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354  Mandement over het onderwijs van de Nederlandse bisschoppen, 22 juli 1868. Met een inleiding van F.A.J. van 
Nimwegen C.ss.R., N.V. Hilversum, 1941, hoofdstuk III.

4  Twee bloemlezingen voor het 
katholieke onderwijs rond 1920 
nader bekeken

Leerboek met bloemlezing en Stemmen van verre en dichtebij

Inleiding

Vanaf 1900 verschenen er in Nederland bloemlezingen met daaraan gekoppelde 
literatuurgeschiedenissen die uitsluitend bedoeld waren voor katholieke scho-
len. De vraag is echter of er in de periode vanaf 1900 tot 1920 sprake was van 
een consensus in het denken over literatuuronderwijs voor katholieke scholen. 
Specifieke richtlijnen van kerkelijke autoriteiten voor het literatuuronderwijs 
op de middelbare scholen waren er niet. Het enige houvast bood het Mandement 
over het onderwijs aan de katholieke jeugd uit 1868, dat zich echter voornamelijk 
richtte op het lager onderwijs. De enkele zinnen die het Mandement wijdde 
aan het voortgezet onderwijs konden door samenstellers van bloemlezingen 
ruim geïnterpreteerd worden: “het gezonde voedsel der katholieke waarheid” 
zou op neutrale scholen het gevaar lopen vermengd te worden met “het vergif 
eener schadelijke leer”.354 Om toch enig zicht te krijgen op het mogelijk specifiek 
katholieke karakter van bloemlezingen voor het voortgezet onderwijs, heb ik in 
hoofdstuk III een aantal bloemlezingen voor het katholieke onderwijs met elkaar 
vergeleken. Uit deze vergelijking kwam geen eenduidige katholieke benadering 
van de literatuur naar voren, zij het dat er wel duidelijk katholieke aandachtpun-
ten waren. De literaire vernieuwingen van de Tachtigers werden in de literatuur-
methoden na 1900 weliswaar geaccepteerd, maar de interpretatie van katholieke 
normen voor het literatuuronderwijs liet zowel een strenge als een meer soepele 
selectie van niet-katholieke auteurs en literaire werken toe. 

De bloemlezing Stemmen van verre en dichtebij zou volgens de samensteller 
frater Horsten moeten passen in zijn ideaal van “rooms onderwijs in de roomse 
school”. Om te kunnen vaststellen welke katholieke aspecten typerend zijn voor 
Stemmen zal ik in dit hoofdstuk de Tilburgse methode van Horsten vergelijken met 
een andere katholieke literatuurmethode. In het volgende hoofdstuk zullen ook 
niet-katholieke methoden in de vergelijking betrokken worden. Als vergelijkings-
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materiaal voor dit hoofdstuk heb ik gekozen voor de methode Leerboek met bloem-
lezing van P.A. Kerstens, die qua opzet, omvang, verschijningsdatum en doelgroep 
voldoende aanknopingspunten biedt om een vergelijking mogelijk te maken. 
Volgens Ph.A. Lansberg, die in 1924 een proefschrift schreef over de verspreiding 
van literatuurmethoden Nederlands voor het voortgezet onderwijs, werden voor 
het katholieke onderwijs vooral de literatuurmethoden van Horsten en Kerstens 
gebruikt.355 Lansberg maakte voor zijn onderzoek gebruik van de programma’s van 
HBS-scholen met 5-jarige cursus, MMS-scholen, lycea en gymnasia en analyseerde 
ongeveer zestig boekenlijsten en schoolbibliotheken van scholen voor neutraal en 
bijzonder onderwijs. Het onderzoek van Lansberg, het enige op dit gebied, wordt 
bevestigd door de vele herdrukken en verwijzingen in tijdschriften uit die periode. 
Het ligt dus voor de hand deze methoden met elkaar te vergelijken.

