde 
daartegenover een weten-
schappelijke en historische 
opvatting. In deel I van 
zijn Ontwikkelingsgang der 
Nederlandsche letterkunde 
schreef hij: “Anderdeels heb 
ik er uit volle overtuiging 

naar gestreefd, de feiten zoo objectief mogelijk mee te delen en zóó een beeld der 
ontwikkelingsgang onzer letteren te geven, dat van waarheidsliefde zou kunnen 
getuigen.”174 Voor Te Winkel betekende literatuurwetenschap het bestuderen van 
feiten in een historische samenhang, los van de eigen literaire smaak: “Maar juist 
omdat hij geschiedschrijver is, moet hij er voor waken, zijn eigen aesthetisch 
gevoel niet onder te schuiven aan dat van de dichter, dien hij bespreekt.”175 

Jan te Winkel. Ets van M. te Winkel (collectie Letterkundig 
Museum Den Haag).
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173  Spies, ‘Te Winkel. Literatuur als wetenschap’,  334.
174  Te Winkel, Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde,  I  (1907) Voorrede, VI.
175  Te Winkel, Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde,  I  (1907) Voorrede, XVI.
176  Van Driel, ‘”Kalme gemoedsrust”. Jan te Winkel’ in: Der vaderen boek, 123.
177  Schenkeveld-Van Dussen, Retorica van onderzoek, 29.
178  Pleij, ‘De Vooys, Letterkundige in deeltijd’, 341-344.
179  De Vooys en Stuiveling, Schets van de Nederlandse letterkunde (heruitgave 1971).
180  De Vooys, Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde, Voorbericht.

Hij geloofde niet dat er absolute esthetische wetten bestonden, waaraan elk 
kunstwerk zou kunnen worden getoetst.176 

De letterkundige tijdvakken worden, anders dan bij Kalff, door Te Winkel 
voorzien van jaartallen:

Eerste tijdvak.  Middeleeuwsche letterkunde. 1180-1430.
Tweede tijdvak. De rederijkers. 1430-1580.
Derde tijdvak. De bloei der letteren.  1580-1680.
Vierde tijdvak. De verfransching der letteren.  1680-1780.
Vijfde tijdvak. De vrijwording der letteren.  1780-1830.
Zesde tijdvak. Romantiek en realisme.  1830-1880.

Jonckbloet, Ten Brink, Kalff en Te Winkel zijn met hun omvangrijke handboeken 
de belangrijkste literatuurwetenschappers van de negentiende en het begin van de 
twintigste eeuw. Tot de Tweede Wereldoorlog zullen er geen grote literatuurgeschie-
denissen meer verschijnen. Er zijn echter nog andere hoogleraren, zoals Prinsen en 
De Vooys, die door schrijvers van schoolboeken vaak werden geciteerd.

J. Prinsen (1866-1935) werd in 1919 hoogleraar Nederlandse letterkunde te 
Amsterdam. In 1916 verscheen zijn Handboek tot de Nederlandsche letterkundige 
geschiedenis. Volgens M. A. Schenkeveld- van der Dussen hanteerde Prinsen niet de 
stijl van een studieboek, maar van een leesboek. Zijn literaire stijl heeft zijn hand-
boek leesbaar gemaakt voor een breed publiek en voor schrijvers van literatuur-
methoden, maar bood in wetenschappelijk opzicht geen nieuwe inzichten.177

C.G.N. de Vooys (1873-1955) was de laatste hoogleraar die college gaf in taal- en 
letterkunde. Omdat het niet zijn ambitie was op een onderdeel van de literatuur of 
taalkunde zich te specialiseren, was hij op beide terreinen breed georiënteerd. Hij 
was er ook een voorstander van dat kennis van de taal en de literatuur voor brede 
lagen van de bevolking toegankelijk zou zijn en zette zich daarom in voor vereen-
voudiging van de spelling.178 Hij was van 1915 tot 1946 hoogleraar Nederlandse 
taal en letterkunde te Utrecht. Van zijn hand verscheen geen omvangrijke reeks 
handboeken voor de literatuurgeschiedenis, maar een compacte Historische schets 
van de Nederlandsche letterkunde (1908), een literatuuroverzicht dat volgens de 
ondertitel bedoeld was voor schoolgebruik en hoofdaktestudie. Zijn ervaringen als 
leraar op het gymnasium en de onderwijzersopleiding in Assen inspireerden hem 
tot het schrijven van dit literatuuroverzicht dat tot in de jaren zeventig van de 
twintigste eeuw herdrukt zou worden.179 In het voorbericht van zijn Historische 
schets gaf De Vooys aan de gebruikers de instructie: “Dit overzicht dient niet 
om van buiten geleerd te worden”, want, zo vervolgde hij: “lektuur en studie 
brengen eerst levende kennis aan. Om die te ordenen en in histories verband 
te brengen biedt deze schets de aanknopingspunten.”180 De Vooys bepleitte een 
literatuurgeschiedenis die ingebed was in een algemenere cultuurhistorische 
benadering. In dat opzicht, een literair werk historisch benaderen in samenhang 
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Bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijver (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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181  Pleij, ‘De Vooys, Letterkundige in deeltijd’, 343.
182  Deze bloemlezing van “de Jezuieten” , 1e druk 1856, is de eerste bloemlezing voor katholieken die ik 

heb kunnen vinden.
183  Bloemlezing uit de Nederlandsche proza-schrijvers en Dichters, van Hooft en Vondel, tot op onze dagen. ’s-Her-

togenbosch, ter Drukkerij van Gebroeders Verhoeven, Proza, 1856. Poëzie, 1857. 2e druk, 1872-1878. 
184  Alberdingk Thijm, J.A. Volks-almanak voor Nederlandse katholieken in het jaar onzes Heeren.

met de eigen tijd, was hij modern.181 Van het standaardwerk dat hij schreef over 
Middelnederlandsche legenden en exempelen, maakte later frater J.L. Horsten voor het 
eerste deel van zijn Stemmen van verre en dichtebij een ruim gebruik. De exempelen 
nam hij ongewijzigd van De Vooys over.

Met Poelhekke schreef De Vooys ook een platenatlas die veel geraadpleegd 
werd: Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis. De Vooys beprak alles 
wat er op het gebied van taal en literatuur verscheen in De Nieuwe Taalgids, die 
hij in 1907 met J. Koopmans oprichtte. In 1948 publiceerde hij nog De letterkunde 
van de negentiende eeuw tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland.

Schrijvers van literatuurmethoden voor schoolgebruik in de periode 1868 tot 
1914 konden zich dus baseren op diverse bronnen, van Jonckbloet tot De Vooys. In 
paragraaf 4 zal ik nagaan welke schrijvers van deze bronnen gebruik maakten. 

Katholieke literatuurmethoden

Bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers en dichters van Hooft en Vondel tot 
op onze dagen, 1856.182

In de inleiding van zijn bloemlezing Roomsche Keur uit 1915 verwijst Th. de Jager 
naar een bloemlezing die zestig jaar eerder was verschenen. Bij deze Bloemlezing uit 
Nederlandsche prozaschrijvers en dichters van Hooft en Vondel tot op onze dagen183 werden 
de samenstellers niet vermeld. De uitgever, H.Bogaerts, gespecialiseerd in katho-
lieke uitgaven, zoals De katholieke Illustratie, plaatste een “Voorberigt” dat geschre-
ven was door de uitgevers. Ook De Jager gaf geen namen prijs, maar vermeldde 
wel dat dit werk van “de Jezuïeten” helaas uitverkocht was. Hij betreurde het dat 
dit schoolboek niet meer beschikbaar was, omdat hierin, schreef hij, “veel, ook 
onuitgegeven, werk van katholieke schrijvers, vooral predikers, voorkomt.” In 
zijn eigen Roomsche Keur zou De Jager later de katholieke literatuur ruimschoots 
aan bod laten komen. De samenstellers van de ”jezuïeten-bloemlezing” die tot nu 
toe verder onbekend zijn gebleven, schreven in het voorbericht dat de bloemle-
zing bedoeld was voor schoolgebruik: “de verzameling was van den beginne af 
bestemd om een lees-en leerboek te zijn […] Opdat het echter voor leerenden ook 
een leerboek zij, wordt de leiding van een leeraar gevorderd.” 

De samenstellers van de bloemlezing rekenden, gezien de nog geringe omvang 
van het katholieke onderwijs, blijkbaar op een breder verspreidingsgebied 
dan uitsluitend katholieke scholen. Uit de keuze van de auteurs en hun lite-
raire werken kan wel geconcludeerd worden dat de samenstellers een voorkeur 
hadden voor katholieke schrijvers. Veel fragmenten ontleenden ze aan de Volks-
almanak voor Nederlandsche katholieken.184
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Het was voor de jezuïeten overigens niet gemakkelijk alle gewenste literaire 
werken bijeen te krijgen. Links en rechts werd op de uitgevers van literaire 
werken door de samenstellers een dringend beroep gedaan om het werk van 
bekende schrijvers in hun bloemlezing te kunnen plaatsen: 

Hebben wij getracht nut te stichten, eere den edelen mannen, wier verp-
ligtende goedgunstigheid onze pogingen zoo krachtig ondersteunde. Onze 
opregste en warmste dank zij gebragt aan allen Schrijvers en Eigenaars, 
door wie onze arbeid mogelijk werd.185

De naam van de boekhandelaar of uitgever die boeken ter beschikking stelde, 
werd vervolgens met dankbetuigingen in het voorbericht vermeld. Die eer viel 
onder andere A.C. Kruseman186 te beurt, omdat hij “niet minder dan acht stukken 
uit Bilderdijks Dichtwerken ter overname afstond”. Maar er waren ook minder 
vrijgevige uitgevers, die weigerden de gevraagde teksten af te staan. Ook zij 
werden met naam, toenaam en zelfs woonplaats in het voorbericht genoemd, 
vergezeld van de spijtige opmerking dat de samenstellers door het gebrek aan 
medewerking van genoemde uitgevers de werken van bijvoorbeeld Hendrik 
Tollens en J.F. Helmers niet konden plaatsen: “Men wijte het niet den uitgevers; - 
daar zijn er, die meenden zelfs niet het geringste gedeelte van hun eigendomsregt 
af te mogen staan.”187

Voor Vondel golden deze beperkingen niet. Zijn gedichten en fragmenten uit 
treurspelen, tezamen 82 bladzijden, werden ondergebracht in twee afdelingen: 
verhalende en lyrische gedichten. De samenstellers hadden nog geen oog voor 
de waarde van teksten uit de Middeleeuwen. De invloed van de Vereeniging ter 
bevordering der oude Nederlandsche Letterkunde, opgericht in 1843, reikte nog 
niet zo ver dat de jezuïeten ook poezie uit de periode 1200 tot 1600 opnamen. De 
selectie van dichters begint zoals de titel aangeeft bij Hooft, Vondel, Huygens, 
Tesselschade en Cats en eindigt bij dichters die in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw publiceerden. In de bloemlezing van ruim 600 bladzijden werden 
van katholieke dichters als J. Poelhekke, C. Broere en J.F.A. Leesberg meerdere 
werken opgenomen. Cornelis Broere (1803-1860) was één van de katholieke 
“predikers” waar De Jager op doelde. Broere was hoogleraar aan het seminarie 
Hageveld te Velzen; van hem werden vijf gedichten opgenomen. Maar ook protes-
tantse dichters als Cats en Da Costa waren, gemeten naar het aantal gedichten 
(respectievelijk vijf en zes) in de bloemlezing, populair. De dichters, van Vondel 
en Hooft “tot op onze dagen” werden niet in tijdvakken ondergebracht, maar 
ingedeeld in de hoofdstukken “verhalende”en “lyrische dichtsoorten”. 

Het proza werd in een aparte bloemlezing in 1856 uitgegeven, de poëzie 
verscheen in 1857. 

Dat de editeurs jezuïeten waren, blijkt niet alleen uit een voorkeur voor katho-
lieke dichters, maar ook uit de selectie die zij toepasten in het werk van niet-
katholieke dichters. Ze kozen voornamelijk christelijke thema’s of verwijzingen 
naar Bijbelse verhalen. Bijvoorbeeld Jezus intrede te Jeruzalem van Bilderdijk en 
Elia op Horeb van Nocolaas Beets. De gedichten van Da Costa in deze bloemlezing 
hebben ook een religieuze lading. Zo is het gedicht Het zwaard van Da Costa 
minder krijgshaftig als de titel zou doen vermoeden. De laatste regels luiden:
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Neem in Uw hand het hart der U getrouwe braven,
En ’t zal een zwaard zijn, dat den roem uws Naams verbreidt!188

De bloemlezing kreeg in 1878 een tweede druk, waarbij de uitgevers in het voor-
bericht hun bloemlezing opdroegen aan de zegen van God: “En hiermede blijve 
het werk aan Gods zegen aanbevolen.” Over de oplagecijfers en het gebruik van 
de bloemlezing op scholen voor voortgezet onderwijs zijn geen gegevens bekend. 
Behalve de verwijzing van De Jager in Roomse Keur is er over deze bloemlezing 
geen andere documentatie dan de uitgave zelf.

Geschiedenis der Nederlandsche letteren, 1868
W. Everts

De eerste literatuurmethode in Nederland189 van een uitgesproken katho-
lieke auteur, W. Everts (1827-1900), is Geschiedenis der Nederlandsche letteren. In 
1929 schreef een oud-leerling van Rolduc (van 1870-1877), de neerlandicus en 
Vondelkenner J.F.M. Sterck, waarderende woorden over Everts methode: “Dit 
boekje, toen van grote beteekenis als eenige Katholieke letterkunde, heeft onze 
belangstelling (voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis) krachtig opge-
wekt.”190 Everts (1827-1900) was directeur van het kleinseminarie te Rolduc en 
tevens kanunnik van het kathedraal kapittel te Roermond. In 1868 verscheen 
zijn handboek voor gymnasium en HBS191. In Rolduc doceerde Everts klassieke 
talen, Frans en Nederlands. De leerlingen voor de vakken poësis en rhetorica 
moest hij ook wegwijs maken in de geschiedenis van de literatuur. Hij maakte 
daarbij gebruik van “een handboek van den protestanten schoolmeester Mulder 
uit Nijmegen” en van een literatuurgeschiedenis van W.J.A.Jonckbloet.192 Everts 
was echter niet tevreden met de handboeken waarop hij noodgedwongen was 
aangewezen. In 1862 schreef hij in een brief aan J.A. Alberdingk Thijm dat hij 
tevergeefs zocht naar levensbeschrijvingen van auteurs. Als die er al waren, miste 
hij daarin de katholieken. Thijm schreef hem terug: “Maar onze mannen, onze 
katholieke? Lieve hemel, men heeft immers 250 jaren niets ijverigers ter harte 
genomen dan hunne gedachtenis te verdonkeren of zoo de ster al te zeer schit-
terde, in alle gevallen geheim te houden tot welk zonnestelsel ze behoorde.”193

In een andere brief schreef Everts zijn vriend Thijm dat hij het plan had opge-
vat diens bloemlezing van Middelnederlandse poëzie194 bij zijn literatuurlessen 
te gebruiken. Thijms bloemlezing was weliswaar niet speciaal voor het onder-
wijs bedoeld, maar wellicht toch bruikbaar als lesmateriaal. Het eerste deel was 
echter uitverkocht en zou voorlopig ook niet herdrukt worden. Thijm raadde 
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hem daarom aan de studenten alvast het tweede deel te laten gebruiken en wat er 
nog aan ontbrak met een dictaat aan te vullen. Thijm adviseerde Everts voor dat 
dictaat een duidelijk onderscheid te maken tussen volkspoëzie en kunstpoëzie. 
In een tussenzinnetje veroordeelde hij daarbij de Reformatie en de “absolute 
renaissance” als een exces: 

W. Everts, Geschiedenis der Nederlandsche Letteren (Brabant-Collectie, Bibliotheek 
Universiteit van Tilburg).
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195  Sassen, ‘Thijm en Everts’. Brief 21, 11 februari (1861) 195.
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287.

Ik zou annonceeren, dat ik spreken zou, en wel met betrekking tot 
ons vaderland, over de twee groote poëetische richtingen, die wij in 
de geschiedenis der volken opmerken: de natuur- of volkspoëzie en de 
kunstpoëzie. Ik zou aantoonen hoe zich, bij het krachtig Gesammtleben der 
Middeleeuwen, vooral de eerste soort openbaarde; hoe sedert het intreden 
der meer individueele ontwikkeling ter XVIe eeuw [die in hare excessen 
zich als Reformatie en absolute Renaissance openbaarde] de kunstpoëzie 
duidelijker in het leven trad.195

In zijn zoektocht naar een bruikbaar literatuurboek overwoog Everts nog 
Hofdijks Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde aan te schaffen, maar vroeg 
voor de zekerheid het oordeel van Alberdingk Thijm over dat boek. Thijm 
antwoordde:

Wat ik van Hofdijks Gesch. der Letterk. denk? Ik heb de proeven helpen 
korrigeeren en dus zooveel mogelijk gewaakt, dat er geen anti-papismen 
in slopen. […]. Ten gevolge van […] zijn litteraire onbeslagenheid is het boek 
echter zeer mat geworden. Maar er is niets beters; wat zal men doen ?196

Everts besloot daarom voor Rolduc 
en andere scholen zelf een hand-
boek voor het literatuuronderwijs 
te schrijven. 

Rolduc was het meest presti-
gieuze opleidingsinstituut voor 
de katholieke elite. De jongens 
kregen daar een gedegen gymnasi-
ale opleiding als voorbereiding op 
universiteit of priesterschap. Vanaf 
1863 was er in Rolduc ook een 
katholieke HBS, als voorbereiding 
op een carrière in handel of tech-
niek. Everts hield er bij het schrij-
ven van zijn boek al rekening mee 
dat ook niet-katholieke scholen 
zouden kunnen profi teren van zijn 
literatuurmethode. Dat bleek uit 
een brief aan Alberdingk Thijm uit 
1866 waarin hij de vraag opwierp 
of het niet wenselijk zou zijn “dat 
men een al te strenge katholiciteit 
wat voor de deur liet”.197 In 1868 
was het eerste deel van het hand-
boek, uitgegeven bij de uitgeverij 

Mgr. Dr. W Everts. Uit het boek: R. Corten en A.H.M. 
Ruyten, Rolduc in woord en beeld: geschiedenis der 
abdij en der onderwijs-inrichting (Brabant-Collectie, 
Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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van Thijm, de firma Van Langenhuysen in Amsterdam, gereed. In het voorbericht 
zette de schrijver het doel uiteen: ”een zooveel mogelijk beknopt handboek te leve-
ren, dat in eenvoudigen, maar leesbaren stijl geschreven, een beredeneerd, volledig 
en methodisch verslag van onze geheele letterkunde zou bevatten.” 

De eerste oplage van het handboek telde 1500 exemplaren.198 De literair-
historicus Johannes van Vloten (1818-1883) vergeleek in een recensie het boek 
van Everts met het in hetzelfde jaar gepubliceerde eerste deel van Geschiedenis 
der Nederlandsche Letterkunde van Jonckbloet en kwam daarbij tot de volgende 
uitspraak: “Vraagt men, wat de eigenlijke bedoeling van een schets en handlei-
ding is, dan heeft zeker de Limburgse schrijver dit doel juister dan de Haagsche 
gevat en bevredigd, en ons een vrij volledig overzicht geschonken van ’t geen de 
Nederlandsche Letteren in vroeger en later tijd lezenswaardigs hebben opgele-
verd.”199 Bij de derde druk in 1885 schreef Everts in het voorwoord dat hij inge-
nomen was met de ontvangst van zijn boek dat een breder verspreidingsgebied 
bleek te hebben dan het uitsluitend katholieke: “[…] over ’t algemeen, zeer welwil-
lende beoordelingen, welke van den kant van geestverwanten als van mannen 
van geheel afwijkende levens-en geschiedbeschouwing,” […]
 
Ook Alberdingk Thijm liet zich in een brief aan Everts niet onbetuigd: “ ’t Is waar-
lijk een voortreffelijk werk, dat in deze met al de zorg eener warme waarheids-
liefde gereanimeerde uitgave aan het Nederlandsch publiek en inzonderheid aan 
leerlustige jongelieden geschonken wordt.”200

Everts maakt een indeling in literaire periodes waarbij hij vier tijdperken 
onderscheidt die samenhingen “met den gang der beschaving” en de toestand 
waarin de maatschappij zich bevond.201 Op grond daarvan kwam hij tot de 
indeling:
•  Oude Letteren van de vroegste tijden tot 1150 
•  Middeleeuwse Letteren 1150-1550 
•  Renaissance 1550-1790 
•  Nieuwe Letteren 1790 tot de eigen tijd .
De periode van de Renaissance werd opgedeeld in Voorbereiding 1550-1600,  
Bloei 1600-1700, Verval 1700-1790. 

Opmerkelijk was de aandacht die Everts besteedde aan de periode van de 
Middeleeuwen. In de achttiende en het begin van de negentiende eeuw werden 
de Middeleeuwen nog beschouwd als een achterlijk tijdperk. Hierin sloot Everts 
zich aan bij de opvattingen van Jonckbloet en de Vereeniging ter Bevordering der 
oude Nederlandsche Letterkunde. De vereniging stelde zich ten doel om teksten 
die van belang waren voor de kennis van de geschiedenis en de letterkunde 
van Nederland openbaar te maken.202 Met “oude letterkunde” bedoelde men De 
Middeleeuwen tot aan de zestiende eeuw.

Historische letterkunde werd nu ook opgenomen in de lesprogramma’s die 
vanaf 1863, na de invoering van de HBS, het vak letterkunde een plaats moesten 
geven. De verplichte examenstof  letterkunde voor leerlingen was vastgelegd 
in een Koninklijk Besluit: ”Het examen in de letterkunde omvat de hoofdtrek-
ken der geschiedenis der Nederlandsche letterkunde en de kennis van haar 
voornaamste voortbrengselen, meer bijzonder de 17de, 18de, 19de eeuw.” Want 
men veronderstelde dat de teksten van zeventiende-eeuwse schrijvers als Hooft, 
Vondel, Cats en Spiegel een grotere beschavende uitwerking op leerlingen zouden 
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hebben dan verhalen uit de Middeleeuwen. Er werd dus officieel vastgelegd dat 
de letterkunde uit de Middeleeuwen niet onderwezen hoefde te worden.203 De 
inspanningen van Jonckbloet om de waarde van Middelnederlandse literatuur 
voluit te erkennen, werden dus nog niet gehonoreerd.

Maar ook Everts trok ten strijde tegen de onderwaardering van de Middeleeuwen. 
In zijn literatuurmethode wordt de periode van de Middeleeuwen juist verheven 
tot een periode die de moderne mens ten voorbeeld kon worden gesteld:

Er bestond toen eene kordate vrijmoedigheid, eene arglooze openhar-
tigheid, daar wij in onze gekunstelde samenleving, geen denkbeeld van 
hebben. Geheel Europa was in de onbetwiste eenheid van zijn onfeilbare 
geloof, onder de zegenende hand van Christus’ eenigen Stedehouder, aller 
Vader, als eene groote familie, welker leden, onderling, niet altijd naar 
de regels der strengste broederliefde handelden, maar zich daarom niet 
minder oprecht en vurig aan dien familieband hielden.204

G.J. Johannes wijst er in dit verband op dat de periode van de Renaissance voor 
Everts eigenlijk een periode van terugval betekende.205 Everts schetste een weinig 
verheffend beeld van de Renaissance, die een contrast vormde met de edele kunst 
van de Middeleeuwen:

Weg met de Heiligen en Engelen, weg vooral met de Moedermaagd!” zoo 
schreeuwde men; en de kunst verloor hare edelste, lieflijkste, hart- en 
geestverheffendste idealen, om zich te vergasten aan de ruw zinnelijke, 
ja, vuile voorstellingen der mythologie en zich te verlustigen in het ijdele 
poppenspel der goden en godinnen. Zoo begunstigde het Protestantismus 
de”Renaissance”; zoo spanden beide samen, om de laatste sporen der 
middeleeuwse dichtkunst te doen verdwijnen; […].206 

Everts had al eerder blijk gegeven van zijn bewondering voor de Middeleeuwen 
in een brief aan Alberdingk Thijm. In 1855 schreef Thijm een brief aan Everts met 
het verzoek om een bijdrage te leveren aan de Dietsche Warande. Everts reageerde 
met het voornemen: “van tijd tot tijd een keisteentje te werpen tegen de wanstal-
tige troon der nieuwmodische kunstafgoden en nog een ander om den zetel der 
goddelijken middeleeuwschen kunstgenius weder op te bouwen.”207 

Ondanks deze herwaardering van de Middeleeuwen werd ook bij Everts, die daarin 
zijn collega’s volgde, de Renaissance uiteindelijk gezien als een periode van bloei. 
Everts beargumenteerde de hoge vlucht van de literatuur in de zeventiende eeuw 
door te verwijzen naar de studie van de klassieke talen, zodat “de goede smaak, in 
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het broddelwerk der Rederijkers zoo deerlijk miskend, eene loutering onderging, 
die het tweede bloeitijdperk onzer letteren, de XVIIe Eeuw, voorbereidde”.208 

De selectie van dichters en schrijvers uit diverse tijdvakken onderwierp Everts 
niet aan strenge katholieke normen. Maar in zijn commentaar op historische 
feiten, literaire werken en auteurs gaf hij wel blijk van een katholieke gezind-
heid. Zo noemde hij de kruistochten “een indrukwekkende verschijning in de 
wereldgeschiedenis. […] een machtige adem gaat er door heel het westen en doet 
de edelste krachten samenspannen tot het verhevene, heilige doel”. 209 In de gees-
telijke poëzie zag Everts een uiting van dichtende priesters die daarmee zorgden 
voor “bevordering van beschaving en zedelijkheid in en door het geloof”.210 Hij 
had bewondering voor de wijze waarop Anna Bijns de reformator Maarten Luther 
vergeleek met de brandschattende rover Maarten van Rossum: “zij hanteerde, bij 
voorkeur en met wonderbare kracht, den geesel der satire.”211 Voor een satire 
gericht tegen de Katholieke Kerk, Byencorf der H. roomscher Kercke van Marnix van 
St. Aldegonde, had Everts minder waardering: 

De Byencorf is niets meer en niets minder dan een lasterschrift, bestemd 
om den alouden godsdienst […] in minachting te brengen. […] Niet alleen 
de geschiedfeiten worden in den Byencorf, blijkbaar moedwillig en met 
boos opzet, verminkt en vervalscht, ook de aangehaalde en als bewijzen 
gebruikte getuigenissen der Heilige Vaders […] zijn met ongehoorde licht-
zinnigheid verwrongen en uitgelegd.212

Ondanks inhoudelijke bezwaren tegen de Byencorf had Everts grote waardering 
voor de stijl van Marnix die hij omschrijft als “zóó zuiver en zóó vloeiend, dat 
geen zijner tijdgenooten daarin met hem vergeleken kan worden”. Veel waar-
dering had Everts, zoals was te verwachten, voor het complete oeuvre van de 
katholiek geworden Joost van Vondel. In niet minder dan twintig pagina’s 
behandelde hij de belangrijkste drama’s en overige poëzie van Vondel. Minstens 
even populair waren Willem Bilderdijk en Isaac da Costa. De 27 pagina’s over 
Bilderdijk werden door Everts als volgt ingeleid: “Niet zonder huivering schrijven 
wij hier den naam van onzen grootsten dichter der latere tijden neêr, met het 
doel den mensch en den schrijver te schetsen.” Dat de protestantse Bilderdijk en 
Da Costa zoveel aandacht van de auteur kregen kan als volgt worden verklaard: 
Bilderdijk was in de ogen van Everts een dichter die zij aan zij met de katholieken 
streed tegen ongeloof en op de bres stond voor een “positief Christendom” en 
“een wachtwoord zal worden voor mannen van geloof en behoud, tegenover die 
van ongeloof en radicalisme”.213 Bilderdijk werd door Everts dus vooral gezien 
als een anti-verlichter, die als zodanig paste in het kamp van de katholieken. Da 
Costa, vervuld van dezelfde idealen, had volgens Everts “heel wat meer adel, van 
geest en bloed”,214 dan een dichter als Hendrik Tollens.

De inhoud van een literair werk, de al of niet voor een katholiek onwelgeval-
lige gedachtegang, waren voor Everts overigens niet doorslaggevend voor zijn 
esthetisch waardeoordeel. Hij bewonderde bijvoorbeeld de stijl van Anna Louise 
Bosboom-Toussaint: “eene met zeldzaam talent verrijkte schrijfster”, maar was 
niet te spreken over de evangelieverkondiging in haar romans die andersgelo-
vigen zou kunnen krenken. Volgens Everts zou zelfs het literaire tijdschrift De 



85

208  Everts, Geschiedenis der Nederlandsche Letteren, II,  2.
209  Everts, Geschiedenis der Nederlandsche Letteren, II, 16,17.
210  Everts, Geschiedenis der Nederlandsche Letteren, I, 49.
211  Everts, Geschiedenis der Nederlandsche Letteren, I, 179.
212  Everts, Geschiedenis der Nederlandsche Letteren, II, 8.
213  Everts, Geschiedenis der Nederlandsche Letteren, II,  131.
214  Everts, Geschiedenis der Nederlandsche Letteren, II,  171.
215  Everts, Geschiedenis der Nederlandsche Letteren, II,  188.
216  Corten en Ruyten,  Rolduc in woord en beeld,  176.
217  Van der Heijden, ‘Van langue flamande tot Nederlands’,  241. 
218  Archief Fraters Generalaat Tilburg.

Gids niet gediend zijn van haar opvattingen in de roman De Graaf van Devonshire, 
vanwege “hare stokstijf onverdraagzame, tegen alles wat niet met hare kerkelijke 
overtuiging strookt onmeedoogend ijverende historische romans”.215 

Een oud-leerling van het kleinseminarie Rolduc gaf in 1905 de volgende karak-
teristiek van Everts: 

Als leeraar der klassieke en moderne talen en letterkunde heeft hij zijn 
ongewone talenten bijna uitsluitend gewijd aan de letterkundige oplei-
ding en de algemeene artistieke ontwikkeling zijner leerlingen, […] Door 
zijn bezielend woord wekte hij geestdrift bij zijne leerlingen, liefde en lust 
tot eigen studie en moedigde hen aan door stage oefening zoo in gebonden 
als ongebonden stijl zich meesterschap te verwerven over de taal.216

Een ander getuigenis is van J.M.L. Keuler, die van 1878 tot 1897 les gaf op Rolduc. 
Zijn herinnering aan Everts was, dat er in zijn klas veel gelezen werd en dat hij 
zijn leerlingen de ogen kon openen “voor de schoonheden der meesterstukken 
van de oude en nieuwe letterkunde”.217 Het is niet bekend op welke scholen de 
methode van Everts werd gebruikt, maar gezien het aantal herdrukken tot 1914, 
heeft de literatuurgeschiedenis Geschiedenis der Nederlandsche letteren een veel 
ruimere verspreiding gehad dan zijn school in Rolduc. Nog in 1914 verscheen 
een zevende (herziene) druk.

Taal en Stijl, 1876
Philippus Jansen

Zoals ik al eerder vermeldde, hebben de literatuurmethoden van de Fraters van 
Tilburg een belangrijke bijdrage geleverd aan het katholieke middelbaar onder-
wijs. De fraters legden zich in eerste instantie toe op taalonderwijs “ter bevordering 
van het zuiver schrijven”. Daartoe schreef frater Philippus Jansen (1840-1886) van 
1872 tot 1876 de methode Taal en Stijl in drie delen: een eerste, tweede en derde 
cursus voor respectievelijk de laagste, de middelste en de hoogste klassen van “R.K. 
Opvoedingsgestichten.” In het laatste deel, voor de hoogste klas (1876), is na de 
hoofdstukken over grammatica een gering aantal pagina’s gewijd aan literatuur-
geschiedenis. De methode is anoniem verschenen. In het archief van de fraters 
heb ik wel een exemplaar gevonden waarop, met de hand geschreven, de naam fr. 
Philippus Jansen vermeld wordt. In het archief is ook een doos van fr. M. Philippus 
Jansen met een curriculum vitae en de drukgeschiedenis van zijn boek Taal en 
Stijl.218 Er is dus geen twijfel over de identiteit van de auteur.
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Evenals in de vorige delen van de methode Taal en Stijl is in het derde deel kennis 
van de grammatica het belangrijkste onderwijsdoel. Het literatuuraanhangsel 
is er voor de hoogste klas aan toegevoegd. Taal en Stijl is dus geen volwaardige 
literatuurmethode. Maar het is wel het eerste schoolboek van de Fraters van 
Tilburg waarin de Nederlandse literatuur aan de orde komt. De ondertitel luidt: 
Spraakkunst en Stijlleer, derde cursus, ten dienste der hoogste klasse van R.K. Instituten. 

Fr. Philippus Jansen, Taal en Stijl (collectie Archief Generalaat Fraters van Tilburg).
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Het boek behandelt in 230 pagina’s de woordleer en de zinsontleding en besluit 
met een “Beknopt overzicht der Nederlandsche letterkunde”. Hoewel de informa-
tie over de auteurs en literaire tijdvakken erg summier is, vormt dit overzicht van 
25 pagina’s toch een aanvulling op het beeld over katholiek literatuuronderwijs 
in de periode van 1876 (eerste druk van de derde cursus) tot 1910 (zevende druk). 
De methode werd gedrukt op de persen van het R.K. Jongensweeshuis. Volgens 
Horsten, die in zijn driedelige standaardwerk De Fraters van Tilburg de geschiede-
nis van de fraters beschrijft, leeft het literatuuroverzicht van Taal en Stijl nog 
voort in zijn eigen Inleiding tot de studie der Nederlandse Letterkunde.219 

Handschrift fr. Tharcisio Horsten (collectie Archief Generalaat Fraters van Tilburg).
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We hebben gezien dat vooral in de eerste helft van de negentiende eeuw literaire 
teksten gebruikt werden om leerlingen vaardigheden op het gebied van gramma-
tica en stijl bij te brengen. Taal en Stijl past ook in deze visie, die ervan uit gaat dat 
het lezen van mooie literatuur de schrijfvaardigheid bevordert. De auteur schrijft 
aan het slot van zijn literatuuroverzicht: “Het aandachtig lezen en bestudeeren 
van voortreffelijke schrijvers is voorzeker een uitmuntend middel om zijnen stijl 
te vormen.” De auteur is zich er echter ook van bewust dat sommige “voortref-
felijke schrijvers” een groot gevaar kunnen vormen:

Hoe jammer echter, dat werken van groote letterkundige verdienste niet zelden 
op het gewichtige  punt van godsdienst en zedelijkheid zooveel te wenschen 
overlaten, zoodat gij ze niet zonder het grootste gevaar voor uwe ziel zult kunnen 
lezen. Weest derhalve op uw hoede, opdat de giftige adder, die zich bij voorkeur 
onder betooverende bloemen verschuilt, uwe ziel niet met haar walgelijk gift 
bezwaddere en haar den doodelijken beet toebrenge.220

De auteur laat in het vervolg van zijn waarschuwing een opsomming van gevaar-
lijke schrijvers achterwege. Het lijkt dus of hij zich, net zoals pater Ghijben in zijn 
Bloemkrans, schaart in het koor van obligate waarschuwingen tegen verderfelijke 
literatuur in het algemeen.221 De paar dissidente schrijvers die in het literatuur-
overzicht van Taal en Stijl wel met name worden genoemd, zijn in het katholieke 
circuit van die tijd voorspelbaar. Over Marnix van St. Aldegonde schrijft Jansen: 
“Wij noemen het in hem geene verdienste, dat hij in zijn werk blijk geeft littera-
rische gaven te kunnen misbruiken.” Over Multatuli: “die door zijn Max Havelaar 
en door De Ideeën zooveel onheil gesticht heeft.”

De Tachtigers werden in de zesde druk van 1903 opgenomen.222 De auteur van 
deze uitgave vergelijkt de nieuwe opvattingen van Kloos over dichtkunst met 
een revolutie die “gelijk elke andere verwoestend en verstorend werkte.” 223

Het is niet verwonderlijk dat Vondel in Taal en Stijl bewierookt wordt: “In 
de 17e en 18e eeuw was het in ons vaderland onmogelijk, dat openbare hulde 
wierde gebracht aan een katholiek kunstenaar, al schittert hij dan ook als de zon 
aan onzen letterkundigen hemel.”224 De dichter, priester, theoloog en politicus 
H.J.A.M. Schaepman werd door Kloos beschimpt om zijn versleten beeldspraak, 
maar door de auteur van Taal en Stijl nog steeds op een voetstuk geplaatst en hij 
vond dat Schaepmans “krachtige en verheven taal die van Vondel en Bilderdijk 
evenaart.” 225

Zoals gezegd is Taal en Stijl geen literatuurmethode waarin schrijvers en lite-
raire werken uitvoerig worden becommentarieerd. Het beknopte literatuurover-
zicht kan wel gezien worden als een voorloper op Bloemkrans en Stemmen van 
verre en dichterbij en Inleiding tot de studie der Nederlandse Letterkunde. Taal en Stijl 
was, gezien de vele herdrukken tot 1910 blijkbaar populair.Volgens Horsten werd 
de methode op veel kostscholen in Nederland en ook België gebruikt.226
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Bloemkrans, 1883-1895
B. Ghijben.

Inleiding

Zoals ik al eerder heb aangegeven, werd het tijdschrift Bloemkrans als schoolbloem-
lezing gebruikt en past het daarom in het overzicht van katholieke bloemlezingen 
en literatuurgeschiedenissen. De redacteur van het tijdschrift en samensteller van 
de bloemlezing, de priester B. Ghijben, was van huis uit geen letterkundige, maar 
had een grote belangstelling voor literatuur. Zijn kennis van taal en letterkunde 
wilde hij graag ten dienste stellen van het katholieke onderwijs. Er is niet veel meer 
over hem bekend dan de volgende biografische gegevens.  

Pater Bernardinus Ghijben (1840- 1908) kwam in 1854 op de Latijnse school 
om opgeleid te worden tot priester van de congregatie de Fraters van Tilburg. In 
1863 werd hij tot priester gewijd en daarna was hij docent aan de priesteroplei-
ding. Ghijben was het type van een autodidact die zich verdiepte in wiskunde, 
muziek, plantkunde, filosofie, theologie, taal- en letterkunde. Zijn talent werd 
onderkend door bisschop Zwijsen die hem in 1868 de opdracht gaf de tekst te 
schrijven voor het Mandement over het onderwijs van de Nederlandse bisschop-
pen. Daarin pleitte hij voor het oprichten van scholen die bezield waren door de 
geest van de katholieke godsdienst. De jeugd zou volgens Ghijben in alle leersi-
tuaties in aanraking moeten komen met de katholieke waarheid. 

Omdat er nog geen katholieke onderwijzersopleidingen waren, begon 
bisschop Zwijsen met het intern opleiden van eigen congregatieleden. De studen-
ten moesten echter wel een staatsexamen afleggen, waarbij ook hun kennis en 
inzicht in taal en literatuur werd getoetst. Ghijben zag daarbij een probleem 
opdoemen: hoe te voorkomen dat de studenten allerlei verderfelijke boeken 
onder ogen krijgen? Hij nam daarom het initiatief tot het oprichten van een eigen 
letterkundig tijdschrift in 1883: Bloemkrans. Lectuur voor katholieke jongelieden tot 
bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie.227 Het tijdschrift werd in de 
eigen stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis uitgegeven. Het is volgens 
J.L.Horsten, die van 1926 tot 1938 algemeen overste was van de Tilburgse fraters, 
de eerste uitgave in ons land in tijdschriftvorm met inleidingen en aantekenin-
gen op het gebied van taal en stijl.228 Vanaf de vijfde jaargang werd de onderti-
tel wat kernachtiger geformuleerd: Taal-en Letterkundige studiën voor Katholieke 
Jongelieden. Dertien jaar, tot en met 1895, heeft Bloemkrans met dertien jaargangen 
jongelieden met taalkundige adviezen en analyses van proza en poëzie terzijde 
gestaan. In zijn “woord vooraf tot den Lezer” legde pater Ghijben uit voor wie zijn 
tijdschrift bestemd was: 
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Bloemkrans (collectie Archief Generalaat Fraters van Tilburg).
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Ons eenig doel was, aan kweekelingen voor den onderwijzersstand, of 
aan leerlingen der hoogste klassen in inrichtingen van uitgebreid lager 
onderwijs eene lectuur te bezorgen, die aan hunnen studien bevorderlijk, 
en tevens niet van aantrekkelijkheid ontbloot zou zijn.

In hetzelfde voorwoord stelt Ghijben de pennevruchten van voortreffelijke 
katholieke schrijvers in het vooruitzicht. Katholieke schrijvers konden natuur-
lijk zonder gevaar gelezen worden, maar, zo veronderstelde hij, meesterschap op 
letterkundig gebied is soms ook te vinden bij “onkatholieke”schrijvers, met wier 
werken eenige bekendheid in den jeugdigen onderwijzer wordt gevorderd”.

De dertien jaargangen van het negentiende-eeuwse tijdschrift Bloemkrans bieden 
op het eerste gezicht geen verrassend beeld van de Nederlandse literatuur. Bij 
nadere beschouwing blijkt echter dat het tijdschrift een bijdrage kan leveren 
aan onze kennis over katholieke literatuuropvattingen in de tweede helft van 
de negentiende eeuw. Het tijdschrift geeft daarnaast ook een goed beeld van het 
taalonderwijs en de wijze waarop katholieke onderwijsgevenden kweekschool-
leerlingen in aanraking brachten met historische en eigentijdse literatuur.

In Tijdschrift voor tijdschriftstudies (1997) merkt Marita Mathijsen op dat het 
tijdschriftwezen, welke van de moderne invalshoeken men ook kiest voor lite-
rair-historische analyses, steeds adequaat onderzoeksmateriaal oplevert.229 Nu 
is Bloemkrans geen tijdschrift dat te vergelijken is met de literaire tijdschriften 
die een rol speelden in het poëziedebat in de negentiende eeuw. Het was een 
bloemlezing met een opvoedkundig en didactisch doel, gericht op een specifieke 
groep van toekomstige onderwijzers. En in die zin belangrijk voor de vorming 
van een middenkader in het katholieke Zuiden dat zijn literaire voorkeuren en 
opvattingen kon ontlenen aan Bloemkrans. Toch kan het tijdschrift ook dienen als 
instrument om opvattingen over poëzie en proza te vergelijken met opvattingen 
in andere rooms-katholieke en neutrale literaire tijdschriften.

Zoals we al zagen, probeerde de onderwijscongregatie die bisschop Joannes 
Zwijsen in 1844 oprichtte, vanaf het allereerste begin de opleiding van onder-
wijzers in eigen hand te houden, maar kon nog niet bogen op een lange traditie. 
Voor de aanstaande onderwijzers waren nauwelijks katholieke leerboeken voor-
handen. Voor het onderdeel literatuur moesten de opleiders veelal nog gebruik 
maken van niet-katholieke handboeken. Het in 1883 opgerichte literaire tijd-
schrift Bloemkrans wilde in deze leemte voorzien. De samensteller van Bloemkrans, 
pater Ghijben, vermoedde dat kweekschoolstudenten via literatuur gemakkelijk 
in een verkeerde richting konden worden beïnvloed. Een verantwoorde keuze 
van auteurs zou hen hiervoor kunnen behoeden. Ghijben beschikte over een 
retorisch talent en een grote belezenheid, waarmee hij meer dan honderd lite-
raire werken van kritisch commentaar voorzag. Voor het merendeel behandelde 
hij de moderne auteurs van zijn eigen tijd, maar hij maakte een uitzondering 
voor de door katholieken alom bejubelde Vondel. 
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In deze analyse van Bloemkrans wil ik laten zien in hoeverre de samensteller 
zich heeft laten beïnvloeden door de opvattingen over proza en poëzie die in 
zijn tijd gemeengoed waren. De niet expliciet uitgesproken, maar toch duidelijk 
aanwezige literaire opvattingen die we in Bloemkrans kunnen aantreffen, worden 
bepaald door kenmerken die deels zijn ontleend aan het neutrale, en deels aan 
het katholieke literaire circuit. 

In navolging van anderen in de negentiende eeuw vindt Ghijben ‘eenvoud’ 
een belangrijk criterium in het waarderen van literatuur.230 Een andere opvat-
ting die Ghijben ontleende aan de poëticale verhandelingen uit het begin van 
de negentiende eeuw is de authenticiteit van de dichter, die geen hartstocht mag 
imiteren.231 Verder achtte Ghijben zich gebonden aan criteria van het katholieke 
literaire circuit die de waardering van katholieke auteurs verbond met hun posi-
tie in de kerkelijke hiërarchie. Tenslotte is de vorm van een literair werk volgens 
Ghijben ondergeschikt aan de inhoud, c.q. katholieke waarheid.

Hoewel Bloemkrans niet beschouwd kan worden als een literatuurmethode zoals 
die van Everts, werd de “Lectuur voor katholieke jongelieden” zoals de ondertitel 
luidt, wel als literatuurboek voor aanstaande onderwijzers gebruikt en komt dus 
ook in aanmerking voor een analyse in de reeks katholieke literatuurmethoden. 

Opzet van Bloemkrans

Van Bloemkrans verschenen er elk jaar vier afleveringen van elk 48 bladzijden. 
Het tijdschrift had een taalkundige en literaire component. Aan het slot van 
elke aflevering was er, behalve een inhoudsopgave met de opgenomen literaire 
teksten, ook een “Alphabetische lijst van aantekeeningen”. Met die aantekenin-
gen, zo’n vier- à vijfhonderd per jaargang, wilde Ghijben leerlingen behulpzaam 
zijn bij het onderricht in taal en stijl. Bij de A. stond bijvoorbeeld aankanten 61, 3. 
Het eerste nummer verwees naar de pagina, terwijl het tweede nummer verwees 
naar dezelfde pagina met uitleg van het woord ‘aankanten’. De aantekeningen 
dienden ook nog een ander doel: in de opmerkingen over taal en stijl werden de 
studenten aangespoord hun creatieve kanten te tonen. Ze zouden kunnen helpen 
om zich “eene juiste, ordelijke en bevallige uitdrukking hunner gedachten eigen 
te maken”. Zo werden studenten aangemoedigd zelf opstellen te schrijven. 

Bij de meeste verhalen in Bloemkrans plaatste Ghijben Romeinse cijfers, hoofd-
letters en kleine letters in de kantlijn om voor de lezers de structuur van een 
verhaal te verduidelijken. Aan de hand van die indeling maakte hij een samen-
vatting, waarin hij wees op eigenaardigheden in de stijl en de vorm. De studenten 
werden aangespoord als oefening ook zelf een samenvatting te maken.

Een voorbeeld.

De eerste jaargang van Bloemkrans opent met een verhaal van de populaire 
schrijver H.A.Banning, Het portret. Ondertitel: “Eene eenvoudige geschiedenis, 
die opnieuw bewijst dat het vertrouwen op God nooit beschaamd wordt.” Het 
verhaal gaat over een door Banning ten tonele gevoerde “gemene jood” die een 
arme weduwe geld probeert te ontfutselen. De “listige” jood is uiteindelijk niet 
opgewassen tegen het godsvertrouwen van de weduwe 232. Dit verhaal werd door 
Ghijben vooraf voorzien van een schema met de belangrijkste gebeurtenissen:
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230  Johannes,  De lof der aalbessen,  82-86.
231 Oosterholt, De ware dichter,  13.
232  Banning was in 1867 de oprichter van Het Dompertje van den oudenValentijn en van de Katholieke Illustra-

tie. Volgens de auteurs van Een donkere spiegel, bond het Het Dompertje niet alleen de strijd aan met het 
liberalisme en protestantisme, maar ook met de joden. Tot 1893 is het Dompertje fel antisemitisch. Zie 
Poorthuis, Marcel en Theo Salemink. Een donkere spiegel. Nijmegen, 2006: 68-70.