In het voorwoord van Leerboek met bloemlezing schreef P.A. Kerstens dat er behoef-
te was aan een goed leerboek Nederlandse letterkunde voor Rooms-Katholieke 
scholen. Het is niet duidelijk waarom hij niet verwees naar al bestaande bloem-
lezingen voor het katholieke onderwijs, zoals Stemmen van verre en dichtebij. De 
auteurs Kerstens en Horsten bedienden immers dezelfde schoolsoorten en gingen 
beiden uit van katholieke beginselen. Een verklaring voor de samenstelling van 
een extra katholiek literatuurboek is wellicht dat Kerstens, meer dan Horsten, 
rekening wilde houden met landelijke exameneisen. Als katholieke leerlingen 
werden geëxamineerd door neutrale leraren, konden er wel eens boeken aan de 
orde komen die botsten met het katholieke standpunt over literatuur. In het voor-
woord van zijn bloemlezing schreef Kerstens hierover:

Er diende n.l. geducht rekening mede gehouden te worden, dat de meeste 
Roomsch-Katholieke leerlingen voor hun eindexamen geëxamineerd 
worden door neutrale leeraren. […] Daarom heb ik getracht een louter litte-
rair oordeel te geven, naast een oordeel uit ethisch, uit Katholiek oogpunt, 
het overigens aan de leeraar overlatend, voor een bepaald auteur of voor 
een bepaald werk meer of minder krachtig te waarschuwen. […] waarbij 
rekening dient gehouden te worden met het feit, dat eene waarschuwing 
in krasse bewoordingen ook averechts resultaat kan hebben!

Een andere reden die een extra katholiek literatuurboek zou kunnen rechtvaardigen, 
zou gelegen kunnen zijn in de behoefte aan een andere opzet dan Stemmen van verre 
en dichtebij. De bloemlezing van Horsten telde zes delen, waarbij poëzie en proza 
van de afzonderlijke auteurs steeds werden ingeleid door een korte beschouwing. 
Kerstens gaf in één boek een compleet overzicht van de literatuurgeschiedenis. De 
afzonderlijke tijdvakken liet hij voorafgaan door een algemene beschouwing.

Leerboek met bloemlezing werd uitgegeven bij de Amsterdamse uitgever “Joost 
van den Vondel”. De auteur P.A. Kerstens (1896-1958) was onderwijzer aan de 
R.K. Handelsschool te Amsterdam (1919-1926) toen hij zijn Leerboek schreef.356 
Hij werkte vanaf 1926 als onderwijzer in Semarang en Batavia. Hij werd actief 
in de Indische politiek als voorzitter van de Indische Katholieke Partij (IKP). Van 
1935 tot 1941 was hij lid van de Volksraad. In januari 1942 werd hij minister van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en minister van Landbouw en Visserij in de 
Nederlandse regering in ballingschap in Londen. Van 1946 tot 1952 was hij lid 
van de Eerste Kamer voor de katholieke Volkspartij (KVP).357
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355  Lansberg, Proeve eener descriptieve methodiek van het onderwijs in de Nederlandsche letterkunde, 40. 
356  Twee jaar na zijn Leerboek publiceerde Kerstens De katholieke literatuur sinds de Hervorming (Amsterdam 

1925).
357  Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 378,. P.A. Kerstens, 1915-1956, nummer toegang 2.21.183.43.
358  Kerstens. Leerboek met bloemlezing, voorwoord.
359  Anbeek, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985, 140.
360  Ten Brink beroept zich hier op de Franse filosoof en historicus H. Taine, die in Histoire de la litterature 

anglaise (1864) een deterministische visie op kunstverschijnselen introduceerde.
361  Ten Brink, Geschiedenis de Nederlandsche Letterkunde, II, Inleiding.

Om pedagogische en praktische redenen, zo staat in het voorwoord, maakte 
Kerstens een leerboek waarin een bloemlezing is opgenomen: “Paedagogisch 
leek het me toe, naast de algemeen-beschouwende hoofdstukken en de monogra-
phieën ook goede, karakteristieke leesstof op te nemen, waarbij de de eisch van 
smaakvorming […] niet uit het oog verloren werd.” Dit citaat en de titel Leerboek 
met bloemlezing suggereren dat de bloemlezing minder belangrijk zou zijn, terwijl 
het boek zelf laat zien dat de verhouding leesstukken en beschouwingen anders-
om is. In hetzelfde voorwoord kan uit de formuleringen van Kerstens over de 
bespreking van literaire werken opgemaakt worden, wat zijn opvattingen over 
literatuur waren. Hij maakte voor de geschiedenis van de letterkunde gebruik 
van een indeling in zes tijdvakken en vervolgde met de opmerking:

Binnen deze kaders werden de kunstenaars en kunstenaressen in hunne 
geheele persoonlijkheid geplaatst. […] Mijne wijze van handelen heeft m.i. nog 
dit vóór, dat een leerling evenzeer als een volwassene de grootste belangstel-
ling heeft voor de persoonlijkheid, den levenden mensch. Deze persoonlijk-
heid te typeeren, dat is voor alles mijn bedoeling geweest: het spreekt dus 
vanzelf, dat ik aan de monographieën de noodige zorg besteed heb. Dat de 
in onzen tijd weer opgang makende objectiviteit hierdoor wel eens in het 
gedrang raakte, was onvermijdelijk en is m.i. heelemaal niet erg!358

Het is mogelijk dat Kerstens met zijn aandacht voor de persoonlijkheid van de 
kunstenaar werd beïnvloed door kennisname van het handboek van Jan ten 
Brink uit 1897 of door de debatten over het wezen van literatuur in contempo-
raine literaire tijdschriften, al verwees hij er niet naar. In de periode dat Kerstens 
boek verscheen, rond 1923, werd er door critici veelvuldig gediscussieerd over 
de vraag hoe literatuur beoordeeld moest worden. In 1912 was er een polemiek 
gevoerd tussen Willem Kloos en Dirk Coster over literaire kritiek waarin Coster 
objectieve “lagere” kritiek stelde tegenover subjectieve “hogere” kritiek. Uit deze 
polemiek bleek dat kunst voor Coster een ethische aangelegenheid was, een 
openbaring van het “algemeen-menselijke”, terwijl Kloos op zoek was naar objec-
tieve esthetische maatstaven. Dat er een intieme band tussen maker en kunst-
werk zou bestaan, was voor de meeste literatoren vanzelfsprekend.359 Al eerder 
had de hoogleraar Jan ten Brink gewezen op de voordelen die er volgens hem 
verbonden waren aan een biografische aanpak bij de beoordeling van literaire 
werken. In de inleiding van zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde zegt hij 
hierover: “Terecht zegt deze (de Franse filosoof en historicus H. Taine)360, dat bij 
de verklaring van letterkundige kunstverschijnselen de eerste vraag altijd moet 
luiden: Wie is de schrijver? Op de kennis van den mensch, van het individu komt 
het aan […] Wij pogen letterkundige psychologen te worden.”361 De discussie over 
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de persoonlijkheid van de kunstenaar zou later uitmonden in het tijdschrift 
Forum (1932-1935) in de tegenstelling “vorm” of “vent”.

De schrijvers en critici rond De Katholiek en Van Onzen Tijd bepaalden hun 
positie vooral ten aanzien van de Tachtigers, van wie de esthetische opvattingen 
met name door het laatste tijdschrift gewaardeerd werden. Daarnaast gold voor 
de medewerkers van Van Onzen Tijd dat de katholieke geloofsovertuiging van 
even groot belang was als het literaire aspect. Het lijkt erop dat Kerstens, gezien 
zijn aandacht voor de persoonlijkheid van de kunstenaar voor het waarderen van 
een kunstwerk, op de hoogte was van de debatten over literaire kritiek in allerlei 
tijdschriften, zowel van katholieke als van niet-katholiek zijde. In de katholieke 
tijdschriften was de aandacht rond 1920 vooral gericht op het wezen van katho-
lieke kunst. In de eerste jaargang van Van Onzen Tijd schreef Maria Viola in de 
“Literaire kroniek” dat uitsluitend literaire werken zouden worden besproken 
door deskundige recensenten met als doel “versterking van het Katholiek literair 
leven”.362 Kerstens wilde daaraan blijkens zijn voorwoord een bijdrage leveren 
met “een goed leerboek Nederlandse letterkunde voor de katholieke scholen”.