A  1e  Waarom de schrijver, in strijd met de moderne verlichting, waarde hecht 
aan zedespreuken en verhalen tot toelichting daarvan, gelijk hij er een 
meedeelt:

 2e Uit welke bron hij zijn verhaal put.
B  1e  Beschrijving van tijd, plaats en personen, om hetgeen tot de verwikkeling, 

den knoop van het verhaal leidt, zooveel de schrijver dienstig acht, te doen 
begrijpen.

 2e Verwikkeling;
  a Verkwistingen van Bertha’s Vader […]
  b  Van A. beschuldigt zich bij Bertha van gewaagde speculatiën […]
  c Nieuwe rampen […]
  d  Een aan Bertha onbekend schuldeiser van Von A. vordert betaling […]
C 3e Ontknooping […]
  a  Het slot bestaat in de eenvoudige aanduiding der zedeles, in het verhaal 

vervat.

Inzicht in en kennis van de literatuur kregen de studenten via de opmerkingen 
die Ghijben bij bijna elke literaire bijdrage plaatste. Die opmerkingen gaven hem 
de gelegenheid proza en poëzie van de in zijn tijd gerenommeerde schrijvers en 
dichters van uitgebreid commentaar te voorzien. Hij besteedde ook veel aandacht 
aan woordverklaring. In het verhaal Het portret staat bijvoorbeeld de zin: “Het 
is eene zeer delicate zaak, die mij hier voert, genadige vrouw, sprak de bankier, 
terwijl zijne oogen als die van eene lynx rondgingen”. De gecursiveerde woorden 
verklaarde Ghijben als volgt: 

Genadig is hier een epitheton (versierend toevoegsel) van beleefdheid, een 
compliment, of een titulatuur uit een compliment ontstaan. De lynx of los 
is een roofdier tot het kattengeslacht behoorende.

In totaal werden er 99 gedichten en 137 prozastukken opgenomen. Om het leer-
proces te vergemakkelijken konden de lezers zelf aan de slag met oefeningen die 
waren ontleend aan examenopgaven voor het onderwijzersexamen. De opdrach-
ten werden ondergebracht in de rubriek “Oefenschool”, vier per jaargang. Na de 
zevende jaargang werd de rubriek zonder opgaaf van redenen, opgeheven. 

Met een ruime keus aan titels konden kwekelingen opstellen maken en deze 
ook inleveren bij de redactie van het tijdschrift. Als er een opstel werd geplaatst, 
werd dat voorzien van kritische opmerkingen. De titels die het schrijfproces op 
gang moesten brengen varieerden van Een dag aan zee; Een watertochtje in den 
zomer; Volksvermaken; Een gezellige Winteravond tot Een oploopje; De Hond; De Ezel.

In “Oefenschool” werden ook gedichten onder de loep genomen. Vragen en 
opdrachten stuurden de leerlingen in de analyse van poëzie. Andere opdrachten 
hadden te maken met moeilijke woorden, uitdrukkingen, beeldspraak en spreek-
woorden. Een poëzieopdracht uit oktober 1888 was bijvoorbeeld:
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Geef de gedachten van den dichter in proza weer en ontleed taalkundig 
de gespatieerde woorden:

Wie is die sterveling, op wiens schoudren
Een volk zijn roem vertrouwt? Die H e l d,
Die voor een lange rij van oudren
Zijn deugden en triomfen telt? 233

De literaire pronkstukken die Ghijben en zijn redactiesecretaris Van den Houdt 
uiteindelijk voor elke jaargang selecteerden, werden door Ghijben geanalyseerd. 
Hij legde uit waarom er sprake was van meesterwerken en hoe de kwaliteit van 
een gedicht of verhaal kon worden vastgesteld.

De opbouw van de geplaatste stukken kent steeds dezelfde volgorde. Een nieuw 
onderdeel begint met een gedicht of prozafragment met onderaan de bladzijde 
uitvoerige woordverklaring en uitleg van moeilijke passages. Tot slot volgen de 
“Opmerkingen”, waarin Ghijben zich kritisch uitliet of waarin hij blijk gaf van zijn 
waardering. In die “Opmerkingen” onthulde Ghijben zijn literatuuropvattingen. 
Na een gedicht bijvoorbeeld van Bernard van Meurs, Recht door zee, gaf Ghijben het 
volgende commentaar op de stijl van het gedicht in “Opmerkingen”:

Hun, wien vroolijke, snaaksche, pittige schrijver nog minder bekend is, 
moge dit liedje naar meer smaken. Vooral voor eenigszins ontwikkelde 
jonge lieden zijn zijne verschillende geschriften ter lezing aan te bevelen. 
Nergens zullen zij stuiten op die laffe, nietige of onkiesche aardigheden, 
waarmede sommige andere luimige schrijvers hunne voortbrengselen 
ontsieren en ten deele ongenietbaar maken[…].234

Selectie van literatuur en schrijvers in Bloemkrans

De opmerkingen die Ghijben plaatste bij de literaire producten van in totaal acht-
endertig katholieke en negenentwintig niet-katholieke auteurs geven natuurlijk 
allereerst een beeld van zijn eigen literaire voorkeuren en opvattingen, maar 
maken het ook mogelijk die ideeën te vergelijken met wat in het Nederland van 
die tijd gangbaar was. Ghijben nam de analyse van proza en poezie voor zijn 
rekening, het redactiewerk kon hij echter niet alleen af, zodat vanaf de eerste 
jaargang al de hulp van frater Ludovicus van den Houdt (1848-1926) werd inge-
roepen. Van den Houdt kreeg de taak geschikte literatuur te zoeken en de corres-
pondentie met nog levende auteurs te onderhouden. Van den Houdt, school-
hoofd in Tilburg, Deurne en Den Bosch, had een grote literaire belangstelling en 
schreef zelf gelegenheidsgedichten. Hij zocht voor het literaire tijdschrift naar 
geschikte poëzie en kwam op het spoor van Guido Gezelle. Onder de indruk 
van de toen nog onbekende Gezelle zorgde Van den Houdt voor een publicatie 
van zijn poëzie in Bloemkrans. Het werk van Gezelle was tijdens zijn leven niet 
of nauwelijks bekend in Nederland. Volgens R. Beijert bracht uitgever L.J. Veen 
Gezelle pas in 1901, dus twee jaar na zijn dood, op de Nederlandse markt met 
een bloemlezing die was samengesteld door zijn neef Stijn Streuvels en Hugo 
Verriest.235 Zes jaar eerder, in 1895, had Van den Houdt dus al gezorgd voor een 
primeur in Bloemkrans.
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233  Bloemkrans 6 (1888) 193.
234  Bloemkrans 2 (1884) 76-80.
235  Beijert, Van Tachtiger tot Modernist, 10.
236 Van Kempen, Guido Gezelle en het tijdschrift Bloemkrans, 11, 12.
237  Bloemkrans 9 (1891) 166.
238  Sanders,  Het spiegelend venster, 42, 43.
239  Sanders,  Het spiegelend venster, 120.

Van Gezelle werden vier gedichten opgenomen in de jaargangen negen, tien, 
elf en dertien. Het plaatsen van deze gedichten ging overigens niet zonder slag 
of stoot. Ghijben beschouwde het West-Vlaams van Gezelle als een dialect dat 
niet helemaal paste in de opzet van het tijdschrift. De kwekelingen moesten 
immers een Hollands staatsexamen afleggen. Uit de bewaard gebleven corres-
pondentie tussen frater Ludovicus en Gezelle blijkt dat Gezelle werd gevraagd 
woorden of uitdrukkingen toe te lichten en zelfs wijzigingen in de tekst aan 
te brengen.236 Uiteindelijk kreeg Ludovicus het voor elkaar dat De Berechtinge 
(1895) en Kerkhofblommen (1895) ongewijzigd in de jaargangen elf en dertien van 
het tijdschrift werden opgenomen. Aan twee andere gedichten van Gezelle, De 
Mandelbeke en Excelsior, moest nog wat worden gesleuteld. Ghijben respecteerde 
uiteindelijk de poëzieopvatting van Gezelle die zijn gedichten in het Vlaams 
wilde publiceren: 

Om het geheel eigen doel des schrijvers, die Westvlaamsch wilde geven, 
hebben wij ons wel gewacht, in taal en spelling van dit stukje iets te wijzi-
gen; is er iets veranderd, zoo is het na raadpleging met den dichter zelfen 
geschied.237

Van de Tachtigers die vanaf 1885 in De Nieuwe Gids publiceerden ontbreekt elk 
spoor. In dat opzicht was Bloemkrans geen vernieuwend tijdschrift. De popu-
laire novelleschrijver en journalist H.A. Banning (1818-1909), hoofdredacteur 
van De Katholieke Illustratie, is met tien verhalen wel prominent aanwezig in 
Bloemkrans. Hij was een vurig verdediger van het katholicisme en fel bestrijder 
van de niet-katholieke pers. Onder de naam “Den ouden Valentijn” richtte hij 
een polemisch tijdschrift op, Het dompertje van den ouden Valentijn. Dit tijdschrift 
fungeerde als een strijdorgaan voor de katholieke zaak en ging te keer tegen 
liberalen, protestanten en vrijmetselaars. Valentijn is hier een allegorische figuur 
die, gewapend met zijn domper, de vlam van de Verlichting wil uitdoven.238 Als 
Valentijn karakteriseerde Banning de Parnassus van De Nieuwe Gids als een mest-
hoop die zonder enige moeite beklommen kan worden.239 In tegenstelling tot 
Het dompertje kan Bloemkrans niet opgevat worden als een polemisch tijdschrift. 
Ghijben wilde met zijn tijdschrift aanstaande onderwijzers slechts een informa-
tiebron in handen geven, waarmee zij beschikten over een literatuuroverzicht 
dat paste in een katholieke levensbeschouwing. Dat er in Bloemkrans veel ruimte 
was voor Banning, wijst wellicht op sympathie voor het behoudend katholicisme 
dat Banning vertegenwoordigde.

Het is overigens merkwaardig dat in de dertien jaargangen van Bloemkrans 
geen enkel verhaal uit de populaire Camera Obscura van Hildebrand is opgeno-
men, terwijl een andere dominee, Johannes Hasebroek, die ook schreef onder het 
pseudoniem Jonathan (1812-1896), wel vertegenwoordigd is. 



96

Het atheïsme en individualisme van Tachtig werd in de katholieke tijdschriften 
fel bestreden.240 Bloemkrans nam geen deel aan die pennenstrijd, maar liet de 
nieuwlichters van Tachtig eenvoudig weg uit het tijdschrift. Dat is overigens niet 
zo opmerkelijk, als men ziet dat ook in de jaargang 1895 van het literaire tijd-
schrift De Katholiek in het geheel niet gerefereerd werd aan Tachtig. Dat gebeurde 
pas heel voorzichtig in jaargang 1901 van De Katholiek, waarin medewerkers 
weliswaar de nieuwe denkstijl afwezen, maar de nieuwe literaire normen voor 
het eerst serieus namen.241

Literatuuropvattingen in Bloemkrans

Vanuit de eenentwintigste eeuw is het niet eenvoudig om het vaak lovende 
oordeel van Ghijben over inmiddels in de vergetelheid geraakte dichters te 
volgen. Het wordt anders wanneer we beseffen dat de teksten in Bloemkrans 
pasten in de toenmalige literaire conventies. Maar ook al zijn we ons voortdu-
rend bewust van de negentiende-eeuwse criteria waaraan de kwaliteit van dich-
ters en schrijvers werd afgemeten, het blijft voor ons moeilijk met behulp van 
die criteria de bijzondere gaven of juist middelmatigheid van een kunstenaar 
aan te tonen.242 

Gert-Jan Johannes heeft in zijn studie De lof der aalbessen onderzoek gedaan 
naar de opvattingen over de kenmerken van ware kunst in het achttiende-eeuw-
se Nederland.243 Hij komt met vele anderen tot de conclusie dat ‘het eenvoudige’ 
in de periode 1770-1830 een belangrijk kunsttheoretisch principe was voor het 
waarderen van literatuur. Verder behoorde poëzie die meetelde nationaal te zijn, 
met de uit die tijd bekende nationale deugden als burgerlijkheid en huiselijk-
heid. De uitkomsten van dit onderzoek hebben weliswaar vooral betrekking op 
de tweede helft van de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw, 
maar blijken ook nog te gelden voor Bloemkrans. Daarin hanteerde Gijben vanaf 
1883 vrijwel dezelfde criteria bij de beoordeling van literatuur. In zijn commen-
taar op de gekozen proza- en poëziefragmenten pleit Ghijben voortdurend voor 
eenvoud en natuurlijkheid. Deze principes waaraan goede literatuur te herken-
nen is, konden in verband worden gebracht met het ware dichterschap. Maar hoe 
moest de ‘ware’ dichter van anderen onderscheiden worden? Oosterholt wees 
erop dat de kenmerken van de ware dichter in de eerste helft van de negentiende 
eeuw vooral te maken hebben met de manier waarop men het dichterlijk gevoel 
definieert. Over één aspect van de ware dichter was men het in de poëticale 
verhandelingen van die tijd eens: de dichter moet authentiek zijn, hij moet geen 
hartstocht imiteren, maar zijn masker laten vallen en het publiek toelaten in 
zijn innerlijke wereld.244 Ook voor Ghijben gold een dergelijke opvatting van 
het dichterschap. De definitie die hij hanteerde voor de ware dichter luidde: “De 
taal des dichters moet weergeven wat hij waarlijk ziet en gevoelt, niet wat hij 
kunstmatig wil vertonen.”245

De literatuuropvattingen in Bloemkrans kwamen ook tot uitdrukking in de 
afdeling die gericht was op taalonderwijs. De leerlingen moesten in hun opstel-
len de eenvoud en natuurlijkheid van echte schrijvers nabootsen. 
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Het ware katholieke in Bloemkrans

In moreel opzicht verheffende literatuur was volgens Ghijben vooral te vinden 
bij auteurs met een katholieke geloofsovertuiging. In zijn commentaren bij de 
literaire producten van katholieke en niet-katholieke auteurs liet Ghijben welis-
waar zijn religieuze voorkeur blijken, maar specifiek katholieke aspecten van 
een literair werk noemde hij niet. Dat lijkt merkwaardig, want de bezorgde toon 
met betrekking tot het katholiek onderwijs die uit het Mandement van 1868 
opklinkt, zou doen vermoeden dat de schrijver van dit document in zijn literaire 
tijdschrift een royale plaats zou hebben ingeruimd voor poëzie en proza met een 
onvervalst katholiek geluid. Een overzicht van de dertien jaargangen leert ons 
echter dat Ghijben bij de keuze van de auteurs niet zo recht in de leer was als de 
tekst van het mandement zou doen veronderstellen. Achtendertig katholieke 
en niet minder dan negenentwintig niet-katholieke auteurs werden in het tijd-
schrift opgenomen. Voor Ghijben was blijkbaar niet alleen de katholieke inhoud, 
maar vooral de literaire kwaliteit van de uitverkoren werken een belangrijk crite-
rium. Hij vond het wel van belang om de lezers van Bloemkrans erop te wijzen dat 
sommige zwaargewichten onder de niet-katholieke auteurs blijk geven van een 
verkeerd inzicht in de katholieke leer. Da Costa en Bilderdijk kregen bijvoorbeeld 
het verwijt dat zij soms vreemde voorstellingen van het katholicisme hadden.

Het lange gedicht Hagar 246 van Da Costa is, inclusief commentaar, over twee 
afleveringen van jaargang vijf verdeeld. In zijn toelichting legde Ghijben uit 
dat Da Costa “een vurig protestant is van den ouden stempel: alle leergezag 
is hem een gruwel”. Da Costa klaagde over “het spannen eener waarheid in ’t 
gareel eener Macht van menschenvonden”. Volgens Ghijben bedoelde Da Costa 
hiermee de Katholieke Kerk. “Doch beklagen wij liever den man, die zich door 
secte-vooroordeel zoo liet verblinden, dan ons met de noodelooze wederlegging 
van lang versleten beschuldigingen tegen de Moederkerk op te houden.” In de 
volgende aflevering waarin Hagar wordt besproken merkte hij op: “ Dat hij voor 
katholieke jongelieden niet in zijn geheel als lectuur kan worden aanbevolen, 
begrijpt men evenzeer. Hagar is nog een der minst Protestantsch gekleurde onder 
zijne vermaardste stukken.” 247

De ballade Elius van Bilderdijk, een gedicht van 260 coupletten, werd in elk van 
de vier afleveringen van jaargang zes behandeld. 248 Twee zangen per aflevering, 
de laatste zang in aflevering vier. Ghijben noemde het een romantisch helden-
dichtje, een heldenballade; hij vroeg zich af of de protestantse Bilderdijk in zijn 
gedicht hier en daar heidense denkbeelden bij zijn hoofdpersonen veronderstelde: 
“Bilderdijk bezigt hier en daar uitdrukkingen, die in zijne hoofdpersonen nog half 
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heidense denkbeelden schijnen te onderstellen.” In strofe 21 gebruikte Bilderdijk 
de woorden “ ’s noodlots ijzren nacht”; Ghijben vermoedde: “Het zou kunnen zijn 
dat Bilderdijk zulke denkbeelden vereenigbaar achtte met het middeleeuws chris-
tendom, waar de Protestanten zich soms vreemde voorstellingen van maken. […] 
Het is Bilderdijk blijkbaar niet goed gelukt, zich een denkbeeld te vormen van den 
eigenlijken aard der Roomsche heiligenvereering , zoomin als van onze sacramen-
ten en ceremoniën.” 

Da Costa en Bilderdijk waren voor Ghijben onmiskenbaar literaire zwaarge-
wichten. Dat de auteurs protestants waren, deed niets af aan zijn bewondering 
voor hun poëzie. Als er al volgens Ghijben in hun gedichten sprake was van 
kritiek op het katholieke geloof, dan veronderstelde Ghijben dat er gebrek aan 
inzicht in het spel was.

Ghijben noemde ook schrijvers bij wie het ware inzicht op latere leeftijd 
doorbrak. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Jan Holland, pseudoniem voor Annes 
Johan Vitringa (1827-1901) die zich bekeerde tot het katholieke geloof. Ghijben 
karakteriseerde de schrijver als een: 

Moderne (destijds), of wellicht nog minder dan dat. De moderne godge-
leerden brachten hem tot een voorname minachting van alle theologie. 
Was ergens de godsdienstige waarheid te vinden, bij de theologen zeker 
niet. Het kwam hem toen nog niet in den zin, die waarheid daar te zoeken, 
waar zij op den eenigen waren grondslag steunt, en waar hij die vinden 
zou: in de katholieke Kerk.249

Een andere dichter die volgens Ghijben door de moderne theologie op verkeerde 
gedachten was gebracht, de dominee-dichter P.A. de Génestet, werd neergezet als 
een twijfelaar. Van hem werd het leerdicht Neen besproken en uitvoerig geanaly-
seerd. 250 Hij waarschuwde: “Verkeerd begrepen, kon dit gedichtje, als men er zijn 
gedrag naar wilde inrichten, voeren tot onhebbelijke en volstrekt niet christelijke 
dwarsdrijverij.”

De opmerkingen in Bloemkrans geven geen duidelijk beeld van Ghijbens 
ideeën over het ware katholieke. In het Mandement liet hij zich daarover duide-
lijker uit.251 Daarin verklaarde Ghijben dat de zedelijke vorming van de jeugd 
vooropstaat. De literatuur waarmee de jeugd in aanraking komt, moest volgens 
hem ten nauwste verbonden zijn met het godsdienstige.

Stijl in Bloemkrans

In een aantal gedichten en prozafragmenten gaat Ghijben in op stijlkenmerken 
die een voortreffelijk literator sieren. Scherpe definities van goed taalgebruik 
gaf Ghijben niet, maar hij gebruikte wel woorden en omschrijvingen die er naar 
verwijzen, zoals “vloeiend, puntig en ongekunsteld”. Een enkele keer citeerde 
hij met instemming de opvatting van anderen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het 
commentaar van Ghijben bij een gedicht van Lodewijk Mulder. Mulder (1822-
1907) was officier en instructeur Nederlands aan de Militaire Academie te Breda 
en later inspecteur van het lager onderwijs te Utrecht. Mulder had een definitie 
gegeven van ware poëzie waarin Ghijben zich volledig kon vinden: 
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252  Bloemkrans 3 (1885) 124.
253  Bloemkrans 1 (1883) 68.
254  Bloemkrans 1 (1883) 61-64.
255  Bloemkrans 11 (1893) 110.

Ware poezie eischt eene gevoelvolle, levendige opvatting van het schoone, 
treffende, verhevene, enz. dat werkelijk in het onderwerp, zooals de dich-
ter het beschouwt, gevonden wordt, en eene sierlijke, daaraan passende, 
maar altijd ware en natuurlijke uitdrukking. De taal des dichters moet 
weergeven wat hij waarlijk ziet en gevoelt, niet wat hij kunstmatig wil 
vertoonen.252

Ghijben voegde daaraan toe dat een goed gedicht de lezer de mogelijkheid biedt 
er zelf nog iets bij te denken. Het gedicht mag ook niet ter wille van rijm en 
maat verwrongen worden of met stopwoorden aangevuld. Bij de bespreking van 
Schaepmans gedicht Vondel kwam Ghijben woorden te kort om zijn bewondering 
voor deze dichter te uiten:

Ziedaar de gedachten des dichters: jeugdig vuur, mannelijke ernst, fier 
nationalteits-gevoel, edele geestdrift voor het hoogere, spreken uit elke 
strophe; en in welke heerlijke taal! Zij is gespierd en teeder tevens, zuiver 
van vormen zonder stijfheid, vrij en toch niet los, vloeiend, niet juist als 
een kabbelend beekje, maar als een trotsche stroom; met een woord, waar-
dig om een zang op den dichterkoning te openen.253

Werd Schaepman vanwege zijn grote dichterlijke gaven geschikt geacht om 
Vondel te bezingen, op het gebied van de romankunst was ook een specialist 
in katholiek Nederland voorhanden: Bernard van Meurs (1835-1915). De redac-
teuren van Bloemkrans plaatsten van hem tien bijdragen. Deze seminariedocent, 
dichter, tijdschriftauteur en essayist had in 1869 een opstel geschreven over De 
roman. Het verhaal Vroolijkheid van Van Meurs verdiende volgens Ghijben navol-
ging vanwege: “Het vloeiend afloopen der zinnen, den ongedwongen toon en de 
gepaste afwisseling van perioden met kortere zinsdelen: nu bedaarder dan sneller 
zich bewegend, in breeder of puntiger zegswijzen.”254

Humoristische stukjes, betoogde Ghijben, vereisen een specifieke stijl. Een 
goed voorbeeld van een humoristisch verhaal was volgens Ghijben Buiten van 
Henry van Meerbeke (1831-1905), uit de bundel Waarnemingen en Waarheden.255 
Ghijben karakteriseerde de stijl van Van Meerbeke als volgt: “men vindt hier dat 
goedlachsch satyrische, dat soms koddig hyperbolische, dat teekenachtige, dat 
ons in Jonathans stijl bevalt, en dit alles met mate en met afwisseling hier en daar 
verspreid, zonder vervelende overlading of hinderlijk vertoon van geestigheid: de 
schrijver is luimig, alsof hij het zelf niet helpen kan.”

De voorkeur voor deze schrijver is misschien te verklaren uit het feit dat Van 
Meerbeke, pseudoniem voor M.W.van der Aa, in katholieke kringen geen onbe-
kende was. Hij was hoofdredacteur van het r.-k. dagblad De Tijd en redacteur van 
De Katholiek. 
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Niet alle schrijvers en dichters in Bloemkrans konden op het gebied van stijl reke-
nen op applaus. Met name gedichten die zondigden tegen Ghijbens favoriete 
voorschriften van “vloeiendheid” en “ongekunsteldheid” konden rekenen op 
kritiek. Naar aanleiding van het gedicht Vrouwezand van P.J. Koets (1818-1868), 
somde Ghijben de kenmerken op van een goede schrijver:

Kortheid (of wil men liever zakelijkheid?) is een algemeen vereischte 
van goeden stijl. Er bestaat zeker een prachtige, uitvoerige, rijke stijl, die 
als eene schoonheid kan gelden, evenals een al te schrale of gedrongen 
stijl een gebrek is, maar doellooze uitbreidingen, waarbij de gedachten 
in den overvloed van woorden verdrinken, herhalingen zonder reden, 
verklaringen die geen lezer nodig heeft, zelfs gedachten, hoe beknopt 
ook uitgedrukt, maar die niets ter zake afdoen, dit alles vermijden goede 
schrijvers met zorg.256

Op grond van deze kenmerken ontkwam ook E.J. Potgieter (1808-1875) niet aan 
een kritische bespreking, zoals blijkt uit het volgende commentaar op een tafe-
reel uit de romantische zedenschildering De zusters, voor het eerst gepubliceerd 
in De Gids van 1844. Het commentaar luidde:

Of er dan op Potgieters stijl in menig zijner opstellen geen gegronde 
aanmerkingen zijn te maken? Voorzeker; en men mag op die aanmerkin-
gen zelfs een bijzondere nadruk leggen voor beginnenden, die zoo licht 
bij voorkeur uiterlijke, in het oog vallende eigenaardigheden van groote 
schrijvers willen nabootsen. Potgieter boeit den lezer door verrassende 
wendingen, maar houdt daarin soms geen maat, of gaat de natuurlijke, 
voor de hand liggende uitdrukking angstvallig uit den weg; - hij is zaak-
rijk, bondig, maar daardoor wel eens duister; krachtig en forsch, maar 
bij wijlen dan ook wat stroef of hortend; - hij laat meer denken dan hij 
zegt, doch vergt ook nu en dan te veel inspanning tot het raden van de 
aaneenschakeling zijner gedachten, of van het verband tussen de deelen 
van een verhaal.257

Ghijben had veel waardering voor het eenvoudige als kunsttheoretisch principe 
en sloot daarmee aan bij de, volgens G.J. Johannes, tot 1830 geldende tendens. 
In zijn commentaren op verhalen en gedichten domineren kwalificaties zoals: 
‘eenvoud en natuurlijkheid’, ‘gemeenzaam’, ‘duidelijk’, ‘zonder gemaaktheid 
of gezwollenheid’, ‘helder, fris water zonder bijsmaak’, ‘sober’, ‘ongedwongen’, 
‘edele eenvoud van uitdrukking’.

Zijn commentaar op het gedicht De Redding van Adrianus Bogaers (1795-1870) 
luidde: 

Dit gedichtje mag over het geheel gelden als een model van leven-
dige, zakelijke voorstelling, die des te meer het gemoed des lezers treft, 
naarmate de dichter soberder is met rechtstreeksche tot hem gerichte 
opwekkingen van het gevoel. De treffende schildering der voornaamste 
omstandigheden, en de ongezochte, als onwillekeurige, uiting van eigen 
aandoening, werken daartoe veel krachtiger. 258



101

256  Bloemkrans 1 (1883) 109.
257  Bloemkrans 6 (1888) 23.
258  Bloemkrans 6 (1888) 76.
259  Bloemkrans 8 (1890) 17.
260  Bloemkrans 4 (1886) 156.
261  Bloemkrans 5 (1887) 103.

Twee gedichten van Leesberg (1805-1889) moeten het ontgelden omdat de dich-
ter zich niet hield aan de regels van eenvoud. Het gaat om de gedichten Moeders 
verjaardag en Herderskout.259 Ghijbens kritiek was ondubbelzinnig: “de manier 
waarop de dichter met de eisen van maat en rijm omspringt, doen afbreuk aan 
de natuurlijkheid en ongedwongenheid.”

Uit De brief aan de Loteling 260 van Hendrik Conscience (1812-1883) besprak 
Ghijben een gedeelte uit het derde hoofdstuk: “een schoon huiselijk tafereel-
tje, deels koddig, deels treffend door zijn eenvoud en natuurlijkheid.” Van een 
andere Vlaamse schrijver, Jan-Baptist David (1801-1866) karakteriseerde hij de 
schrijftrant van De slag van Woeringen 261: “voor het volk bestemd, dus eenvoudig, 
duidelijk en levendig, gemeenzaam.”

Het letterkundig tijdschrift en bloemlezing Bloemkrans gaf geen volledig over-
zicht van de Nederlandse literatuur. Ghijben koos enkele dichters en schrijvers 
uit de zeventiende en achttiende eeuw zoals Vondel, Reyer Anslo, Antonides van 
der Goes, Jan Luyken, Willem van Haren, Rhijnvis Feith en Justus van Effen, maar 
besteedde de meeste aandacht aan schrijvers uit de negentiende eeuw. Het is niet 
bekend op welke scholen het tijdschrift werd gebruikt en in welke oplage het 
werd gedrukt. In 1895 werd het tijdschrift opgeheven.

In bijlage 3 heb ik alle katholieke en niet-katholieke auteurs in aparte kolom-
men gezet. Hieruit blijkt dat Ghijben voor zijn tijdschrift 67 auteurs selecteerde 
en dat hij 28 niet-katholieke auteurs een ruime plaats gaf.  

Conclusie

Met zijn keuze van auteurs sloot Ghijben zich aan bij wat in de negentiende eeuw 
als de canon van de Nederlandse literatuur werd beschouwd en hij werd in zijn 
analyses beïnvloed door de literaire opvattingen van zijn tijd. Hoewel Bloemkrans 
een vooral anthologisch karakter heeft, is het mogelijk door een analyse van 
Gijbens toelichting op literaire werken, een beeld te krijgen van de negentiende-
eeuwse literatuuropvattingen. In de dertien jaargangen komen steeds dezelfde 
thema’s terug die een beeld geven van de literaire normen van die tijd, normen 
die ook Ghijben deels hanteert, en de eisen die hij stelt aan de inhoud van een 
literair werk. Thema’s als ‘godsdienst’ en ‘het ware katholieke’ behoren bij de 
katholieke levensbeschouwing van Ghijben, terwijl ‘stijl’, ‘eenvoud’ en ‘natuur-
lijkheid’ aansluiten bij het neutrale circuit.

Het voornamelijk literaire tijdschrift Bloemkrans paste in de traditie van de 
leer-leesboeken in de tweede helft van de negentiende eeuw. In dat type boeken 
werd literatuur gebruikt in het kader van onderricht in lezen en schrijven, taal 
en stijl. 
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Over de Tachtigers, die vanaf 1885 in De Nieuwe Gids publiceerden, werd met geen 
woord gerept. Het atheïsme en individualisme van Tachtig werd in de katholieke 
tijdschriften fel bestreden, maar Bloemkrans nam geen deel aan die pennenstrijd, 
en liet de nieuwlichters van Tachtig eenvoudig weg uit het tijdschrift.

Bloemlezing Zuid en Noord (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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262  Tot 1990 bestond in België zowel in het vroegere ‘rijks’- als in het vrij onderwijs de Verbeteringsraad die 
onder andere als opdracht had leermiddelen kritisch te beoordelen.

263  De afkorting IHS, de eerste drie letters can de Griekse schrijfwijze van de naam Jezus, “In Hoc Signo Vinces” 
later uitgelegd als: “In dit teken zult gij overwinnen”. De lettercombinatie kan in de christelijke beeldtaal 
ook betekenen: “Iesus Hominum Salvator” (Jezus, Verlosser der Mensen).

264  Mathijs de Vries (1820-1892),  hoogleraar te Leiden, met L.A. te Winkel de eerste redacteur van het 
grote Ned. Woordenboek.

Alle katholieke en niet-katholieke auteurs in Bloemkrans werden beoordeeld 
volgens maatstaven die in de literaire tijdschriften in de eerste helft van de 
negentiende eeuw te vinden waren. In de poëticale verhandelingen van die 
tijd blijkt dan dat de dichter authentiek moet zijn en dus geen hartstocht moet 
imiteren. Voor het waarderen van literatuur bleek het eenvoudige een belangrijk 
kunsttheoretisch principe en behoorde poëzie die wilde meetellen nationaal 
te zijn. Ghijben deed geen scherp omlijnde uitspraken over ware poëzie, maar 
citeerde wel met instemming de omschrijving van de inspecteur lager onderwijs, 
Lodewijk Mulder: “De taal des dichters moet weergeven wat hij waarlijk ziet en 
gevoelt, niet wat hij kunstmatig wil vertoonen”.

In zijn commentaar op allerlei schrijvers en dichters gebruikte Ghijben steeds 
dezelfde signaalwoorden. Verder bleek hij een hekel te hebben aan langdradige 
beschrijvingen met onnodige uitwijdingen.

De anti-katholieke opvattingen van Bilderdijk en Da Costa werden wel kritisch 
vermeld, maar met de mantel der liefde bedekt. Wellicht omdat de door deze 
dichters geuite kritiek op individualisme, materialisme, liberalisme en revolu-
tie naadloos aansloot bij de katholieke opvattingen over deze thema’s. Volgens 
Ghijben was de belangrijkste functie van literatuur religieus en verheffend. Met die 
literatuur wilde hij katholieke jongelieden vertrouwd maken. Uiteindelijk werd hij 
zowel bij zijn tekstkeuze als in zijn commentaren meer geïnspireerd door literaire 
waardeoordelen dan door het propageren van een katholieke visie.

Zuid en Noord, 1891
E. Bauwens

De Vlaming E. Bauwens (1853-1937) uit Aalst stelde in 1891 een bloemlezing Zuid 
en Noord samen in vier delen. Het is de eerste Vlaamse literatuurmethode voor het 
voortgezet onderwijs die ik heb gevonden. De bloemlezing werd uitgegeven bij 
Desclée, De Brouwer en Cie. en de Drukkerij St-Augustinus in Brugge. Op de titel-
pagina stond vermeld: “Door den verbeteringsraad goedgekeurd”. 262 Daaronder 
een afbeelding met kruis en de lettercombinatie IHS, waaraan toegevoegd een 
driehoek “V”, die verwees naar de drie nagels waarmee Christus aan het kruis 
werd geslagen.263 Bauwens was een jezuïetenpater uit Aalst die de Vlaamse jeugd 
vooral kennis wilde laten maken met Noord-Nederlandse literatuur, omdat hij 
ervan overtuigd was dat de Hollandse auteurs in elk geval stilistisch superieur 
waren aan de Vlaamse auteurs. In het Voorbericht schreef hij hierover: 

Zuidnederlanders zijn wij en moeten wij blijven: wij hebben in ons 
schrijven iets naïefs, iets ongedwongens en vloeiends, waar De Vries 264 en 
andere noorderbroeders gaarne hulde aan brengen. Dien echt Vlaamschen 
stempel moeten wij aan onze schriften behouden. Maar het valt toch niet 
te ontkennen, dat de Hollanders ons in taalkennis, in het ware gebruik van 
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het ware woord, in het benuttigen van den rijken schat der Nederlandsche 
taal verre vooruit zijn: dat kunstje moeten wij hun nog afleeren. Daarom 
hebben wij gedacht dat het noodzakelijk was, nevens de vruchten onzer 
jonge literatuur, gedurig de meesterstukken der rijke Hollandsche letter-
kunde onder de oogen der leerlingen te brengen; daarom hebben wij aan 
onze gansche verzameling tot opschrift gegeven: Zuid en Noord.

In vier delen, deel I, voor min gevorderde leerlingen, 330 pagina’s, deel II, voor meer 
gevorderde leerlingen, 653 pagina’s, deel III, Voor hoogere klassen, 689 pagina’s, en 
deel IV, Voor leerlingen der rhetorica , 500 pagina’s, geeft Bauwens een overzicht van 
voornamelijk Noord-Nederlandse schrijvers. In 1894, bij de herdruk van deel I, 
vermeldde de auteur trots dat de eerste twee delen, 5500 exemplaren, na drie jaar 
waren uitverkocht. Hij sprak daarbij de wens uit “Moge haar het goed onthaal 
te beurt vallen, dat de twee eerste genoten hebben”.265 De reeks had inderdaad 
succes: tot 1954, zeventien jaar na zijn overlijden, zou zijn bloemlezing herdrukt 
worden.

Het succes van de bloemlezing had wellicht te maken met de bruikbaarheid 
voor scholen aan het eind van de negentiende en het begin van de twintig-
ste eeuw.266 Literatuur- en taalonderwijs werden toen vaak, zoals ook in Zuid 
en Noord, gecombineerd. Bovendien was de bloemlezing door een indeling in 
moeilijkheidsgraad in alle klassen van het middelbaar onderwijs te gebruiken. 
De leraar kon daarbij kiezen uit een breed scala van teksten. De wijze waarop 
Bauwens de letterkundige werken en fragmenten rangschikte, week in de eerste 
drie delen af van van de chronologische indeling die de meeste bloemlezers 
toepasten. Hij verwees in de eerste twee delen hiervoor naar de indeling die  
J. Broeckaert gebruikte in zijn Guide du Jeune Littérateur. De “min gevorderde leer-
lingen” van deze delen kregen nog geen literatuurgeschiedenis, maar leesstuk-
ken die elkaar opvolgden in rubrieken die ontleend waren aan de regels van de 
redeneerkunst: Samenspraken, Beschrijvingen (onderverdeeld in allerlei soorten 
verhalen), Taferelen (karakterschetsen, natuurkundige, historische en gemengde 
taferelen), Redenering (leerdichten, zinnebeelden, parabels en fabels) en Gevoel 
(uitboezemingen, romancen, godsdienstige liederen).

In deel III, “voor hoogere klassen”, voegde Bauwens een “Kort overzicht 
der Nederlandsche letterkunde” toe en kregen alle behandelde schrijvers een 
“Levensschets en beoordeling”. In deel IV, voor “leerlingen der rhetorica”, werd de 
literatuur aangeboden volgens de chronologische indeling in tijdvakken vanaf de 
Middeleeuwen, Renaissance, zeventiende eeuw, achttiende eeuw (een eeuw van 
“na-aping”en “ontaarding”) tot de moderne tijd. Bauwens paste geen censuur toe, 
maar plaatste bij de inhoudsopgave een “aanmerking” waarin hij waarschuwde 
voor bepaalde boeken:

In deze Bloemlezing zijn stukken opgenomen, ontleend, niet alleen aan 
schrijvers en boeken, die op het punt van zeden en geloof onberispelijk 
zijn, maar ook aan werken, die door geen Katholieken jongeling mogen 
gelezen worden. Het opnemen van een schrijver in een verzameling kan 
dus misschien wel als eene aanbeveling van zijn stijl, maar niet altoos als 
eene goedkeuring zijner pennevruchten gelden.
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265  Bauwens. Zuid en Noord,  Voorbericht.
266  Het is niet bekend of de bloemlezing vooral in België of in Nederland gebruikt werd.
267  In de derde druk, 1902, van deel III, werden de Tachtigers nog niet vermeld. In latere uitgaven, zoals 

die van 1925, werden ze uitgebreid behandeld.
268  Bauwens. Zuid en Noord, II (1902)  231.
269  Bauwens. Zuid en Noord, III (1902)  642.
270  Bauwens. Zuid en Noord, III (1902)  632. Bauwens citeerde bij de beoordeling van schrijvers en literaire werken 

de critici Jan ten Brink, Alberdingk Thijm, Jonckbloet, Everts, Busken Huet, Van Hoogstraten en Hofdijk.
271  Bauwens. Zuid en Noord, III (1902)  656.
272  De Katholiek 134 (1908) 412- 414.

Bauwens gaf dus alle tot de canon behorende auteurs een plaats in zijn bloem-
lezing, ook de voor katholieken zedenondermijnende schrijvers en dichters als 
Multatuli en de Tachtigers.267 In het commentaar bij schrijvers die niet pasten 
in de katholieke geloofsleer legde hij uit waarom de inhoud van die literaire 
werken een gevaar vormde voor de lezer. Zo noemde de auteur Multatuli in het 
tweede deel een “geniale, maar soms duivelachtige schrijver”.268 Hij had bewon-
dering voor Max Havelaar, maar schreef over de Ideeën: “uit zielkundig oogpunt 
beschouwd, staat de schrijver der ideeën op den laagsten trap der menschheid. 
Zijn tergende trots neemt zoo gedrochtelijke vormen aan, dat wie in het heiligste 
nog iets heilig acht, er moet van gruwen.”269

De stijl van de schrijfster Bosboom-Toussaint vergeleek Bauwens met een 
“ongeslepen diamant”, maar hij typeerde haar ook in navolging van Everts als 
“een geloovende maar onverdraagzame protestantsche vrouw”.270 De vormgeving 
van een literair kunstwerk, ook al werd het geschreven door een heidens auteur 
kon, volgens Bauwens dus zonder terughouding worden geprezen. Hij liet echter 
wel blijken, dat zo’n auteur op het gebied van godsdienst de weg volledig kwijt 
kon zijn. Zo karakteriseerde Bauwens de Literarische Fantasien van Conrad Busken 
Huet als “echte meesterstukjes”. Maar, zo schreef hij:

veel minder goeds valt er te zeggen van Huets eerbied voor den godsdienst. 
[…] Deze critikus, die in de latere jaren zou wanen alles doorvorscht te 
hebben, heeft nooit zijn oogen gewend naar het goddelijk licht, dat de 
katholieke Kerk doorstraalt.271

In 1908 verscheen een herdruk van het derde deel van de bloemlezing onder de 
naam Modernen. De criticus B.H. Molkenboer schreef in De Katholiek een recensie 
over dit deel.272 Hij vond dat Bauwens de Tachtigers ten onrechte bij de moder-
nen rekende, omdat de Beweging van Tachtig aan betekenis zou hebben inge-
boet. Waarom niets opgenomen van bijvoorbeeld C.R. de Klerk, Maria Viola en  
J. Poelhekke, “die toch in ons katholiek geestesleven der jongste tien jaren wel 
’n woord hebben meegesproken”. Molkenboer wees er verder op dat “Roomsche 
jongens, die het publiek van den Pater zijn” de boeken van Couperus beter links 
konden laten liggen. In een volgende druk zou er “een markanter waarschuwing 
tegen den gevaarlijken verfijnling Couperus” moeten worden opgenomen.

Uit de titelpagina en het voorwoord van Zuid en Noord staat geen verwijzing 
waaruit we kunnen opmaken dat deze literatuurmethode uitsluitend bestemd 
was voor katholieke scholen. Toch had de methode een onmiskenbaar katholiek 
karakter. Dat blijkt niet alleen uit de vele verwijzingen naar de literatuurmethode 
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van W. Everts, uit de geloofsovertuiging van de samensteller, een jezuïetenpater, 
maar ook uit zijn selectie van auteurs van wie veel werk opgenomen is: Vondel, 
Alberdingk Thijm en Schaepman. Opmerkelijk is verder dat Bauwens geen 
censuur toepast en alle auteurs uit het neutrale circuit opneemt, met slechts de 
waarschuwing dat een mooie stijl geen garantie biedt voor ethisch aanvaardbare 
inhoud.

Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken (collectie Archief Generalaat Fraters van Tilburg).
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273  De school was lange tijd het enige jongensgymnasium in Noord-Brabant. In 1917 kwam er ook een 
afdeling voor HBS en kreeg de school de naam ‘Odulphuslyceum’. De auteurs J.W. Mols en H.W.E. Mol-
ler schreven in de reeks Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken over Da Costa en Karel ende Elegast. Zij 
waren geen leraren op het gymnasium in Tilburg. 

274  De Paters van de H.H. Harten werden ook wel Picpus-paters genoemd, naar de Rue de Picpus in Parijs 
waar de congregatie in 1800 haar moederhuis vestigde.

Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken, 1903-1905
M.R. de Brouwer en C. Vromans

Inleiding

Voor het vak Nederlands ontbraken tot nu toe literatuurboeken waarin moderne 
literaire werken werden behandeld vanuit een katholieke visie. Van W. Everts 
was in 1868 Geschiedenis der Nederlandsche letteren verschenen met een herdruk 
in 1885, maar daarin werd niet de jongste generatie schrijvers behandeld. Twee 
paters van de onderwijscongregatie de Fraters van Tilburg, M.R. de Brouwer en 
M.S. Vromans, schreven daarom een inleiding bij werken van voornamelijk 
moderne schrijvers en dichters. Het werd een serie van drieëntwintig boekjes. Een 
overzicht van alle publicaties in de reeks Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken 
is te vinden in bijlage 3. De Brouwer en Vromans waren leraren van het eerste 
katholieke gymnasium van Noord-Brabant, in Tilburg.273 In de meeste inleidin-
gen op die boekjes geven de samenstellers er blijk van eigen opvattingen over 
het werk of de dichter te hebben. De serie Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken 
geeft daarmee een beeld van de literatuuropvattingen van enkele katholieke 
onderwijsgevenden uit de begintijd van het katholieke gymnasium.

Een experiment met het katholiek gymnasium

De Letterkundige Bibliotheek voor 
Katholieken komt voort uit een 
experiment met het katholiek 
gymnasium. De opleiding was 
geen kleinseminarie en dus niet 
bedoeld voor de priesteroplei-
ding. In 1844 stichtte bisschop 
Zwijsen de onderwijscongrega-
tie de Fraters van Tilburg. Om 
de congregatie wat meer status 
geven dan een gewone broeder-
congregatie besloot hij naar het 
voorbeeld van de Paters van de 
Heilige Harten te Parijs274 van de 
nieuwe congregatie een gemengd 
instituut te maken van priesters 
en broeders. Het was de bedoe-
ling dat de paters het bestuur en 
de geestelijke bediening van de 
broeders op zich zouden nemen. 

Pater Respicius de Brouwer (collectie Archief 
Generalaat Fraters van Tilburg).
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Daarnaast zouden ze ook in een later stadium ingezet kunnen worden als leraren 
op nieuwe katholieke middelbare scholen.275 Eén van die paters, de priester Petrus 
Cornelis de Brouwer (1874-1961), deed vanuit het streven Noord-Brabant cultu-
reel te verheffen, maar tegelijkertijd te waken voor het behoud van het specifiek 
katholieke karakter, mee aan een experiment om in Tilburg een school op te 
richten voor katholiek voortgezet onderwijs.276 Zijn school begon in 1899 met 
tien leerlingen als ‘pro-gymnasium’, een voorbereidende klas voor het gymna-
sium. In 1901 werd het pro-gymnasium omgezet in een gewoon gymnasium, 
het eerste katholieke gymnasium in Noord-Brabant. Pater Respicius de Brouwer 
werd rector en doceerde Latijn en Nederlands. Voor Frans en Duits was pater H. 
Niemer aangesteld, pater C. Vromans doceerde geschiedenis en aardrijkskunde, 
pater B. Ghijben rekenen en wiskunde en pater F. van Bergen catechismus en 
Bijbelse Geschiedenis.277

Het gymnasium kreeg echter pas erkenning van de examens toen De Brouwer na 
een studie klassieken aan de Rijksuniversiteit van Utrecht in 1911 promoveerde.

Uit het nu erkende gymnasium zou in 1917 het huidige St.- Odulphuslyceum 
ontstaan. Tot 1918 bleef P.C. de Brouwer rector, daarna zou hij tot aan zijn pensi-
onering in 1939 leraar klassieke talen blijven. De Brouwer was vanaf 1916 niet 
langer pater in de congregatie van Zwijsen, als gevolg van een conflict dat bekend 
staat als “de paterskwestie”. 278 

Het literatuuronderwijs op het R.K. Gymnasium

Zoals eerder vermeld, waren er op het gymnasium van pater de Brouwer in 1900 
voor Nederlandse literatuur nog nauwelijks literatuurboeken waarin moderne 
literaire werken werden behandeld vanuit een katholieke visie. Voor leerlingen 
van het pas opgerichte katholieke gymnasium was er behoefte aan een geschikt 
literatuurboek met recente schrijvers waarin recht gedaan werd aan de doelstel-
ling de moderne literatuur te voorzien van katholiek geïnspireerd commentaar. 
De leraren De Brouwer en Vromans besloten vanaf 1903 zelf een aantal uitgaven 
te verzorgen van belangrijke Nederlandse schrijvers. De afzonderlijke deeltjes 
van de reeks behandelen elk één schrijver of dichter.279 Het gymnasium van De 
Brouwer kon vanuit de toen voorgeschreven wettelijke examenregelingen niet 
terugvallen op een duidelijk afgebakend programma voor literatuur. 