De vergelijking tussen de bloemlezing van Frater Horsten, Stemmen van verre 
en dichtebij, en Leerboek met bloemlezing van P.A. Kerstens laat verschillen zien in 
de keuze en bespreking van schrijvers. Hoewel beide bloemlezingen bestemd 
waren voor katholieke scholen in dezelfde periode, was er toch sprake van ande-
re literaire inzichten en andere accenten bij het uitdragen van de katholieke 
geloofsovertuiging. Verschil was er ook in de wijze van uitgeven. Stemmen van 
verre en dichtebij werd uitgegeven bij de Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis 
te Tilburg, met de vermeldingen Nihil Obstat en Evulgetur 363. Bij de bloemlezing 
van Kerstens ontbreken die vermeldingen. Voor Horsten was die goedkeuring 
noodzakelijk, omdat hij als frater alleen mocht publiceren met een ‘nihil obstat’. 
Kerstens hoefde als leek zijn tekst niet voor te leggen aan een kerkelijke censor. 
In tegenstelling tot Kerstens hanteerde Horsten bij de bespreking van controver-
siële auteurs geen splitsing in een literair en een ethisch oordeel. Het ethische en 
literaire waren bij hem zo verweven dat de schone vorm in zijn visie pas tot zijn 
recht kwam in combinatie met de katholieke inhoud.

Katholieke auteurs uit de negentiende en vroege twintigste eeuw kregen 
zowel bij Horsten als bij Kerstens veel ruimte. 

De beoordeling van literatuur in beide bloemlezingen

Leerboek met bloemlezing
“In hunne geheele persoonlijkheid”

In het voorwoord van zijn bloemlezing maakte Kerstens duidelijk dat hij veel 
aandacht wilde besteden aan de persoonlijkheid van de kunstenaar. En inderdaad 
veroorloofde Kerstens zich een aantal formuleringen uit verschillende tijdvakken 
waaruit blijkt dat Kerstens de waardering van een literair werk koppelde aan de 
persoonlijkheid van de auteur. Bij de karakterbeschrijving van auteurs uit verschil-
lende tijdvakken veroorloofde Kerstens zich vaak psychologische inzichten die 
minder berustten op feitenkennis dan wel op intuïtie en fantasie. Een aantal 
voorbeelden van die koppeling van psychologische duiding en interpretatie van 
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362  Sanders, Het spiegelend venster, 171.
363  Nihil Obstat: de censor geeft aan geen bezwaar te zien in de publicatie, omdat hij geen ideeën aantrof 

die in strijd zijn met de leer van de Kerk. Evulgetur: het werk mag worden uitgegeven, want de teksten 
kunnen het geloof geen schade toebrengen.

364  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 38.
365  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 72.
366  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 70.
367  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 72 .
368  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 118.
369  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 125.
370  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 182. 
371  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 197.

literaire werken kan de zienswijze van Kerstens illustreren. Bij de gedichten van 
Anna Bijns merkte hij bijvoorbeeld op dat zij een felle bestrijdster was van de 
Hervorming en in het bijzonder van Luther. In zijn bloemlezing nam hij van haar 
Twee Refereinen op die volgens zijn zeggen zich van ander rederijkerswerk onder-
scheidden door “den hartstochtelijken toon van een ontroerd gemoed”.364 Ook het 
karakter van Vondel droeg volgens Kerstens bij aan de typering van diens poëzie: 
“Wat men hem zou kunnen verwijten is zijn buitengewone heftigheid in het 
bestrijden zijner vijanden, vooral op religieus terrein, welke ondeugd echter bijna 
tot deugd wordt, als men ziet, hoe zijn tegenstanders te werk gingen.”365 Vondel kon 
ook buiten zichzelf van woede zijn: “Hij voelde zich aangetrokken tot de onderlig-
gende partij en in ziedende verontwaardiging striemde hij de onderdrukkers.”366 
Verder verklaarde Kerstens het leesgenot van de rei der Engelen uit Lucifer vanuit 
“de begeestering en verrukking, waarmee zijn katholieke ziel haar geluk in het 
Geloof, dat zijn levensfundament was, uitgezongen heeft”.367