Dat gold overigens ook voor andere gymnasia waar tot ver in de twintigste 
eeuw de vaderlandse letterkunde niet expliciet op het programma voor het eind-
examen stond. Aan het einde van de negentiende eeuw vormden Nederlands en 
Geschiedenis, volgens een Koninklijk Besluit van 1884, nog samen één eindexamen-
onderdeel. Het gymnasium had volgens de Wet op het Hoger Onderwijs van 1876-
1878 wel een vaste urentabel en een normprogramma voor het vak Nederlands, 
maar er waren geen exameneisen voor het vak literatuur.280 Dat wil overigens niet 
zeggen dat er grote verschillen waren in de manier waarop literatuurlessen werden 
gegeven. Want in de dagelijkse onderwijspraktijk was er wel degelijk consensus 
over de wijze waarop het vak Nederlands op de verschillende scholen een plaats 
kreeg. Het aantal uren per week dat aan Nederlands werd besteed kwam ongeveer 
uit op twaalf uur voor de zes klassen. In de lagere klassen werd literatuur ingezet 
als een onderdeel van lees-, schrijf- en taalonderwijs, waarna in de hogere klassen 
de meer historisch gerichte bestudering van de letterkunde volgde.281
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275  Van Vugt, Broeders in de katholieke beweging,  85.
276  Rogier, Katholieke Herleving,  532.
277  Horsten, De Fraters van Tilburg, II,  327.
278  Aarts, ‘Dr. P.C. de Brouwer, emancipator van Brabant’,  34-37. Een groep paters kon zich niet meer vin-

den in het gelijkheidsideaal van Zwijsen. In sommige huizen weigerden deze paters onder het gezag 
van een frater-leek te staan. De afstand tussen fraters en paters werd vergroot toen de paters door-
drongen tot het hoofdbestuur van de pauselijke Congregatie. Eén van hen was P.C. de Brouwer, die in 
1909 Tweede Assistent werd en in 1912 zelfs Eerste Assistent (Vicaris), waarmee hij tweede man in de 
hiërarchie werd. Een bijeengeroepen Buitengewoon Kapittel kon de kwestie niet oplossen en in 1916 
besliste de paus zelf dat de paters de congregatie dienden te verlaten om seculiere priesters te worden. 
De oorspronkelijk gemengde congregatie van Zwijsen werd daarna een lekeninstituut van uitslui-
tend fraters.

279  Zie voor het overzicht bijlage 4. In haar studie Het ene boek in vele delen, merkt Lisa Kuitert merkt op, 
dat in de reeks Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken ook werken waren opgenomen van de niet-
katholieke Potgieter en Van Lennep, terwijl proeven van de katholieke Alberdink Thijm ontbreken. 
Kuitert veronderstelt dat de naam van de serie meer uit propaganda-overwegingen voortkomt, dan 
dat zij een specifieke inhoud vertegenwoordigde.

280 Johannes,  Dit moet u niet onverschillig wezen!, 121, 122.
281 Johannes,  Dit moet u niet onverschillig wezen!, 126.

Literaire opvattingen en selectie van auteurs

In de Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken werden vijftien schrijvers en dich-
ters besproken. Enkele schrijvers, zoals Poot, Vondel, Potgieter, Johan de Meester, 
Van Lennep, Da Costa en Broere vonden de auteurs van de reeks zo belangrijk 
dat zij er meerdere deeltjes aan wijdden. Uit de titel Letterkundige Bibliotheek blijkt 
niet onmiddellijk wat de bedoeling was van deze reeks. Wanneer we de hele 
reeks overzien, is wel duidelijk dat we te maken hebben met een bloemlezing 
die erop gericht was om leerlingen kennis te laten maken met de belangrijkste 
schrijvers en dichters uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw, de 
nieuwere schrijvers en twee werken uit de Middeleeuwen. De gekozen fragmen-
ten waren uitsluitend bedoeld voor literaire analyse en niet voor taalkundige of 
stilistische oefeningen. Het is niet bekend, maar ook niet waarschijnlijk dat de 
leerlingen alle drieëntwintig deeltjes onder ogen kregen. Vermoedelijk maakten 
de leraren een keus die bepaald werd door de moeilijkheidsgraad en hun eigen 
literaire voorkeur. Uit de inleidingen blijkt dat de keuze van de samenstellers 
bepaald werd door zowel esthetische voorkeuren als door katholieke normen. De 
reeks opent met de alom geprezen Vondel, aan wie meerdere deeltjes zijn gewijd. 
Daarna volgen Van Maerlant, Poot, Jan Holland (pseudoniem voor A.J. Vitringa), 
Da Costa, Van Lennep en ten slotte de reeks Nieuwere Schrijvers. Deze laatste reeks 
behandelt negen schrijvers: Johan de Meester, M.J. Brusse, Frederik van Eeden, 
Just Havelaer, Herman Heijermans, Cyriel Buysse, Anna de Savornin Lohman, 
Jac. Vrancken en Frans Coenen.

Vromans koos de fragmenten van de Nieuwere Schrijvers en schreef er het 
commentaar bij. In de inleidingen schreef hij wat hij vond van de stijl en de 
inhoud. Sommige moderne schrijvers hadden volgens hem een sombere levens-
visie. Daartegenover plaatste Vromans met grote stelligheid de katholieke 
geloofsleer. Toch werden schrijvers als Frans Coenen en van Eeden niet door 
hem geweerd. Hun “heidense” opvattingen mochten dan in strijd zijn met de 
katholieke leer, maar voor het nieuwe proza was er bij Vromans wel degelijk 
waardering. Zo maakte hij in zijn bespreking van moderne auteurs gebruik van 
signaalwoorden in allerlei variaties die met Tachtig verbonden kunnen worden, 
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en die omschrijvingen zijn van de leus “allerindividueelste expressie van de alle-
rindividueelste emotie”.282 Hij was gekant tegen het oproepen van een stemming 
die niet spontaan is en een gekunstelde indruk achterlaat. Kunst was in zijn 
definitie “natuurlijk, echt en oprecht”, en moest voortkomen “uit het binnenste 
des kunstenaars”.283

Vromans’ typering van moderne literatuur: “huilende kunst”

In zijn inleiding bij de reeks Nieuwere Schrijvers schetste Vromans de belangrijkste 
kenmerken die naar zijn oordeel een beeld geven van “de nieuwe letteren”. De 
nieuwe generatie dichters en schrijvers zou in de analyse van Vromans zich vooral 
toeleggen op “realisme” en “tranen”. Hij zag de zogenaamde “Huilende kunst” als 
een modeverschijnsel, waartegen hij, zeker als er sprake was van overdrijving, 
meende te moeten waarschuwen. Herman Heijermans was volgens hem zo’n 
schrijver, die in realistische beschrijvingen een voorkeur had voor gruwelijke 
gebeurtenissen. Alle kunst moet weliswaar natuurlijk, echt en oprecht zijn, zo 
betoogde hij, maar de kunstenaar heeft ook een vrije wil, die ervoor kan zorgen 
dat niet alle zieleroerselen ongekuist naar buiten komen.284 Anderzijds, zo erkende 
Vromans, mogen droevige en treurige gebeurtenissen in de juiste dosering best in 
de kunst verwerkt worden, omdat ze nu eenmaal bij het leven horen.

Met instemming citeerde Vromans een stuk dat Otto Knaap in De Telegraaf 
publiceerde over Huilende kunst.285 Ervan uitgaande dat kunst een spiegelbeeld 
geeft van de maatschappij, concludeerde Knaap dat hij blijkbaar een nare tijd 
beleefde als hij afging op de inhoud van romans en poëzie van de laatste twintig 
jaar: “de wereldsmart schijnt ons in de kleren te zitten.”286 Vromans analyseerde 
vervolgens in zijn inleiding het verschijnsel “huilende kunst” vanuit zijn theolo-
gische en filosofische achtergrond: het had allemaal te maken met pantheïsme, 
materialisme en scepticisme. De pantheïsten konden de rampen van het leven 
niet verklaren vanuit de natuur, waarin God zich zou manifesteren. Geloofden ze 
maar in een heilige, onsterfelijke God. De materialist die alles vanuit de meetbare 
materie verklaarde, was er nog erger aan toe, terwijl de scepticus twijfelde aan 
alles, dus ook aan God en aan het goede in de mens. Vervolgens wees Vromans 
op de voordelen van een oprecht katholiek leven en waarschuwde tegelijkertijd 
voor de schade die een blij katholiek gemoedsleven kon oplopen door kennis 
te nemen van letterkundige werken die gekwalificeerd konden worden als 
“huilende kunst”. Deze door Otto Knaap geïntroduceerde en door Vromans 
overgenomen omschrijving van treurig realisme lijkt een nogal particuliere 
kunstopvatting die in recensies en artikelen in literaire tijdschriften rond 1900 
niet is terug te vinden.

De nieuwere schrijvers en het nieuwe proza

Van Frans Coenen (1866-1936) werd een viertal verhalen opgenomen onder de 
titel Schetsen. Volgens Vromans stond Coenen aan het begin van zijn schrijver-
sloopbaan, maar behoorde hij onmiskenbaar tot de nieuwe generatie schrijvers 
met een ander proza dan hun voorgangers. Die nieuwe stijl kenmerkte zich 
volgens Vromans door realistische beschrijving en sfeertekening, waarbij gebruik 
gemaakt werd van woordkoppelingen: 
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282  Dorleijn en van den Akker, ‘Literatuuropvattingen als denkstijl’, 103. Formuleringen als: “zuivere of 
geschakeerde stemming”en “harmonie van vorm en  inhoud”.

283  Vromans, Nieuwere Schrijvers, 1904-1905, Inleiding VI.
284  Vromans, Nieuwere Schrijvers, 1904-1905, Inleiding VI.
285  De datum van het artikel is onbekend.
286  Vromans, Nieuwere Schrijvers, 1904-1905, inleiding III.
287  Vromans, Nieuwere Schrijvers, 1904-1905,  inleiding bij Johan de Meester.

Het nieuwe in ’t proza […] kenmerkt zich vooral door reëele opvattingen, 
door fijne, minieme teekeningen, en geheel nieuwe, eigenaardige woord-
koppelingen. […] Coenen weet schoone grepen te doen uit het leven en 
zijn weergeven van handelingen en toestanden is vaak treffend en juist.

Johan de Meester (1860-1931) werd in Nieuwere Schrijvers vertegenwoordigd 
met drie verhalen uit Allerlei menschen (1902). Vromans zag het proza van De 
Meester als een voorbeeld van realisme, maar vroeg zich wel af of bij De Meester 
wel sprake was van gezond realisme. Vromans bedoelde hiermee een werkelijk-
heid waarbij rekening gehouden wordt met een persoonlijke God. Alleen een 
schrijver die bezield is met zo’n geloof kan de wereld beschrijven in termen van 
“frisch gezond realisme”. Omdat De Meester geen geloof aanhing, moest het 
realisme in zijn vertellingen dus als “ongezond” worden bestempeld. In onge-
zond realisme kunnen dan blijkbaar nog gradaties worden aangebracht, want, 
betoogde Vromans, het werk van De Meester behoort in elk geval niet tot de 
ongezondste soort.

Kritiek op het proza van De Meester is ook mogelijk volgens Vromans wanneer 
er op de vormkenmerken gelet wordt. Via kritische opmerkingen over de stijl gaf 
Vromans blijk van zijn literaire voorkeuren. Hij pleitte voor gemoedelijke taal, 
in tegenstelling tot “hooghartige spot of ijskoud objectivisme”.287 Verder vond 
Vromans de sfeertekening van sommige vertellingen te vlak, te oppervlakkig 
en te alledaags; hij verlangde meer diepte. De indruk van oppervlakkigheid zou 
onder andere ontstaan door een overmaat aan details die met eindeloos veel 
woordverbindingen en ook nieuwe woorden de sfeer beschrijven. Vromans 
citeerde daarop een aantal woordverbindingen die hem niet bevielen en die hem 
de indruk gaven van aanstellerij: 

“orkest-directeur-pianomeester, guldenbazaarderig, koningkraaierij”, en 
een zin als: “de held van Waterloospruit, een boterkoopersjongen, is in de 
boter gevallen van een huldebetoon”.

De enige priester-schrijver in Nieuwere Schrijvers was Jacques Vrancken (1851- 
1929), pastoor van Reuver. Hij hoorde volgens Vromans eigenlijk niet bij de moder-
ne schrijvers, maar verdiende vanwege zijn min of meer realistische beschrijving 
van het Limburgse landleven toch een plaats in deze bundel. Vromans vond dat 
Vrancken op het gebied van levensechte dialogen wel iets zou kunnen leren van 
de “Modernen”. Een hoofdpersoon uit Vranckens roman Uit mijn jeugd, Oude Mie, 
zou toch in werkelijkheid anders praten dan in het verhaal:

Oude Mie is wel oud, maar zoo dikwijls ik verneem, dat gij herwaarts komt, 
is ’t mij als flikkerde mijn kwijnend levensvlammetje weer eens op.
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Toch is het jammer, vond Vromans, dat onderwerpen als het huisgezin en de 
familie, die, van hun mooie kant beschreven, prachtige verhalen kunnen ople-
veren, niet door meer schrijvers werden gekozen. Mooie verhalen die de zonnige 
kant van het leven beschrijven, werden zeker niet geschreven door Herman 
Heijermans (1864-1924), die desondanks met het verhaal Kniertje uit Kleine 
Verschrikkingen in de reeks Nieuwere Schrijvers is opgenomen. Mocht Vromans 
bedenkingen hebben gekoesterd bij zo’n on-katholieke auteur in de Letterkundige 
Bibliotheek, dan werd hij over de streep getrokken door artikelen in De Katholiek 
van pastoor Binnewiertz (1870-1915), zoals blijkt uit het commentaar. Deze gold 
in het katholieke circuit als één van de vertegenwoordigers van het vernieu-
wingsstreven van de Katholieke Jongeren en was een bewonderaar van Kloos. 
Binnewiertz schreef artikelen over moderne literatuur en ging daarbij als volgt 
te werk: eerst bekritiseerde hij het morele gehalte van een werk en daarna toonde 
hij aan dat er zeker ook literaire kwaliteiten waren. Op deze wijze kon hij de 
literaire normen van Tachtig voor zijn geloofsgenoten acceptabel maken.288

Zo gaf ook Vromans bij de inleiding op Herman Heijermans in dezelfde volg-
orde – eerst de moraal, dan de stijl – de volgende karakteristiek van de schrijver:

In ’t algemeen schijnt deze schrijver nogal princiepen van moreel te huldi-
gen, die merkelijk van de onze afwijken; althans kapelaan Binnewiertz is 
op dit punt over hem niet goed te spreken, die overigens in hem erkent: 
weelde van verbeelding, ontroerende teerheid van gevoel, vermogen om 
aan te grijpen en te ontroeren.

Het viel Vromans wel op dat Heijermans een voorkeur had voor gruwelijke 
gebeurtenissen en hij schaarde hem daarmee onder de realistische schrijvers 
van “huilende kunst”. Maar belangrijker voor de waardering van Heijermans is 
dat hij zijn personen “als levend voor den lezer weet te brengen”.289 

De nieuwere schrijvers en de katholieke geloofsleer

In de Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken is het merendeel van de opgeno-
men “nieuwere schrijvers” niet katholiek. De selectie van de auteurs geschiedde 
dan ook niet op grond van geloofsovertuiging, maar had te maken met literaire 
kwaliteiten. De inhoud van een aantal fragmenten strookte echter duidelijk niet 
met de katholieke geloofsleer. Bij de leerlingen voor wie deze teksten bedoeld 
waren, mochten geen vragen worden opgeroepen, waardoor zij zouden kunnen 
twijfelen aan de juistheid van deze leer. In de inleidingen maakte Vromans duide-
lijk dat verhalen, hoe mooi ook geschreven, soms atheïstische of pantheïstische 
trekken konden hebben. Daartegenover stelt hij dat deze verhalen, mits met een 
katholieke geloofsovertuiging gelezen, hun glans niet hoeven te verliezen. 

Van Frederik van Eeden is een fragment uit De kleine Johannes opgenomen. 
Vromans citeert een aantal zinnen uit het verhaal, waarin de kabouter Wistik God 
een schijnbeeld noemt en waarin God vergeleken wordt met een petroleumlamp, 
waarop honderden en duizenden mugjes hulpeloos zitten vastgeplakt. Vromans 
geeft als commentaar dat iedereen die nadenkt zich ook wel eens afvraagt: “waar-
om is alles zooals het is?” Het antwoord op deze vraag, verklaart Vromans, zal 
ons na onze dood gegeven worden, als we vertrouwen op Gods woord. Vromans 
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288  Sanders, Het spiegelend venster, 192, 193.
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291  Vromans, Nieuwere Schrijvers, 1904-1905,  inleiding bij A. de Savornin Lohman.
292  De deeltjes over Da Costa werden ingeleid door J.W. Mols.

eindigt zijn commentaar met de opmerking dat De kleine Johannes in literair 
opzicht de moeite waard is: “men zal bij ’t lezen van dit fragment toegeven, dat 
Van Eeden in wakenden toestand ten minste een heel lieven droom kan mijme-
ren.”290 Met andere woorden, katholieken mogen genieten van de literaire vorm, 
als ze zich maar realiseren dat de inhoud discutabel kan zijn.

Evenals Van Eeden werd ook freule Anna de Savornin Lohman geplaagd “door 
de onoplosbare raadsels des levens”.291 Vromans prees haar oprechtheid in boeken 
als Geloof en Smarten, maar zag haar ook als een ongelukkige vrouw, omdat ze zich 
verloor in scepticisme. In dat opzicht vond hij de freule een kind van haar tijd in 
zoverre zij geen persoonlijke God kon erkennen en bij de grote levensvragen voort-
durend twijfelde aan de overgeleverde geloofswaarheden. In zijn inleiding bij de 
gekozen fragmenten uit Geloof wilde Vromans er geen twijfel over laten bestaan 
dat dit soort scepsis een ziekte is. Deze ziekte kon alleen bestreden worden door 
het gezond verstand los te laten op de wereldraadsels en de hulp van wijsgeren 
en kerkvaders, onder wie Augustinus, in te roepen die ons de redelijkheid van het 
christendom laten inzien. In een uitgebreide voetnoot laat hij vervolgens zien hoe 
het mogelijk is via een logische gedachtegang het bewijs voor het bestaan van God 
te leveren en komt dan tot de conclusie: “Gezond, tevreden, voelt op den duur alleen 
iemand zich, die den waren persoonlijken God met oprecht gemoed aanhangt.”

Zijn commentaar eindigde niettemin met een lofzang op De Savornin Lohmans 
literaire gaven: “schoone natuurschildering, fijne teekening van een vrouwege-
moed, afwisseling in de goed omlijnde karakters harer personages.” Zo laat 
Vromans voortdurend een conflict zien tussen enerzijds waardering voor esthe-
tisch verantwoorde literatuur en anderzijds de voor een gelovig gemoed onaan-
vaardbare inhoud.

De literaire voorkeuren van Vromans en De Brouwer

De Brouwer en Vromans schreven bij vrijwel alle deeltjes – behalve bij het deel 
over Da Costa 292 – inleidingen en verzorgden de annotaties. Voor de dichters uit 
de Middeleeuwen en zeventiende eeuw maakten ze gebruik van de handboeken 
van Jonckbloet, De Vooys en Ten Brink, wat zij in voetnoten verantwoordden. De 
historische uitgaven in deze reeks kregen daardoor in de inleidingen het gewicht 
van teksten waarin het resultaat van het laatste wetenschappelijk onderzoek was te 
lezen. De gymnasiumleraren gaven ook blijk van hun bewondering voor sommige 
teksten en deden dat in bewoordingen waaruit we hun literaire voorkeuren kunnen 
afleiden. Het Middelnederlandse gedicht Beatrijs sprak De Brouwer aan vanwege 
eigenschappen die verband hielden met een expressie van het eigen gevoel in een 
individuele vorm. In de formulering van De Brouwer: “De ware dichter vertoont 
zich, meen ik, ook bijna zeker dáár, waar ’t plat-alledaagsche voor de hand ligt, maar 
hij zijn gemoed als ’t zijn eigene weergeeft, met nieuwe, individuele vormen.” En 
verder: “De Sproke van Beatrijs echter is een uitstorting van ’t gemoed.” De woorden 
‘expressie’ en ‘individuele vorm’ verwijzen weer naar de typische teminologie van 
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de TachtigersVromans maakte op zijn beurt een onderscheid in zijn beoordeling 
van goede en minder geslaagde literatuur door een verwijzing naar “mannelijke” 
en “niet-mannelijk” kunst.

Een werk dat volgens Vromans mannelijke kenmerken had, was Vondels Jozef 
in Dothan. Hij gaf de volgende omschrijving: 

“En wat is ’t fijn werk, niet gekunsteld, maar mannelijk fijn werk, bijna ’t heele 
gedicht: mannelijk fijn kunstwerk van klank en karaktertekening.”293

Die bewondering voor mannelijke kunst verwoordde Vromans ook bij de 
inleiding op het leven van Potgieter: “hij is ook in ’t opvatten van alledaagsche 
tooneeltjes Potgieter, een man.”294 Elders sprak hij van “Potgieters mannelijk maar 
ontvankelijk gemoed” en merkte hij op dat Potgieter “zijn tijd niet verspilde 
en zijn mannelijken smaak niet vervalschte met het onophoudelijk lekken der 
zoetighedentjes van de natuur.”295 In een bespreking van de dertiende zang van 
Florence noemde Vromans “de vorm dezer verzen […] mannelijk krachtig en tegelijk 
onbelemmerd vloeiend”.296

Het wordt overigens niet duidelijk wat Vromans precies met mannelijke kunst 
bedoelde, evenmin als duidelijk wordt wat hij dan als vrouwelijke kunst zag. Uit 
de voorbeelden uit het werk van Potgieter en Poot lijkt er een tegenstelling te 
zijn tussen mannelijke kunst die staat voor onverschrokkenheid en vrouwelijke 
kunst die geassocieerd wordt met weekheid, met zich te veel laten meeslepen 
door gevoel: “zoetighedentjes” (Potgieter) en “zacht en goedig van aard”(Poot). 
Mogelijk is er sprake van een verwijzing naar de beroemde zin van Lodewijk van 
Deyssel: “Ik houd van het proza, dat als een man op mij toekomt, met schitterende 
ogen, met een luide stem, ademend, en met grote gebaren van handen.”297

In een bespreking van’t Is maar een Pennelikker! 298 kwam Vromans op het spoor 
van de belangrijkste kenmerken van Potgieters werk dat hij ook ten voorbeeld 
stelde aan alle literatuur.299 Als eerste noemde hij waarheid, natuurlijkheid en 
oorspronkelijkheid; daaraan werden toegevoegd eenvoud en afkeer van een 
gezwollen toon. Een ander kenmerk is gezond verstand en een grondige studie van 
het onderwerp. Die studie is nodig, betoogde Vromans, om een objectief en indivi-
dueel kunstwerk te scheppen. Tot slot: het wezen van Potgieters schrijversschap 
lag volgens Vromans in het feit dat Potgieter een natuurlijk en rechtschapen mens 
was, met een edel hart, waardoor zijn pennenvruchten ook gezonde vruchten zijn. 
“Gezonde kunst” werd overigens door Vromans regelmatig in verband gebracht 
met een katholieke geloofsovertuiging, waarin geen plaats is voor “huilende 
kunst”. Volgens deze opvatting zou de ideale katholieke literatuur, ook door vrou-
wen geschreven, mannelijke eigenschappen moeten hebben. De tegenstelling 
vrouwelijke en mannelijke kunst werd door Vromans verder niet uitgewerkt. 

H.K. Poot en de eeuw van verval

Niet minder dan drie deeltjes in de reeks Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken 
zijn gewijd aan H.K. Poot. In het eerste deel gaat Vromans uitvoerig in op het 
slechte letterkundige klimaat van de achttiende eeuw. Vromans kenschetst de tijd 
waarin Poot leefde als een periode van verval. Met die uitspraak mengde hij zich 
in het koor van negentiende-eeuwse schrijvers en critici die zich schaamden voor 
de letterkundige producten van hun voorgangers.300 De oorzaken voor dit verval 
waren in de visie van Vromans voor een deel terug te voeren op de mentaliteit 
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van de protestanten: “Onze Protestanten waren totaal ongeschikt om de weelde 
te dragen”. 301 Redenerend vanuit een poëzieopvatting die na Tachtig algemeen 
werd aanvaard, zoals het uiten van authentieke emoties, veroordeelde Vromans 
de achttiende-eeuwse poëzie: “Zoete maar onbeduidende taal, gladde maar krach-
teloze verzen; nergens licht, leven, vuur, echte kern van gevoel en hartstocht.”302 En 
verder, in de inleiding over Poot, kwam hij tot de conclusie, dat alleen een dichter 
van formaat in staat is zijn eigen gevoels- en gedachteleven te verwoorden.

Als lichtend voorbeeld verscheen te midden van die “weekelingen met stom-
pen geest en muffen hartegrond” 303 een dichter die ook een “gezonde landbou-
wer” was, de boer Poot. Vromans waardeerde de poëzie van Poot voornamelijk 
vanwege het authentieke en ongekunstelde.

Maar ook Poot was in de ogen van Vromans geen groot dichter. De tekort-
komingen in het dichterschap van Poot hadden volgens hem twee oorzaken. 
Allereerst wijst hij op de protestantse afkomst van Poot die een volledige 
ontplooiing van het dichterschap in de weg zou hebben gestaan: 

hij was van Protestantsche afkomst, leefde onder Protestanten en volgde 
hun leer. Ik betreur dat altijd, ook voor die menschen zelf […] er is ter 
wereld geen levensbeschouwing en geen praktisch godsdienststelsel, zoo 
geschikt, om verstand, wil en gemoed eens menschen harmonisch tot een 
zekere volmaaktheid te brengen, als de katholieke Kerk.304 

En Poot was, verklaarde Vromans, “ongelukkig, Protestant”.305 Hij was van 
mening dat een tot de katholieke kerk bekeerde Poot zijn dichterschap vleugels 
zou hebben gegeven.

Een andere tekortkoming in de poëzie van Poot kwam volgens Vromans ook 
bij hem voort uit zijn gebrek aan mannelijkheid: “Een krachtig man is Poot me 
niet gebleken. Misschien is ’t woord man hier zelfs te sterk.” Vromans vond, 
Poot “zacht en goedig van aard”. Zelf was Vromans onder de indruk van flinke 
mannen: “Heel flinke mannen te zien is een genot.” In vergelijking met Vondel is 
Poot niet meer dan een jongen: “Vondel is de man, Poot is de jongen, die gaat met 
ongelijke stappen.”306 Vromans meende dat de lezer voor het begrijpen van Poots 
poëzie gebaat is met een uitvoerige beschrijving van de karaktereigenschappen 
van de dichter. In deel twee en drie van de reeks over Poot wordt er dan ook via 
een bespreking en vrije interpretatie van de gedichten veel aandacht besteed aan 
het zielenleven van Poot.
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Da Costa voor katholieke lezers

De twee deeltjes over Da Costa werden bewerkt en van een voorwoord voorzien 
door J.W. Mols uit Oud-Vroenhoven.307 Mols besprak in het eerste deel het gedicht 
Hagar, waarvoor hij grote bewondering had. Hij sprak zelfs van “ begeesterende, 
overtuigende, mannelijke taal”. Letterkundigen van naam als Potgieter, J.P. 
Hasebroek, Busken Huet en Allard Pierson werden aangehaald om het belang van 
de dichter te onderstrepen. Mols vermeldde wel dat Da Costa geen gelegenheid 
voorbij liet gaan, “om zijn afkeer van de Roomsche kerk lucht te geven”. 308 Levert 
het lezen van Da Costa dan geen gevaar op voor de katholieke lezer? Nee, betoogde 
Mols, want Da Costa was behept met vooroordelen tegenover de Kerk, omdat hij 
geen idee had van de ware leer. Het lezen van Hagar veronderstelde echter wel 
enige Bijbelkennis. Voor katholieke lezers, die anders dan protestanten, van huis uit 
geen Bijbellezers zijn, zou dat problemen kunnen opleveren. Mols gaf daarom de 
lezers de gelegenheid hun Bijbelkennis bij te spijkeren aan de hand van De Bijbelsche 
Geschiedenis voor ’t Katholieke volk door J.G.Heeres.309 De uitleg van dit Bijbelverhaal 
voegde hij als aanhangsel toe in het deeltje over Da Costa. Heeres volgde in het 
navertellen van het Bijbelverhaal vrijwel letterlijk de tekst uit Genesis 17 en 18. 

Het tweede deel over Da Costa behandelt het gedicht De slag bij Nieuwpoort. Mols 
zag ervan af om zelf het gedicht van commentaar te voorzien. In de inleiding liet 
hij wel Hasebroek, Busken Huet, Hendrik Schimmel en Ten Brink “onverdund” 
aan het woord. Mols veronderstelde dat katholieken tegenover de protestantse 
opvattingen van Da Costa een krachtig tegengeluid zouden hebben verwacht. Hij 
was echter bang dat zo’n katholiek verweer het genieten van het kunstwerk in de 
weg zou kunnen staan: “De begeestering van de dichter verzette zich hiertegen”. 
Bovendien, vond hij, “katholieken weten wel beter”. We zien hier een soortge-
lijke discrepantie tussen stijl en godsdienstige opvatting waar ook zijn collega 
Vromans mee te kampen had bij de uitspraken van Van Eeden over God. Eigenlijk 
betoogde Mols hier dat de literaire bezieling in het werk van Da Costa van zo 
grote waarde is, dat de protestantse opvattingen daarin geen schade kunnen 
aanrichten. Het was zelfs beter, ter wille van het kunstwerk, die protestantse kant 
en de bestrijding daarvan even te vergeten.

De historisch verklarende aantekeningen werden onverkort opgenomen. 
Mols vermeldde wel dat de aantekeningen van Da Costa zelf zijn, “dus van 
Protestantsche kant”.

Conclusie 

De Brouwer en Vromans, leraren van het in 1899 opgerichte katholieke gymnasium 
in Tilburg en paters in de congregatie van bisschop Zwijsen, schreven tussen 1903 
en 1905 een aantal korte verhandelingen over de belangrijkste Nederlandse auteurs 
die een plaats kregen in de reeks Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken, bezorgd 
door de Leeraren van ’t R.K. Gymnasium te Tilburg. De inleidingen en het commentaar 
van de leraren bij de literaire werken geven een beeld van hun literaire opvattin-
gen. Werden de Tachtigers aanvankelijk nog afgewezen door katholieken, vanwege 
hun atheïstische en amorele ideeën over kunst, vanaf 1900 begint het tij te keren.
Vromans en de Brouwer verwerpen de nieuwe literaire opvattingen en stromingen 
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niet, maar verbinden de nieuwe inzichten wel met de katholieke geloofsleer. In hun 
visie worden realistische beschrijvingen al gauw bestempeld als ongezond en negati-
vistisch, omdat de realistische verhalen niet veel meer dan een sfeer van droefheid en 
treurnis ademen. Vromans typeerde dit soort realisme als “huilende kunst”. Er kon in 
zijn visie alleen sprake zijn van gezond realisme als schrijvers zich lieten inspireren 
door het katholieke geloof.

Toch werd er in de reeks ruim baan gemaakt voor schrijvers die duidelijk afwijken 
van de katholieke moraal. Hoe zeer deze moderne auteurs ook mochten schimpen 
op het geloof, zoals Van Eeden, of er vrijzinnige opvattingen op nahielden, zoals 
De Savornin Lohman, de literaire kwaliteiten van de schrijver gaven uiteindelijk 
de doorslag voor opname in de Letterkundige Bibliotheek. Vromans en De Brouwer 
waarderen in navolging van Tachtig expressie in een individuele vorm. Naast deze 
algemene principes hanteert Vromans nog een kwalificatie die door een persoonlijke 
voorkeur lijkt te zijn ingegeven. Hij introduceert daarvoor het begrip ‘mannelijke 
kunst’. Zo krijgen Vondel en Potgieter voor hun poëzie beide het keurmerk manne-
lijke kunst, terwijl de dichter Poot in zijn werk die mannelijkheid ontbeert. Toch 
wordt Poot in de reeks opgenomen, want, terwijl de meeste dichters in de achttiende 
eeuw niet veel meer te bieden hadden dan slaafse navolging, sprak de boer Poot in 
een ongekunstelde, authentieke poëzietaal. Zijn gedichten hadden volgens Vromans 
echter nog mooier kunnen zijn, als niet zijn protestantse geloofsovertuiging hem had 
belemmerd in de volledige ontplooiing van zijn dichterschap. 

De leraren van het katholieke gymnasium waren niet bang voor getalenteerde 
dichters met een anti-roomse gezindheid. Literatuur die in religieus opzicht afweek 
van de katholieke geloofsovertuiging mocht dan niet bedreigend zijn, anders stond 
het met de waardering voor literatoren die vanwege de inhoud van hun verhalen, 
en wellicht vanwege hun geaardheid, als decadent werden beschouwd. Schrijvers 
als Louis Couperus en Jacob Israël de Haan ontbreken in de reeks Nieuwere 
Schrijvers. Leerlingen mochten blijkbaar niet in aanraking komen met schrijvers 
die volgens de katholieke moraal op een zedelijk laag peil stonden. De literaire 
waarde van een kunstwerk kwam in dit geval op de tweede plaats.

De Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken bood geen volledig literatuuroverzicht, 
maar wilde de leerlingen laten kennis maken met de belangrijkste letterkundige 
voortbrengsels uit verleden en heden. De oudere literatuur werd besproken door 
De Brouwer en Mols. Zij schreven de deeltjes over Karel ende Elegast, Beatrijs, Der 
naturen bloeme, Vondel en Poot. Vromans behandelde de moderne literatuur. Het 
is niet bekend of de reeks, behalve op het eigen R.K. Gymnasium te Tilburg ook 
elders werd gebruikt.
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van alle afzonderlijk uitgegeven delen in 
de reeks.
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Literatuurmethode Van Onzen Tijd (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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Van Onzen Tijd. Proza en Poëzie uit Noord en Zuid, 1905
Jaak Boonen

De Vlaamse schrijver Jaak Boonen (1875-1944) schreef voor de middelbare 
school een bloemlezing waarin hij zesenzeventig moderne schrijvers en dich-
ters, van Guido Gezelle tot Albertine Smulders, uit Nederland en Vlaanderen in 
vierhonderd pagina’s bij elkaar bracht. De bloemlezing werd uitgegeven bij De 
Vlaamsche Boekhandel L.J.Krijn te Brussel. Twee Noord-Nederlandse katholieke 
geloofsgenoten schreven een voorwoord en inleiding. De eerste was kruisheer 
H. Linnebank (1875-1927), die onder andere medewerker was van het culturele 
maandblad De Katholiek (1842- 1924). In het voorwoord noemt Linnebank twee 
redenen waarom Holland blij mocht zijn met deze bloemlezing. Met de aandui-
ding ‘Holland’ verwees hij naar de bestemming van de bloemlezing: niet alleen 
Vlaamse scholen, maar vooral ook Noord-Nederland zou kunnen profiteren 
van literaire voortbrengsels uit Vlaanderen. De Vlaamse auteurs werden door 
Linnebank aangeduid als “edelen van onzen duurbaren dietschen stam, kunste-
naars van onze familie, heeren en meesters van onze taal”. Linnebank gewaagde 
van een literatuur die deel uitmaakte van “Groot-Nederland”. De bestudering van 
de eigen taal en cultuur werd in de hele negentiende eeuw gezien als een middel 
ter verdediging tegen buitenlandse invloeden.310 Ook de aandacht voor dialecten 
kon gezien worden als een vorm van vaderlandsliefde in de negentiende eeuw. 
Voor Linnebank was dan ook een belangrijke reden om de bloemlezing Van Onzen 
Tijd aan te bevelen gelegen in het feit dat Boonen West-Vlaamse poëzie en proza 
opgenomen had. Mochten lezers niet geheel vertrouwd zijn met deze taal, “geen 
boerentaaltje, maar echt levend spul”, dan konden ze gebruik maken van een 
verklarende woordenlijst achterin het boek, die per schrijver was gerangschikt. 

De tweede reden voor een warm onthaal ontleende Linnebank aan de keuze 
van de opgenomen literatuur: “Deze bloemlezing is rein. De stukken zijn gekozen 
met zulke kieschheid, dat alle-man ze mag bekijken van den top tot den teenen, 
zonder vreze z’n ziel en zaligheid te versnoepen.”311 Op de selectie van de literaire 
werken was voor katholieken inderdaad niets aan te merken. De auteurs van 
deze werken hadden echter ook andere verhalen en gedichten geschreven die 
volgens de kerkelijke autoriteiten indruisten tegen de katholieke geloofsover-
tuiging. In een bloemlezing waarin deze auteurs vanwege hun in het neutrale 
circuit erkende literaire kwaliteiten toch een plaats kregen, zou een kritische 
kanttekening van een bekende katholieke publicist de bloemlezing voor school-
gebruik aanvaardbaar kunnen maken. Die kanttekening werd gemaakt door 
A.M.J.I. Binnewiertz (1870-1915), die de inleiding schreef. 

In die inleiding waarschuwde Binnewiertz voor een aantal schrijvers die 
niet in God geloofden, “noch in de openbaring Zijner schoonheid”. In de visie 
van Binnewiertz moest een kunstenaar getuigen van de oneindig volmaakte 
schoonheid van God. De “modernen” misten dus door hun ongeloof de belang-
rijkste voorwaarde om ware kunst te scheppen. Het had er alle schijn van dat 
Jaak Boonen met zijn selectie van auteurs en zijn neutrale inleidingen op de lite-
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raire werken tot die “modernen” behoorde. De inleiding op de bloemlezing die 
bestemd was voor katholieke scholen liet hij daarom schrijven door een publicist 
die de nieuwe vormen wel aanvaardde, maar de leerlingen ook kon wijzen op de 
gevaarlijke verbinding van kunst en ongeloof.

Zijn belangrijkste boodschap was, dat moderne literatuur gegoten kan zijn 
in een zeer genietbare mooie vorm, maar tegelijk gevaarlijk en dus verwerpelijk 
is. De priester-dichter Binnewiertz was ten tijde van de verschijningsdatum van 
Boonens bloemlezing bekend geworden door zijn vernieuwingsgezinde artikelen 
in De Katholiek en Van Onzen Tijd. Hij pleitte in zijn essay Moderne Poëtiek (1899-
1901) voor een integratie van de esthetische verworvenheden van Tachtig in een 
katholiek levensbeschouwelijk kader.312 Maar in een bloemlezing voor middelba-
re scholen telden geloofsbezwaren volgens Binnewiertz zwaarder dan het genot 
van esthetische vernieuwingen. De geoefende lezer van een literair maandblad 
zou immers beter bestand zijn tegen de mogelijk goddeloze inhoud van moderne 
literatuur dan de nog onervaren student. In de inleiding wees Binnewiertz erop 
dat de samensteller Jaak Boonen alle kritiek en waarschuwingen bij de korte 
inleidende biografieën had vermeden. Binnewiertz achtte het daarom zijn plicht 
in de inleiding een waarschuwing te laten horen: 

Wijl deze bloemlezing echter dienen moet voor Katholieken, en in de korte 
biographieën, die hier van de schrijvers gegeven worden, alle kritiek en 
waarschuwing zorgvuldig zijn vermeden, moge hier in deze inleiding met 
kracht en klem de nadruk worden gelegd op het gevaarlijke dat openbaar en 
verborgen in velerlei uiting der moderne litteratuur gevonden wordt.313

In de inleiding van de bloemlezing van Jaak Boonen verwoordde Binnewiertz 
een dubbele houding ten opzichte van moderne literatuur, zowel afkeer als 
bewondering: “Waar wij de goede moderne beginselen op zuiver letterkundig 
gebied devoot en vurig hebben uiteengezet en verdedigd, daar mogen we toch 
onze oogen niet sluiten voor de valsche beginselen, voor de dwaze en goddelooze 
gevolgtrekkingen, uit die beginselen noodzakelijk spruitend.”314 Van den Akker 
en Dorleijn verwezen in dit verband naar de dubbele houding en sandwichfor-
mule van Binnewiertz.315 Binnewiertz wilde de moderne literatuur echter niet 
weren, want met de hulp van een “verstandige lezer” of  “wijze leermeester” zou 
de schade kunnen worden beperkt en “telkens het verkeerde beginsel worden 
nagespoord of aangetoond en evenzeer begrepen als de indrukwekkende schoon-
heid der rhythmen en klanken, waarin dat verkeerde idee werd belichaamd en 
gevleugeld”.316 

Bijna een derde van de bloemlezing, vierentwintig dichters en schrijvers, reser-
veerde Boonen voor de Vlamingen. De meegeleverde uitvoerige verklarende 
woordenlijst moest er voor zorgen dat Noord-Nederlandse leerlingen zonder 
hapering en misverstaan konden genieten van moderne Vlaamse literatuur. De 
bloemlezing opent met Guido Gezelle, van wie tien gedichten zijn opgenomen. 
Gezelle werd vanaf 1900 in Nederland gezien als een belangrijke moderne dichter 
en taalvernieuwer. Boonen heeft bij de priester-dichter niet speciaal gezocht naar 
gedichten die behoren tot typisch katholieke thema’s, maar selecteerde vooral 
natuurgedichten zoals Het Schrijverke, De Merel, Puid, Muggen en Abeelen. Slechts 
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bij een enkele schrijver koos hij de religieuze verhalen, zoals bij Stijn Streuvels: 
Avond voor de H. Communie en Sint-Jozef. 

Het grootste deel van de bloemlezing is gewijd aan de Noord-Nederlandse 
literatuur. De Tachtigers Willem Kloos, Albert Verwey, Herman Gorter, en 
Frederik van Eeden zijn met meerdere gedichten aanwezig. Verder werden 
verhalen opgenomen van Frans Netscher, Johan de Meester, Frederik van Eeden, 
Louis Couperus, Marcellus Emants, Frans Coenen, Herman Robbers en Herman 
Heyermans. Boonen vond deze schrijvers zo gezichtsbepalend voor de moderne 
literatuur dat zij in de bloemlezing Van Onzen Tijd niet mochten ontbreken. Hij 
begreep echter wel dat de introductie van sommige heidense schrijvers op katho-
lieke scholen een probleem zou kunnen opleveren. Daarom liet hij de bekende 
katholieke auteur als Binnewiertz in de inleiding wat tegengas geven. 

Stemmen van verre en dichtebij, 1914-1920
J.L. Horsten

Vanaf 1914 tot 1920 schreef frater Horsten de zesdelige bloemlezing Stemmen 
van verre en dichtebij. In de periode dat deze bloemlezing in afzonderlijke delen 
op de markt kwam, werden de ‘roomse beginselen’ in het onderwijs steeds meer 
gerealiseerd en het onderwijsmateriaal volgens het roomse gedachtegoed verder 
ontwikkeld. De bloemlezing van Horsten is daarvan een duidelijk voorbeeld. In 
de volgende hoofdstukken IV en V wordt Stemmen van verre en dichtebij inhoude-
lijk met een andere katholieke en met niet-katholieke bloemlezingen vergele-
ken. In deze paragraaf zal ik daarom volstaan met een korte beschrijving van de 
opbouw van de bloemlezing en een introductie van de auteuJoannes Laurentius 
Horsten (1879-1952) kwam in 1896 in de Congregatie van de Fraters van Tilburg 
als frater M. Tharcisio Horsten. Hij gaf twintig jaar les als leraar Nederlandse taal 
en letterkunde, eerst aan de Bisschoppelijke Kweekschool in ’s-Hertogenbosch 
en daarna, vanaf 1914, aan de kweekschool in Tilburg. Horsten was van mening 
dat er nog veel te weinig degelijke, katholieke studieboeken in het onderwijs 
voorhanden waren.317 Tijdens zijn leraarschap in Tilburg schreef hij daarom de 
literatuurgeschiedenis en bloemlezing Stemmen van verre en dichtebij, en samen 
met J.M. Reynders en S. Rombouts de serie Keurlessen. Daarnaast zette Horsten 
zich in voor de vernieuwing van het taalonderwijs op de kweekschool en publi-
ceerde hij zijn opvattingen over het katholieke onderwijs in het algemeen en 
katholieke literatuur in het bijzonder in diverse tijdschriften, zoals De Beiaard, 
Tijdschrift voor Taal en Letteren, Opvoeding en Onderwijs en Ons Eigen Blad. Als lid 
van de examencommissies voor onderwijzer en hoofdonderwijzer was hij direct 
betrokken bij de ontwikkelingen in het katholieke onderwijs. Op literair gebied 
specialiseerde hij zich in Vondel, van wie hij alles gelezen had en over wie hij 
regelmatig in tijdschriften publiceerde. Aan zijn onderwijscarrière kwam vrij 
plotseling een eind toen Horsten in 1926 benoemd werd tot algemeen overste 
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van de congregatie. Vanaf dat moment moest hij zich bezighouden met het bestuur 
van de congregatie, die toen 800 leden telde. Het leidinggeven en het stimuleren 
van de oprichting van nieuwe fraterhuizen op onder andere Sumatra, Celebes en 
Curaçao nam hem zo in beslag, dat zijn literaire en pedagogische ambities daarvoor 
moesten wijken. 

Stemmen van verre en dichtebij (collectie Archief Generalaat Fraters van Tilburg).
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318  Prudentius, ‘Een terugblik’, 7-12.
319  Horsten, Stemmen van verre en dichtebij, I,  Inleiding. 

Toen Horsten in 1938 zijn functie van algemeen overste overdroeg aan zijn opvol-
ger, was het aantal scholen dat door de congregatie werd bediend van 1926 tot 
1938 gestegen van 88 naar 99 en het aantal leerlingen dat de congregatie onder-
wijs bood in dezelfde periode van 18983 naar 25977.318 Na zijn bestuursperiode 
vond Horsten weer de tijd om te schrijven. De congregatie bestond inmiddels 
bijna 100 jaar. Dat was voor Horsten aanleiding de geschiedenis van de fraters 
voor het nageslacht vast te leggen. Het project zou jaren in beslag nemen en werd 
voltooid in een driedelige reeks onder de titel De Fraters van Tilburg 1844-1944.

In 1914 schreef Horsten het eerste deel van Stemmen van verre en dichtebij met 
als ondertitel “Lektuur voor het katholiek onderwijs en voor zelfstudie met korte 
inleidingen en van aantekeningen voorzien”. Volgens de titel was de reeks specifiek 
bestemd voor het katholieke onderwijs. Op de kaft stond de vermelding van de 
bekende katholieke drukkerij - Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, Tilburg- 
en een afbeelding van een harp, een kruis en een kerkboek. Verder is er de vermel-
ding Nihil Obstat, de term voor de officiële toestemming die door de censor van de 
katholieke kerk werd verstrekt, en Evulgetur, de term die aangaf dat het werk kon 
worden gedrukt, omdat het niet in strijd was met de katholieke geloofsleer.

Stemmen volgde de traditionele indeling in tijdvakken van Jonckbloet die in 
veel bloemlezingen werd toegepast:
Deel I  Middeleeuwen en vroeg-Renaissance 
Deel II  Lyriese poëzie van Vondel
Deel III  Zeventiende-eeuwse dichters 
Deel IV  Onze letterkunde van 1700 tot 1830
Deel V  Onze letterkunde van 1830 tot 1880
Deel VI  Onze letterkunde van 1880 tot heden

In tegenstelling tot de meeste bloemlezingen, die de tijdvakken en schrijvers 
in een of twee delen bundelden, schreef Horsten voor elk tijdvak een afzonderlijk 
boek. De omvangrijke bloemlezing, bijna tweeduizend pagina’s, was in afzon-
derlijke delen beter hanteerbaar voor schoolgebruik. Een ander verschil met 
overige bloemlezingen is de centrale plaats van Vondel in het geheel. Deel II van 
de bloemlezing, met 456 bladzijden, is compleet aan de “vorst der Nederlandse 
dichters” gewijd. Horsten motiveerde de ruime aandacht voor Vondel in het 
voorbericht van deel II met de woorden: “Moge onze grote Vondel onder ons 
Roomschen, altijd meer gekend en gewaardeerd en hooggeschat worden!”.