Van Jacob Cats schetste Kerstens een portret dat werd voorzien van karaktertrek-
ken die zijn poëzie ongunstig zouden hebben beïnvloed: “ in zijn geheel is Cats een 
onsympathieke figuur. Zijn levensgeschiedenis bewijst dat hij een groote egoïst was 
[…] Onuitstaanbaar is zijn zelfgenoegzaamheid die uit iedere bladzijde de lezer met 
een honingzoet gezicht, overtuigd van zijn eigen wijsheid en verstandigheid aankijkt. 
Zijn taal is dikwijls ongenietbaar langdradig.”368 Ook bij de zeventiende-eeuwse pater 
Poirters koppelde Kerstens zijn literaire oordeel aan karaktertrekken die hij aan dich-
ters in het algemeen toeschreef: “ Maar onze Roomsche Cats is ons oneindig veel 
sympathieker dan de Calvinistische Zeeuw, omdat de Brabantse Cats nooit was de 
zelfgenoegzame preeker, die ons in den Zeeuwschen zo geweldig hindert […] Pater 
Poirters trekt guitig en kameraadschappelijk tegen een of andere ondeugd te velde 
en laat zijn Brabanders zelf concludeeren, waarom iets goed of slecht is; hij kan méé 
schateren uit klaterende vroolijkheid om de onhebbelijkheden en gebreken van zijn 
volkje.”369 De rijmloze verzen die Jacobus Bellamy aan het eind van de achttiende 
eeuw schreef, kwamen naar het oordeel van Kerstens ook voort uit de persoonlijk-
heid van de dichter: “Zijn vurig karakter maakte hem tot een geducht bestrijder der 
dorre rijmelarij-poezie, waartegenover hij losheid, waarheid en natuur stelde.”370

In de bloemlezing van Kerstens staan van een aantal dichters portretten afge-
drukt. Ook die afbeeldingen betrok Kerstens soms bij zijn oordeel. Zo merkte hij 
over Rhijnvis Feith op: “Ofschoon hij in verschillende gedichten zich een dich-
ter van eenvoudige en welluidende taal toont, is hij in ’t algemeen ongenietbaar 
en belachelijk om de huilerige sentimentaliteit.”371 In een voetnoot bij deze zin 
verwijst Kerstens naar het portret van Feith dat een huilerige sentimentaliteit zou 
uitdrukken: “men zie zijn oogen op bovenstaand portret”.
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De poëzie van Willem Bilderdijk zou volgens Kerstens veel te lijden hebben 
gehad van zijn prikkelbaar karakter: “zijn aanleg tot mijmeren en wroeten in 
allerlei wereldraadsels maakten hem tot de hypergevoeligen, prikkelbaren, harts-
tochtelijken mensch, die zich om iedere kleinigheid […] verongelijkt gevoelde, 
zonder dat hij de innerlijke kracht en zelfbeheersching bezat, zich daarin te 
schikken. […] Hierdoor komt het, dat veel werk leelijk is door slechte harmonie 
tusschen vorm en stof; ook door de hartstochtelijk opgeschroefden toon bedierf 
hij veel.”372 In de inleidingen op het werk van Staring volgde Kerstens hetzelfde 
patroon, waarbij hij een psychologisch portret van de dichter liet voorafgaan aan 
de beschouwing van het literaire werk: “Een voortreffelijk man was Staring. Hij 
toonde karaktersterkte, zelfbeheersching in vreugde en leed. […] Dezelfde hooge 
eischen, die hij zich als mensch stelde, golden voor hem als dichter.”373

Rhijnvis Feith. Illustratie uit P.A. Kerstens,  Leerboek met bloemlezing, pagina 197. 
Gravure door P. Velijn naar W.B. van der Kooi (collectie Letterkundig Museum).
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372  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 202-203.
373  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 218.
374  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 327.
375  Horsten, Stemmen van verre en dichtebij, II (1914) 252 pagina’s; II (1920) 452 pagina’s.
376  Horsten, Stemmen van verre en dichtebij, II (1914), Voorbericht.
377  Horsten, Stemmen van verre en dichtebij, I (1914) 206.

In een apart hoofdstuk legde Kerstens de beweging van Tachtig uit. Hij liet zien 
dat het elan van de jongeren, hun verzet tegen de retoriek van de vorige gene-
ratie en hun ideeën over vorm en inhoud en estheticisme de literatuur nieuwe 
impulsen hadden gegeven. Willem Kloos werd door Kerstens zeer waarderend 
besproken en ook weer voorzien van karaktertrekken die zijn sonnetten zouden 
kunnen verklaren: “In zijn gedichten toont hij zich een uiterst-fijngevoelige, 
hartstochtelijke minnaar der Schoonheid, een deemoedig en tegelijk trotsch 
mensch.” In zijn latere werk zouden volgens Kerstens weer andere karaktereigen-
schappen een rol spelen, zoals “ijdelheid en heerschzucht”.374

Kerstens geloofde niet in objectieve esthetische maatstaven, maar ging ervan 
uit dat de waardering van literaire werken gekoppeld kon worden aan een analy-
se van karaktertrekken van auteurs. Zijn visie op persoonlijkheidskenmerken 
van auteurs lijkt te zijn ingegeven door een hoogst eigen interpretatie.