Het tijdperk van de Middeleeuwen verdiende volgens Horsten bijzondere 
aandacht vanwege het “godsdienstige karakter” van de Middelnederlandse litera-
tuur: “Deze poëzie heeft gekulmineerd in ’t mysteriespel. In het geestelik toneel 
hebben de M.E. ‘n hoogte bereikt die aan honderden en duizenden in het onaf-
hankeliksheidsjaar is geopenbaard toen zij die sevenste Bliscap van onser Vrouwen 
zagen in Den Bosch.”319 

In de andere tijdvakken ging Horsten op zoek naar zo veel mogelijk katholieke 
auteurs, maar moest constateren dat hij behalve Vondel, in de zeventiende en acht-
tiende eeuw weinig grote katholieke auteurs kon vinden. In de negentiende eeuw 
kwam er volgens Horsten een kentering. “Roomse” auteurs deden weer volop mee 
in de opbloei van de letteren. In het voorbericht van het vijfde deel presenteert 
Horsten het doel van zijn letterkundeonderwijs:
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Keurlessen (collectie Archief Generalaat Fraters van Tilburg).
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320  Horsten, Stemmen van verre en dichtebij, V, Voorbericht.

Daarom is ’t boekje geworden zoals ’t daar nu ligt. Ik meen nu te mogen 
beweren, dat het een rooms boekje is, en er vooral naar gestreefd werd, om 
onze studerenden in aanraking te brengen met onze roomse 19de eeuwers. 
In die richting moet immers het onderwijs in de letterkunde aan onze 
scholen gestuurd worden. Aan onze roomse kweek-en normaalscholen, 
gymnasiums, H.B.S.en, Lyceums en Seminaries moet het letterkundig 
onderwijs zich op de eerste plaats bezighouden met onze roomse grote 
mannen en op de tweede plaats met de niet-roomsen, volgens de leuze: 
Rooms Onderwijs in de Roomse School.320 

Het roomse karakter van Stemmen blijkt uit de selectie van overwegend katholieke 
schrijvers en dichters in de delen V en VI. Voor de negentiende eeuw koos Horsten 
Le Sage ten Broek, Cornelis Broere, Johannes Leesberg, David van Hoogstraten, 
Herman Schaepman, Bernardus van Meurs, Jos. Alberdingk Thijm en een aantal 
Limburgse auteurs. Voor de twintigste eeuw nam hij het werk op van onder andere 
Eduard Brom, Maria Viola, Gijsbert Lovendaal, Marie Koenen, Marie Gijsen en 
Jurriaan Zoetmulder. Horsten vond dat het katholieke toneel niet mocht ontbreken 
in de bloemlezing en plaatste daarom een aantal fragmenten uit Katholieke Bijbel-
Dramatiek. Dat waren gedramatiseerde verhalen uit de bijbel, zoals Proloog van 
Hagar door Felix Rutten. 

Dat literaire kunst met een roomse bril gelezen en beoordeeld zou moeten worden, 
demonstreerde Horsten aan de hand van de romans van Marie Koenen. Haar prachtige 
stijl zou volgens Horsten in combinatie met religieuze bezieling grote kunst opleve-
ren. In zijn bloemlezing staat de ethiek, de katholieke geloofsovertuiging altijd boven-
aan; daarnaast, niet onbelangrijk, maar wel op de tweede plaats, komt de esthetiek.

In hoofdstuk IV en V kom ik uitvoerig terug op Stemmen van verre en dichterbij. 
In deze hoofdstukken vergelijk ik deze methode met een katholieke en met niet-
katholieke methoden. In bijlage 6 staat een overzicht van de omvang, de verschij-
ningsdatum, het aantal drukken en de oplagecijfers van Stemmen.

Keurlessen, 1915-1920
J. L. Horsten, Jos.M. Reynders, S. Rombouts 

In de inleiding van deze studie verwees ik naar de literatuurlessen waarmee 
frater Rombouts in het schooljaar 1916-1917 drie uur per week zijn leerlingen 
dacht te kunnen boeien. Volgens de enquête die Rombouts liet invullen hadden 
de jongens genoten van zijn literatuuronderwijs. De enquête spitste zich toe op 
de vraag hoe de leerlingen katholiek lesmateriaal waardeerden in vergelijking 
met teksten uit neutrale schoolboeken. In alle antwoorden scoorden verhalen en 
gedichten uit een katholieke bloemlezing het hoogst. Rombouts gebruikte bij de 
literatuurlessen een serie leesboeken die hij met twee medefraters, J.L. Horsten 
en Jos. Reynders, had samengesteld: Keurlessen. Letterkundig Leesboek voor R.K. 
Inrichtingen van Voortgezet Onderwijs. De literatuurlessen van Rombouts werden 
dus ondersteund door proza en poëzie uit Keurlessen. 
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Naast de bloemlezing en literatuurgeschiedenis Stemmen van verre en dichtebij 
van Horsten, voor de bovenbouw, was er in het katholiek middelbaar onderwijs 
behoefte aan een leesboek zonder literatuurgeschiedenis dat leerlingen vanaf de 
eerste klas tot de examenklas, vertrouwd maakte met literaire teksten, opklim-
mend in moeilijkheidsgraad. De auteurs verzamelden daarom in acht leesboeken 
van elk ongeveer tweehonderd bladzijden toegankelijke verhalen van overwe-
gend katholieke auteurs. De laatste twee delen waren bestemd voor de hoogste 
klassen. Auteurs die het katholieke karakter van Keurlessen moesten waarborgen 

Roomsche Keur (collectie Archief Generalaat Fraters van Tilburg).
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321  Hoogbergen, Over geestdrift en bevlogenheid,  59,  Notulen lerarenvergadering, 17 augustus 1916.

waren onder andere Felix Rutten, Marie Koenen, Bernard van Meurs, Albertine 
Smulders, Maria Viola, H.A. Banning, H.J.A.M. Schaepman, Guido Gezelle, Anton 
van Duinkerken, Pieter van der Meer de Walcheren, Eduard Brom en een aantal 
verder onbekende auteurs met de aanduiding S.J. (Societas Jesu). Ook de titels 
van een aantal leesstukken verwijzen naar de katholieke leefwereld, zoals: De 
sluier van de Moeder Gods, Op weg naar Rome, Het Rozenhoedje, Dominicaanse legen-
den, Misdienaartje, Legende van Kleyn Jesuken en de Bloemen, Een bloemeke van St. 
Franciscus, Maria’s Hemelvaart, Het Angelusklokje, De Hemelkoningin, Van Broeder 
Karel’s Kerstmis, Het Ave Maria, De miskelk, Allerheiligen en Het Vagevuur.

Een veel gebruikte bron voor gedichten en verhalen met een katholieke strekking 
was het geïllustreerde weekblad  De Katholieke Illustratie, een populair familieblad 
dat al vanaf 1867 verscheen. De samenstellers putten hun leesfragmenten ook uit 
literaire tijdschriften als De Katholiek, Van Onzen Tijd en Roeping. In de hogere leerjaren 
werd van leerlingen verwacht dat zij met meer onderscheidingsvermogen konden 
lezen en dat betekende dat zij ook het literair werk van enkele niet-katholieke 
auteurs onder ogen kregen, bijvoorbeeld Het Kameleon van A.C.W. Staring, Schetsen 
van Samuel Falkland, Hoe warm het was en hoe ver van Hildebrand, Het haantje van den 
toren van P.A. de Génestet en’t Is maar een pennelikker van E. Potgieter. 

Met uitzondering van Vondel werden in Keurlessen uitsluitend leesstukken 
aangeboden uit de negentiende en begin twintigste eeuw. De bloemlezing werd 
in combinatie met Stemmen van verre en dichterbij gebruikt. Keurlessen voorzag 
blijkbaar in een grote behoefte, want de reeks leesboeken I t/m VIII werd tot 1927 
herdrukt (vierde druk) en uitgegeven in Amsterdam, Tilburg en Antwerpen.

Roomsche Keur, 1915-1917
Th. de Jager 

Roomsche Keur  is te midden van de andere bloemlezingen voor het katholieke 
voortgezet onderwijs een opmerkelijk fenomeen. Deze Bloemlezing uit de katholieke 
Nederlandsche litteratuur van de Middeleeuwen tot de eigen tijd bevat uitsluitend 
literaire werken van katholieke auteurs. Niet-katholieke auteurs werden door de 
samensteller, Th. de Jager, zonder uitzondering buitengesloten. De Jager was direc-
teur van de in 1916 opgerichte R.K. Handelsschool te Bergen op Zoom. Er waren in 
die tijd voortdurend discussies over bruikbare katholieke leerboeken. Ook op de 
school van De Jager. Theo Hoogbergen beschrijft een discussie over dit onderwerp 
die tijdens een lerarenvergadering op de school van De Jager werd genotuleerd 321:

Een leraar toont zich tijdens de tweede vergadering verontrust over de 
aanwezigheid van niet-katholieke leerboeken op de boekenlijst. Daardoor 
zal het hem moeilijk vallen om op katholieke wijze les te geven […] Een boek 
dient vooral bruikbaar te zijn, maar geplaatst voor de keuze tusschen een 
minder bruikbaar katholiek boek of een ongodsdienstig of anti-godsdienstig 
bruikbaar leerboek, kan die keuze niet twijfelachtig zijn, want de katholieke 
leeraar zal dan trachten door aanvullen of bijwerken het minder bruikbare 
katholieke leerboek te stellen naast of boven het neutrale. 
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De Jager vormde met Roomsche Keur op het gebied van bloemlezingen dus een 
uitzondering. Zijn collega’s hadden met hun bloemlezingen voor katholieke scho-
len weliswaar een duidelijke voorkeur voor roomse auteurs, maar plaatsten toch 
ook literair werk van algemeen erkende niet-katholieke auteurs. In het voorwoord 
van deel I motiveerde De Jager zijn exclusieve keuze voor katholieke literatuur. De 
publicatie van zijn bloemlezing betekende volgens De Jager de vervulling van een 
lang gekoesterde wens die tientallen jaren eerder al werd geuit door J. Alberdink 
Thijm, H.J.A.M. Schaepman en B. van Meurs. Deze publicisten betreurden het, dat 
er na de uitverkochte bloemlezingen van de jezuïeten322, waarin veel katholieke 
schrijvers waren opgenomen, geen gelijksoortige bundel meer beschikbaar was. 
Zij zouden, aldus De Jager, het idee toejuichen van een bloemlezing met werk van 
uitsluitend katholieke auteurs. Met Roomsche Keur konden “Seminaria, Gymnasia, 
H.B.Scholen, Kweek-en Normaalscholen” eindelijk bediend kunnen worden met 
literatuur uit eigen kring. 

De Jager begreep echter dat hij zich in de inleiding van zijn boek moest verant-
woorden voor dit uitgangspunt. De beperkingen die hij zich oplegde, impliceerden 
immers dat bijvoorbeeld dichters uit de zeventiende eeuw als Hooft, Huygens en 
Bredero, in zijn bloemlezing geen plaats kregen. Hij stelde zichzelf de vraag: “Biedt nu 
het feit dat een aantal auteurs tot de katholieke kerk behooren, een litterair voldoend 
kriterium om hen tot een groep te vereenigen?” De Jager betoogde dat er voldoende 
argumenten waren om zijn keuze te rechtvaardigen. De katholieke levensbeschou-
wing zou als geen andere in staat zijn grote kunst voort te brengen. De Jager zag een 
onverbrekelijke band tussen kunst, schoonheid en God. De drie-eenheid van deze 
begrippen beredeneerde hij als volgt: volgens de katholieke leer is de mens op aarde 
om God te dienen. De kunstenaar volbrengt die taak door schoonheid te scheppen, 
die een afstraling is van God. Wie zou daartoe beter in staat zijn dan een katholieke 
kunstenaar? Want, redeneerde De Jager, we moeten af van het vooroordeel “dat wij, 
katholieken, in de litteratuur nog lang niet de plaats bereikt hebben, waartoe we 
verplicht zijn, […] wanneer we tegelijk met ons onderwijs laten doordringen het 
sterke bewustzijn, dat de liefde tot de schoonheid harmonisch behoort tot onze 
levensbeschouwing, niet alleen, maar ook dat de helste323 hoogten van het katholiek 
leven tegelijkertijd tot uiting zijn gekomen in de hoogste poëzie”.324

Roomsche Keur week niet alleen van andere bloemlezingen af door een eenzij-
dige keuze van auteurs die tot dezelfde religie behoorden, maar liet ook een 
andere indeling zien dan de gebruikelijke. De Jager vond een chronologische 
indeling in tijdvakken om pedagogische redenen minder geschikt en veronder-
stelde dat literaire werken beter begrepen zouden worden als ze gerangschikt 
werden in thema’s. De eerste bundel opent met een gedicht O Poëzie, hoe lieflijk is 
uw tred! van Alberdingk Thijm, waarin een bevestiging klinkt van het door De 
Jager geformuleerde katholieke schoonheidsideaal in de regels:

Van wien die toverkracht?
    Van Hem
Den Vader, “die zoo hoogh gezeten,”
Het vuur der liefde, ’t licht van ’t weten,
Doet stroomen in des Dichters stem,
Doet spatten van des kunstenaars vingren,
En over ’t hoofd des volks doet slingeren
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322  Bloemlezing uit de Nederlandsche Prozaschrijvers en Dichters van Hooft en Vondel tot op onze dagen. ’s-Herto-
genbosch, 1856-1857.

323  Overtreffende trap van hel, in de betekenis van zeer, bijvoorbeeld helblauw (WNT).
324 De Jager, Roomsche Keur, Inleiding, XXXVI.
325  De Jager, Roomsche Keur, 1917,  II, 3.
326  De Jager, Roomsche Keur, 1917,  II, 280.
327  De Jager, Roomsche Keur, 1917,  II, 315.

De auteur verdeelde poëzie en proza in thema’s als huiselijke poëzie, natuur-
poëzie, historische romantiek en minnepoëzie. Elk thema kreeg een inleiding 
en werd, waar mogelijk, in een historisch en moreel kader gezet. Bij het thema 
‘Minne poëzie’ waarschuwde de Jager bijvoorbeeld voor perversiteit: “van de 
reinst onschuldige gevoelens tot de meest geraffineerde perversiteit ook, vindt een 
duizendvoudig geschakeerd leven in het minnelied zijn adequate uitdrukking. 
Niet verwonderen kan het daarom, dat vele der hiertoe behorende liederen de 
werking hebben van een bekoorlijk, bedwelmend vergif, wanneer zij uiting zijn 
van de verkeerde hartstocht. Natuurlijk geldt dit laatste niet wanneer zij uit echt 
katholieke gemoederen voortkomen”. 

Het tweede deel van Roomsche Keur, bedoeld voor de hogere leerjaren, opent 
met het artikel dat C.R. de Klerk plaatste in het eerste nummer van in 1900 opge-
richte culturele tijdschrift Van Onzen Tijd. Zijn artikel Een eigen literatuur, was 
door het meer behoudende tijdschrift De Katholiek geweigerd. De redactie vond 
dat De Klerk er te radicale meningen op na hield over het belang van katholieke 
mystiek in de poëzie. Voor het nieuwe tijdschrift was het artikel juist de opmaat 
naar een nieuwe, moderne katholieke letterkunde. De Jager plaatste Een eigen 
literatuur aan het begin van het tweede deel om het doel van zijn bloemlezing 
extra te benadrukken: “dat toch de keur wil geven van wat de katholieke kunst in 
deze richting tot heden leveren mocht. Het moge er de wijsgeerige en maatschap-
pelijke betekenis van doen uitkomen.”325

Voor de leerlingen van de hoogste klassen verzamelde De Jager in deel II de 
meer beschouwende teksten en de wat lastig te doorgronden poëzie. De thema’s 
verraden een voorkeur voor religieuze verdieping: kerkelijke, apologetische, 
eucharistische en mystieke poëzie. In een toelichting op de keuze van deze 
poëzie verklaarde De Jager: “Het einddoel van ’s menschen geestelijk bestaan is 
de vereeniging met God.”326 

Roomsche Keur legde veel meer dan andere katholieke bloemlezingen het 
accent op de religieuze beleving die via de schone kunsten zou kunnen worden 
verdiept. De inleidingen tot de verschillende thema’s lijken daardoor meer op 
een verzameling preken dan een letterkundige analyse. Geheel in deze geest 
schreef De Jager bij het laatste thema van zijn bloemlezing “De Schouwing” de 
volgende overweging: “Mijn taak spoedt ten einde. Van aarde en hemel mocht ik 
u de schoonheid toonen”. […]327

Een van de docenten voor het vak Nederlands op de school van De Jager was 
de toen nog onbevoegde leraar Gerard Knuvelder  (1902-1982), die in 1921, op 
negentienjarige leeftijd, kwam lesgeven. Knuvelder is de auteur van Handboek tot 
de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. (1948-1953). Samen met De Jager zou hij 
later een uitgave verzorgen van Pioniers, waarin essays uit Van Onzen Tijd waren 
verzameld. Knuvelder schreef in zijn autobiografie Onachterhaalbre tijd over De 
Jager en zijn bloemlezing Roomsche Keur:
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J. Mooy, Handboek der geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (Brabant-Collectie, Bibliotheek 
Universiteit van Tilburg).
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61.

Mijn toenmalige directeur was Th. de Jager, van zijn vak neerlandicus. Hij 
had een tweedelige bloemlezing Roomsche Keur op zijn naam staan, uitgege-
ven in een serie die Moller had opgezet, en waarvan maar enkele delen zijn 
verschenen. Roomsche Keur was een voor die tijd uitmuntend werkstuk, dat 
naar mijn mening lang niet voldoende gewaardeerd is. […] De Jager heeft ook 
een geschiedenis van de Nederlandse letterkunde geschreven die kant en 
klaar gezet is geweest. […] De Jager kreeg echter onenigheid met de uitgever; 
de onenigheid liep uit op een proces dat De Jager verloor […] Het boek-zelf is 
nooit verschenen […] Ik denk dat daarmee een van de beste geschiedenissen 
van onze letterkunde in het niet verdwenen is. 328

In een recensie voor het dagblad Het Centrum wijst H. Linnebank op het belang van 
Roomsche Keur, vanwege de bijdrage die het kan leveren in de strijd tegen neutrale 
literatuur. Hij noemt het boek zelfs een vorm van zelfverdediging: “Men behoeft 
er niet verwonderd over te wezen, dat er voor de school boeken verschijnen met 
uitsluitend letterkundige stukken erin van Roomschen. Want het heeft z’n vóór 
den smaak onzer jongelingen te ontwikkelen volgens de lijn der waarlijk grooten 
onder onzer geloofsgenoten. En, gelet op de samenstelling van hetgeen er gewoon-
lijk verschijnt van den neutralen kant, is een Roomsch boek stilzwijgend en zijde-
lings, een daad van zelfverdediging. Zorgen wij zelf niet voor onzen naam onder de 
onzen, dan worden wij weldra door ons eigen jong volk niet meer gekend.”329

De Jager behandelde in zijn literatuurmethode Roomsche Keur weliswaar alle 
tijdvakken, maar was in de selectie van uitsluitend katholieke auteurs eenzijdig. 
Het is niet waarschijnlijk dat er voor deze methode, de meest katholieke van alle 
literatuurmethoden, veel belangstelling was, want het boek werd na 1917 niet 
meer herdrukt. 

Handboek der geschiedenis van de Nederlandsche letterkunde, 1916
J. Mooy 

Halsoverkop werd de literatuurmethode van J. Mooy in 1916 op de markt 
gebracht. Hoewel het boek nog niet voltooid was, achtte de uitgever met het oog 
op het nieuwe schooljaar, het beter om met een onvolledig boek voor de dag te 
komen, dan te wachten op de voltooiing op een later tijdstip. Dat vermoedde 
althans J.F.M. Sterck, die over het handboek een recensie schreef in Van Onzen 
Tijd.330 Hij kreeg slechts 129 van de 275 bladzijden ter beoordeling in handen. 
Sterck verbaasde zich over die haast, want, zo veronderstelde hij, concurrentie 
dreigt er niet: “beknopte handboeken voor de geschiedenis onzer letteren plegen 
de roomsche boekenmarkt niet te overstroomen.” Toch was er voldoende materi-
aal om een bespreking mogelijk te maken. Volgens Sterck verdiende het Handboek  
“èn door zijn inrichting èn door zijn betrekkelijke volledigheid veel lof”.

Het boek van Mooy is geen bloemlezing met proza en poëzie, maar geeft 
uitsluitend een overzicht van de Nederlandse letterkunde. In de Tweede zeer 
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herziene druk van 1919 telt het boek 300 bladzijden. Mooy behandelt de geschie-
denis van de letterkunde in zeven tijdvakken en sluit zich hiermee aan bij de 
indeling van Jonckbloet die in de meeste hier besproken literatuurmethoden is 
te vinden: Middeleeuwen, Periode van overgang, Bloei onzer letteren, Verval, De 
Romantiek, 1830-1880, 1880-heden.

Uit het voorbericht blijkt dat het boek voor katholieke scholen bedoeld is: 
“Een katholiek handboek moet ook op moreele waarde wijzen” […]. De morele 
waarde waar Mooy op doelt, blijkt in het commentaar en de toelichting bij lite-
raire werken te zijn verbonden met zijn katholieke geloofsovertuiging . Zo noemt 
hij Anna Bijns “een begaafde vrouw”die in haar strijdpoëzie blijkt geeft van “ware 
poëzie”. Maar Marnix van St. Aldegonde bestrijdt volgens Mooy in zijn Biëncorf 
der H. Roomsche Kercke, “de Kerk op de meest hatelijke wijze, onder de schijn van 
kinderachtige verdediging, waarvan het weinig steekhoudende natuurlijk in het 
oog valt”.331 

Cats “bewandelde het pad van de Middeleeuwsche didactiek, […] maar nu niet 
meer beschenen door de koesterende zon van innige Roomscheid.”332 De periode van 
de Middeleeuwen karakteriseert hij in navolging van Everts en Horsten als volgt: 

Dat de Middeleeuwen, afgezien van den lateren vervaltijd, die de z.g. 
Hervorming mogelijk maakte, een periode is van waar godsdienstig, 
Roomsch leven, dat zich in zijn rijkdom van schakeeringen schoon 
ontwikkeld heeft, wordt van vele zijden ontkend.333

Vondel wordt in het Handboek in vergelijking met Hooft en Huygens (beiden vijf 
pagina’s) zeer uitvoerig besproken: in zestien pagina’s beschrijft Mooy Vondels 
leven en belangrijkste werken. De bekering van Vondel tot het katholicisme 
heeft volgens Mooy ook gevolgen voor de literatuur: “Vondels overgang is een 
feit van beteekenis, ook voor onze literatuur, wier schoonste werken door het 
katholicisme van dezen genialen bekeerling geïnspireerd zijn.”334

De katholieke moraal van Mooy doet zich ook gelden in de paragraaf over 
Multatuli. Mooy noemt Max Havelaar “een meesterstuk van prozakunst”. Hij voegt 
er echter onmiddellijk aan toe, dat uit ander werk van Multatuli, bijvoorbeeld zijn 
Brieven en Ideeën, een persoonlijkheid oprijst die afbreuk doet aan alle mooie taal-
vormen: “Ook zijn godsdiensthaat lekt hier en daar door, en daarmede zijn geheele 
ongelukkige, maar niet minder weerzinwekkende persoonlijkheid.” In de opvat-
ting van Mooy kan een zedelijk laagstaand mens geen echte kunst voortbrengen: 
“Multatuli staat in onze literatuur als het eeuwig bewijs, dat zedelijke verwording 
de dood is van edele kunst.”335

De vernieuwingen van de Tachtigers die betrekking hebben op de vorm van een 
kunstwerk, krijgen in het Handboek een warm onthaal. Voor het overige is er kritiek 
op de literaire producten van Tachtig vanwege de inhoud: “veel goddeloosheid en 
onzedelijkheid”. Mooy volgt hierin de katholieke tijdschriften De Katholiek en Van 
Onzen Tijd waaruit hij citaten overneemt van onder meer A.M.J.I. Binnewiertz en 
L.J.M. Feber.336

Het laatste hoofdstuk van het Handboek is gewijd aan “de katholieke moderne 
literatuur”. Daarin rekent Mooy de romanschrijfster Marie Koenen onder de 
beste auteurs van onzer literatuur. Hij laat overigens in het midden of ‘onzer’ 
betrekking heeft op katholieke literatuur of literatuur in het algemeen.
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klank, “maar wij schreven er andere woorden onder”.

De literatuurmethode van Mooy werd tot in de jaren twintig gebruikt: in 1923 
werd nog een derde, zeer herziene druk uitgegeven.

Proza en Poëzie, 1917
A.Vincent en J.J. Verbeeten 

Vanaf 1917 verscheen bij de katholieke uitgeverij Malmberg de bloemlezing Proza 
en Poëzie van Vincent en Verbeeten. De samenstellers geven geen literatuurge-
schiedenis maar plaatsen poëzie- en prozafragmenten van voornamelijk moderne 
auteurs. Op de titelpagina zijn geen katholieke symbolen te zien zoals een harp, 
kaars, kruis of engel. Ook aanduiding dat de bloemlezing bestemd zou zijn voor 
katholieke scholen ontbreekt op de titelpagina en in het voorwoord. Toch heeft 
de vierdelige bloemlezing een onmiskenbaar katholiek karakter. Dat blijkt aller-
eerst uit de selectie van het merendeel katholieke auteurs in de eerste drie delen. 
Een andere aanwijzing is de katholieke geloofsovertuiging van de samenstellers 
die tien jaar eerder een pedagogische handleiding voor het katholieke onderwijs 
schreven. Daarin benadrukten ze de vormende waarde van het schoolvak lezen, 
omdat dit vak veel gelegenheid bood tot godsdienstig-zedelijke vorming. Docenten 
moesten dus hoge eisen stellen aan een leesboek dat zou kunnen bijdragen aan 
die vorming. Vincent en Verbeeten oefenden kritiek uit op leesboeken die een te 
grote afwisseling van korte proza- en poëzie-fragmenten lieten zien. In hun boek 
Opvoeding en Onderwijs uit 1907 kondigden ze aan dat de tijd rijp was voor een 
nieuw soort leesboek waarin een compleet gedicht of verhaal werd behandeld. 
De literatuurles zou met behulp van zo’n leesboek of bloemlezing diepere sporen 
achterlaten en meer indruk op de leerlingen maken. Met de bloemlezing Proza en 
Poëzie hoopten de samenstellers de scholen een boek in handen te geven waarmee 
ze hun pedagogische doelstellingen konden waarmaken.

De bloemlezing Proza en Poëzie was bedoeld voor alle vormen van voortgezet 
onderwijs, van MULO tot gymnasium, HBS en kweekschool. In de eerste drie delen, 
voor de lagere klassen, kozen de samenstellers veelal voor dezelfde katholieke 
auteurs als de bloemlezing Keurlessen. Maar deel vier van Proza en Poëzie werd anders 
ingericht. De bundel opent met poëzie van Vondel, Luyken, Stalpaert van der Wiele 
en Poirters. Maar Vincent en Verbeeten schroomden niet voor de moderne tijd een 
aantal niet-katholieke auteurs op te nemen die voor behoudende katholieken rond 
1917 nog controversieel waren. Hoewel de gekozen leesfragmenten in Proza en Poëzie 
weinig aanleiding gaven tot ongerustheid over het zedelijk gehalte en ook geen 
twijfels zouden kunnen oproepen over geloofswaarheden, komen door Vincent en 
Verbeeten geselecteerde auteurs als Multatuli, François Haverschmidt, Marcellus 
Emants, Louis Couperus en Herman Gorter in de bloemlezing Keurlessen en de lite-
ratuurmethode Stemmen van Horsten niet voor. Vincent en Verbeeten huldigden 
dus hetzelfde standpunt als de Vlamingen Bauwens en Boonen die al in 1895 en 
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1905 van mening waren, dat ongelovige auteurs die zich in het literaire circuit enige 
status hadden verworven, in hun bloemlezing dienden te worden opgenomen.

In deel IV van Proza en Poëzie konden leerlingen van de hoogste klassen kennis 
maken met werk van Multatuli, De Jodenbuurt te Amsterdam; F. Haverschmidt, 
Een groot en goed man; M. Emants, Een duivelsdans te Kandy; C. Busken Huet, Oude 
Kerken in Nederland; H. Lapidoth-Swarth, Een Kinderland, J. Perk, De scheper, Het 
Grafkruis, Iris; L. Couperus, Naar Huis; W. Kloos, Aan mijn Moeder, Ganymedes op 
aarde; L. van Deyssel, Herfststemming, H. Gorter, De dood van April.; L. van Deyssel, Herfststemming, H. Gorter, De dood van April.

Titelblad Proza en Poëzie van A. Vincent en J.J. Verbeeten (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit 
van Tilburg).
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Een ander verschil met Keurlessen is de aandacht in Proza en Poëzie voor Vlaamse 
auteurs. Keurlessen bood plaats aan zes Vlaamse schrijvers, verdeeld over acht 
boeken (Hugo Verriest, Stijn Streuvels, Guido Gezelle, Felix Timmermans, Karel 
van den Oever en Maurits Sabbe), terwijl Vincent en Verbeeten bijna honderd 
pagina’s in deel IV reserveerden voor de Vlamingen. In het voorwoord licht-
ten ze toe welke bedoeling ze met de bloemlezing hadden. Door een indeling 
van literaire werken opklimmend in moeilijkheidsgraad wilde Proza en Poëzie 
tegemoet komen aan de wens van kweekscholen om voor elke cursus een apart 
boek te kunnen gebruiken.

De bloemlezing Proza en Poëzie was in de selectie van niet-katholieke auteurs veel 
minder behoudend dan Stemmen van verre en dichtebij, Keurlessen en Roomsche Keur.

De lat voor “rooms onderwijs in de roomse school” lag voor Horsten en 
de Jager kennelijk hoger dan voor Vincent en Verbeeten. Dat de bloemlezing 
Proza en Poëzie zijn weg gevonden heeft in het katholieke onderwijs blijkt uit de 
herdrukken: in 1951 verscheen nog een vierde druk met de toegevoegde auteurs 
L.Schepers en A.Verhagen.

Leerboek met bloemlezing der Nederlandsche letterkunde, 1923
P.A. Kerstens

Het Leerboek van Kerstens zal in hoofdstuk IV vergeleken worden met Stemmen 
van verre en dichtebij. In dat hoofdstuk zal ik uitgebreid ingaan op de selectie 
van literaire werken en auteurs, de periodisering en de literatuuropvatting van 
Kerstens. In deze paragraaf volgt daarom een korte introductie van deze litera-
tuurmethode. Het boek werd uitgegeven bij de Amsterdamse uitgeverij “Joost 
van den Vondel”.

In het voorwoord van zijn bloemlezing schrijft P.A. Kerstens (1896-1956): 
“Een goed leerboek der Nederlandsche Letterkunde voor Roomsch-Katholieke 
scholen, daar was nog behoefte aan. Ik heb getracht er in te voorzien.” Volgens 
het titelblad is het een bloemlezing voor R.K. MULO-, Kweek-, Normaal,- en 
Hoogere Burgerscholen, Gymnasia en Lycea. Kerstens ging er echter van uit dat 
zijn boek vooral op de vele katholieke MULO-scholen zou worden gebruikt, 
want hij besloot zijn voorwoord met de opmerking: “Als ik eindelijk nog aanstip, 
dat onze MULO-scholen zich voornamelijk zullen bedienen van de bloemle-
zing, zal voor het overige mijn werk voor zich zelf moeten spreken.” Kerstens’ 
Leerboek moest een leemte opvullen in katholieke literatuurmethoden,337 want 
neutrale handboeken zouden de volgens de auteur te weinig aandacht besteden 
aan katholieke auteurs: 

Dat Katholieke auteurs van betekenis een flinke plaats gekregen hebben, 
spreekt van zelf. Ze worden in “neutrale” handboeken en studiën zoo stel-
selmatig verwaarloosd, het laatst in Herm. Robbers “De Nederlandsche 
literatuur na 1880”, dat een krachtig getuigenis onzerzijds dubbel nood-
zakelijk is.338
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De katholieke literatuur komt aan bod in het hoofdstuk Nieuwe Katholieke Letteren 
waarin Kerstens in ruim honderd pagina’s poëzie en prozafragmenten van twee-
endertig auteurs plaatste. De literatuurgeschiedenis behandelde Kerstens in 
korte beschouwingen voorafgaand aan tijdvakken, met als laatste onderdeel 
Nieuwe Katholieke Letteren en De Vlaamsche Beweging.

Titelblad Leerboek met bloemlezing (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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Dat Kerstens in zijn literatuurmethode enerzijds rekening wilde houden met 
standpunten van behoudende katholieken over moderne literatuur, maar ander-
zijds toch een zo volledig mogelijk overzicht wilde geven van moderne literaire 
werken, blijkt uit zijn verantwoording in het voorwoord, waarin hij onderscheid 
maakt tussen een literair en een ethisch standpunt:

Daarom heb ik getracht een louter “litterair”oordeel te geven, naast een 
oordeel uit ethisch, uit Katholiek oogpunt, het overigens aan den leeraar 
overlatend, voor een bepaald auteur of een bepaald werk meer of minder 
krachtig te waarschuwen.339 Deze kwestie is volledig slechts in ieder geval 
afzonderlijk goed te behandelen, waarbij rekening dient gehouden te 
worden met het feit, dat eene waarschuwing in krasse bewoordingen ook 
averechtsch resultaat kan hebben!340

Al te gevoelige ethische kwesties in verband met moderne romans kon Kerstens 
met dit voorbehoud doorschuiven naar de leraar, terwijl hij toch auteurs als 
Multatuli, Couperus en Heyermans in zijn bloemlezing kon opnemen.

Over het gebruik van Leerboek met bloemlezing is niet meer bekend dan de 
onderzoeksgegevens van Ph.A. Lansberg, die in 1924 een proefschrift over litera-
tuurmethoden publiceerde. Daarin vermeldde hij dat zowel Leerboek met bloem-
lezing als Stemmen van verre en dichterbij vooral op katholieke scholen werden 
gebruikt.341

 Het aantoonbaar gebruik van gezaghebbende literatuur-
geschiedenissen door auteurs van schoolboeken

Een aantal auteurs van de in dit hoofdstuk besproken katholieke literatuurme-
thoden verwees expliciet naar bestaande nationale literatuurgeschiedenissen. 
Hun verwijzingen vermeldden zij meestal nauwkeurig in voetnoten. Everts 
maakt in zijn Geschiedenis der Nederlandsche letteren geen gebruik van voetnoten, 
maar verwerkt zijn aantekeningen in de tekst. Voor de Middeleeuwen verwijst 
hij bijvoorbeeld naar Jonckbloet: “Het is thans, dank zij der scherpzinnige naspo-
ringen van Dr. W.J.A. Jonckbloet, eene uitgemaakte zaak, dat onze Nederlandsche 
Reinaert naar de 20ste Fransche branche, door Pierre de St Cloud, in ’t begin der 
XIIIe Eeuw gedicht, bewerkt is.”342 In een paragraaf waarin Everts de letterkunde 
na 1830 behandelt, beschouwt hij Jonckbloet als een specialist middeleeuwse 
letterkunde: “W.J.A. Jonckbloet, de verdienstelijke schrijver der Geschiedenis der 
Middelnederlandsche Dichtkunst, der Etude sur le Roman du Renart, van den Guillaume 
d’Orange, en de uitgever van menig Middeleeuwsch lettergewrocht, laat zich door 
de beslommeringen der politiek niet van zijn literarische studien afhouden.”343 
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Everts houdt wetenschappelijke publicaties die een aanvulling konden vormen 
op zijn literatuurmethode nauwkeurig bij. Zo schrijft hij in een paragraaf 
“Nalezing”: “De ontdekkingen op het veld onzer oude letteren duren nog altijd 
voort.” De ontdekking betrof de Servatius’ Legende, die volgens Jonckbloet ten 
onrechte was toegeschreven aan Heynrich von Veldecken. Everts schrijft dan: 
“den lezer gelieve dus de aangewezene plaats in dien zin te wijzigen”.344 

Bauwens verwijst in zijn bloemlezing Zuid en Noord niet alleen naar bekende 
handboeken van hoogleraren maar ook naar zijn collega, W. Everts, de schrijver 
W.J. Hofdijk (1816-1888)345 en critici als Thomas van Hoogstraten (1845-1907) 
en Busken Huet. Naar Jonckbloet verwijst hij zo vaak dat hij hem in de tekst 
bij aangehaalde citaten met de letter J. aanduidt. Hij is een bewonderaar van 
Jan ten Brink van wie hij complete teksten opneemt, zoals “Groote schrijvers 
genieten niet genoeg bijval in Holland” en “De nevelen der Middeleeuwen”, beide 
uit Schetsen en Critieken. Opstellen van Ten Brink over de schrijvers Jan Cremer en 
Hendrik Conscience staan ook in deze bloemlezing.346 

Bauwens motiveert de vele verwijzingen en citaten van deskundigen met de 
opmerking:

Om aan onze beoordeling meer gezag te geven en de leerlingen met den 
stijl der bijzonderste kunstrechters bekend te maken, hebben wij, zooveel 
mogelijk, onze eigen gedachte uitgedrukt met bewoordingen aan de mees-
ters in de critiek ontleend.347

J.L. Horsten geeft in de inleiding van het eerste deel van Stemmen van verre en dich-
tebij de lezer een overzicht van de secundaire literatuur over de Middeleeuwen. 
Hij verwijst daarbij ook naar andere literatuurmethoden. Voor Beatrijs kunnen 
lezers bijvoorbeeld terecht bij de serie Van alle tijden, maar ook, als ze een gekuiste 
uitgaven wensen, bij de Letterkundige bibliotheek voor katholieken. Horsten biedt 
daarnaast de gebruiker van zijn Stemmen de mogelijkheid te kiezen uit drie lite-
ratuuroverzichten: de literatuurmethode van J. Mooy, de Historische Schets van De 
Vooys of zijn eigen methode. De keuze hoeft niet moeilijk te zijn, want, schrijft 
Horsten: “ik beloof meer te geven dan bijv. voor de studie van de hoofdakte 
nodig is.”348 Horsten verwijst verder naar een uitvoerige studie over legenden 
en exempelen in de Middeleeuwen van De Vooys. De exempelen die in Stemmen 
worden behandeld, heeft hij uit deze studie overgenomen. Als de gebruikers van 
deel IV van Stemmen, “Onze letterkunde van 1700 tot 1830”, nog meer van deze 
periode zouden willen weten, dan kunnen ze volgens Horsten het beste hun licht 
opsteken bij Te Winkel en De Vooys.349 Voor de afbeeldingen bij de gedichten van 
Hieronymus van Alphen kunnen ze terecht bij de Atlas voor het Onderwijs in de 
Nederlandsche Letterkunde van De Vooys en Poelhekke. 

De meest uitvoerige informatie over secundaire literatuur is te vinden in 
Roomsche Keur van Th. de Jager. In deel II van zijn bloemlezing geeft de Jager bij 
alle behandelde schrijvers en dichters een overzicht van de bronnen uit handboe-
ken en tijdschriften. Hij verwijst daarbij regelmatig naar de literatuurgeschiede-
nissen van Jonckbloet, Ten Brink, Kalff, Te Winkel en Prinsen.350 In een paragraaf 
over Anna Bijns bijvoorbeeld verwijst hij op de volgende wijze naar literatuur 
over de dichter: “Over haar vooral: Kalff III 48-61; Te Winkel I; Jonckbloet II 494; 
Prinsen 160.”351 
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In de Letterkundige bibliotheek voor katholieken verwijzen De Brouwer en Vromans 
vooral naar de handboeken van Jonckbloet, Te Winkel en Ten Brink. In het deel van 
deze reeks over Karel ende Elegast maakte H.W.E. Moller bijvoorbeeld de volgende 
verklarende aantekening: “Onze Elegast staat zeer ver boven alle anderen zonder 
uitzondering, zowel wat opvatting als uitvoering betreft. Ook Dr. J. te Winkel 
meent daarom, dat niet beslist kan worden, of de kunstige en geestige behandeling 
het werk is van de Nederlandse vertaler, of van de oorspronkelike dichter.”352 Het 
deel over Jacob van Lennep werd door Vromans toegelicht. Voor de historische 
waarde van Van Lenneps romans gaat hij te rade bij de autoriteiten Ten Brink en 
Jonckbloet en maakt gebruik van citaten uit hun werk.

De meeste schoolboekenschrijvers verwijzen, zoals we hebben gezien, regel-
matig naar wetenschappelijke literatuurgeschiedenissen. Ze verantwoorden hun 
verwijzingen echter verschillend. Sommigen, zoals Everts, laten zien, dat ze hun 
vak bijhouden, anderen, zoals Bauwens en De Jager willen hun beoordelingen 
met die verwijzingen meer gezag geven en proberen daarmee de status van hun 
methode te verhogen. 

Conclusie 

In de tweede helft van de negentiende eeuw zagen katholieke opvoedkundigen steeds 
meer het belang in van goed onderwijs. Goed onderwijs was in hun visie katholiek 
onderwijs, waarin godsdienstige beginselen bij alle vakken vanzelfsprekend deel 
uitmaakten van het lesprogramma. Alle vakken leenden zich weliswaar voor morele 
vorming, maar het vak lezen spande de kroon. De opvoedkundige waarde van een 
goed leesboek werd door onderwijskundigen hoog aangeslagen. Ook de pedagogen 
Vincent en Verbeeten lieten er in hun handleiding Opvoeding en Onderwijs geen twij-
fel over bestaan dat het leesonderwijs een belangrijke bijdrage kon leveren aan de 
godsdienstige en zedelijke vorming. De voorname plaats die het vak lezen innam, 
zou moeten worden ondersteund door goede katholieke leesboeken, bloemlezingen 
en literatuurmethoden. Die waren ten tijde van het Mandement nog nauwelijks 
beschikbaar. Vanaf 1868, als de Geschiedenis der Nederlandsche letteren van Everts wordt 
uitgegeven, publiceren katholieke auteurs literatuurboeken en bloemlezingen die 
specifiek bedoeld waren voor het katholieke onderwijs. De katholieke leerlingenpo-
pulatie was aan het eind van de negentiende eeuw echter nog zo gering, dat de uitge-
vers die hoopten op een breder verspreidingsgebied, het woord ‘katholiek’ in de titel 
voorlopig achterwege lieten. Het literaire tijdschrift Bloemkrans vormde hierop een 
uitzondering. Dit tijdschrift, eigenlijk een soort bloemlezing, werd gebruikt als lesma-
teriaal voor katholieke aanstaande onderwijzers en werd in eigen beheer gedrukt op 
de persen van de stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis in Tilburg. 
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Ook bedoeld voor het katholieke onderwijs waren de bloemlezingen van de 
Vlamingen Bauwens en Boonen. Zij gingen ervan uit dat hun literatuurboeken 
ook in Nederland gebruikt zouden worden. Het belang van Boonens bloemlezing 
uit 1905 werd onderstreept door twee Nederlandse priesters die een voorwoord 
en inleiding schreven. Eén van hen, Binnewiertz, waarschuwde katholieke 
lezers tegen de gevaren van sommige moderne romans. Voor de gevaren die het 
lezen van onzedelijke verhalen en goddeloze romans opleverde was al eerder in 
katholieke tijdschriften gewaarschuwd, maar vanaf 1900 werden ook auteurs 
van bloemlezingen zich steeds meer bewust van hun verantwoordelijkheid een 
katholiek alternatief te bieden voor wat er in het neutrale circuit circuleerde en 
daarmee kwam de katholieke doelgroep in het middelbaar onderwijs ook steeds 
scherper in beeld. De leraren van het katholieke gymnasium in Tilburg, De 
Brouwer en Vromans, stelden daarom, in eerste instantie voor hun eigen school, 
de Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken samen. In deze literaire reeks werden 
katholieke richtlijnen voor het beoordelen van literatuur zonder terughouding 
toegepast.

Frater Horsten ging in zijn bloemlezing Stemmen van verre en dichtebij nog 
verder op de ingeslagen roomse weg door ondubbelzinnig te verklaren dat het 
letterkundig onderwijs op roomse scholen zich op de eerste plaats moet bezig-
houden met roomse auteurs. Zijn collega De Jager vormde met zijn Roomsche 
Keur een eindpunt in deze ontwikkeling door een bloemlezing samen te stellen, 
waarin uitsluitend roomse auteurs een plaats kregen. De Jager past in dit opzicht 
in een ontwikkeling van de katholieke verzuiling waarin volgens Luyxk sprake 
is van protectie en afweer tegenover de moderne wereld.353

De argumenten die auteurs van katholieke literatuurmethoden gebruikten om 
hun keuze van proza en poëzie te motiveren en hun opvattingen over de beoor-
deling van literaire werken te verdedigen, hebben als grootste gemene deler het 
aanprijzen of afwijzen van literaire werken die wel of niet voldoen aan katholieke 
richtlijnen. De afwijzingen hebben betrekking op boeken met een zedeloze of een 
atheïstisch inhoud. Een aantal methodenschrijvers huldigt echter de opvatting dat 
de inhoud van een literair werk weliswaar zondige gedachten kan opwekken, maar 
dat de vormgeving los van die inhoud kan worden beoordeeld. Met deze opvatting 
konden literaire werken, die in het neutrale circuit algemeen als meesterwerk 
werden erkend, in katholieke literatuurmethoden worden binnengesmokkeld. 

Pater Vromans gebruikt nog een ander argument om de angst voor de onge-
zonde kanten van meesterwerken te bezweren. Hij vindt de rechtvaardiging in 
de acceptatie van zogenaamde bedenkelijke lectuur niet zozeer in een splitsing 
tussen een mooie vormgeving en gevaarlijke inhoud, maar in de kracht van het 
katholieke geloof. Atheïstische of zedenbedervende elementen in een verhaal 
kunnen geen schade aanrichten als ze gelezen worden met de bril van een katho-
lieke geloofsovertuiging. 

De invloed van Tachtig is merkbaar in de typering die Vromans geeft van de 
stijl van Herman Heijermans, die hij beticht van “huilende kunst”. Heijermans 
is volgens Vromans echter, in navolging van de Tachtigers, ook wars van een 
gekunstelde gemoedsstemming – hij heeft het “vermogen aan te grijpen en 
te ontroeren” - en verdient dus waardering. De signaalwoorden van Tachtig 
verschijnen met terugwerkende kracht ook in een analyse van De Brouwer van 
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het Middelnederlandse gedicht Beatrijs: het gedicht zou zijn waarde ontlenen aan 
een expressie van het eigen gevoel in een individuele vorm.

Werd er in de katholieke literatuurmethoden vóór 1900 vooral gewezen op 
het gevaar van verderfelijke literatuur, daarna leggen de auteurs van die metho-
den het accent op de meerwaarde van katholieke kunst. “Gezonde kunst” wordt 
synoniem met roomse kunst.

Een aantal katholieke auteurs van literatuurmethoden voor schoolgebruik 
verwijst naar handboeken van hoogleraren in de negentiende en twintigste 
eeuw. De auteurs Everts, Bauwens, Horsten, De Jager en Moller maken voor 
hun commentaar op de literaire werken uit de Middeleeuwen vooral gebruik 
van de opvattingen over deze periode van Jonckbloet, Te Winkel, Kalff en Ten 
Brink. Horsten verwijst daarnaast regelmatig naar de Historische schets van de 
Nederlandsche letterkunde van De Vooys.

De auteurs van katholieke schoolboeken schrijven hun literatuurgeschiede-
nissen dus in de traditie van de wetenschappelijke handboeken. Dat blijkt vooral 
uit de indeling van literaire tijdvakken, die ze van Jonckbloet overnemen. In de 
selectie van literaire werken daarentegen volgen ze niet de wetenschappelijke 
handboeken, maar hun katholieke visie op literatuur.