Stemmen van verre en dichtebij
Literair-historisch en “Voor alles rooms”

Het belangrijkste criterium voor het beoordelen van literaire werken was voor 
Horsten zijn katholieke geloofsovertuiging. Het was zijn overtuiging dat een 
kunstwerk eerst volledig tot zijn recht kon komen als het beantwoordde aan 
universele katholieke normen. De zeventiende-eeuwse dichter Vondel werd daar-
bij als een soort ijkpunt gezien, waaraan alle literatuur kon worden afgemeten. 
Van alle bloemlezingen in de periode 1914-1924 was Stemmen de enige die een 
compleet deel van de zesdelige reeks geheel aan Vondel wijdde.375 “Nog veel te 
weinig voor zo’n groot dichter”, vond Horsten die daarom in de tweede druk de 
bundel uitbreidde met godsdienstige lyriek van Vondel. Die aandacht voor één 
zeventiende-eeuwse dichter had vooral te maken met Vondels overgang tot de 
katholieke kerk. De kwaliteiten van Vondels dichtwerken werden door Horsten 
voortdurend vanuit de godsdienst benaderd: “Vondel was strijdlustig en vrijheid-
lievend, en vooral diep godsdienstig.” 376 Met het roomse kader als uitgangspunt, 
probeerde Horsten poëzie en drama uit voorbije eeuwen wel zo veel mogelijk te 
plaatsen in een historisch perspectief. 
Zo zag Horsten Anna Bijns vooral als een dichteres die krachtig opkwam voor het 
oude geloof. Hij nuanceerde echter zijn oordeel over haar gedicht Merten Luther en 
Merten van Rossom door haar uitspraken over Luther te beschouwen als een heel 
persoonlijke uiting van dat geloof. Horsten benadrukte dat de fanatieke bestrijding 
van de Reformatie die Anna Bijns in haar gedicht toepaste, niet hoefde samen te 
vallen met de standpunten over de Reformatie in de katholieke kerk: “Deze strofe 
is […]zeer individueel”.377 Dezelfde historische benadering werd ook toegepast op 
Jacob Cats. Horsten citeerde in zijn inleiding wel critici, zoals Busken Huet, die 
een ongunstig oordeel over Cats velden, maar besloot met de opmerking dat in 
onze tijd weer belangstelling voor Cats was “zij het dan ook bij velen slechts een 
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zuiver historiese belangstelling”.378 Horsten benadrukte dat Cats van alle zeven-
tiende-eeuwse dichters indertijd het meest werd gelezen. De poëzie van Cats en 
de massale waardering daarvoor was dus volgens Horsten interessant, omdat het 
inzicht kon geven in de mentaliteit van een bepaalde periode. Zo maakte hij ook 
duidelijk dat pater Poirters, “de katholieke Cats” 379, met zijn emblemata paste in 
het tijdsbeeld van de zeventiende eeuw. Horsten beschreef Poirters als een priester 
die als letterkundige weliswaar niet tot de eerste rang behoorde, maar die zich wel 
nuttig had gemaakt in zijn strijd tegen het kwaad.

Fr. Tharcisio Horsten (collectie Archief Generalaat Fraters van Tilburg).
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Horsten besprak de Romantiek niet in een apart hoofdstuk, maar behandelde 
romantische kenmerken bij afzonderlijke dichters die, anders dan bij Kersten, in 
de romantische traditie van die tijd geplaatst werden. Bellamy werd door Horsten 
getypeerd als “een van degenen die tegelijk kind van hun tijd zijn en tegen hun 
tijd ageren. […] Hij wist zeer natuurlijke liedjes te zingen, […].380 In de typering van 
Rhijnvis Feith ging Horsten niet mee met de mode Feith te bespotten vanwege 
een overdosis sentimentaliteit in zijn gedichten: “Met Rhijnvis Feith wordt 
gewoonlijk gelachen. En toch is noch glimlach, noch meewarig schouderophalen 
hier op z’n plaats. […] Hij was sentimenteel, doch dat was hij, omdat toen schier 
iedereen het was.” 381 In het werk van Bilderdijk zag Horsten invloeden van de 
achttiende en negentiende eeuw en hij lichtte zijn standpunt toe aan de hand 
van fragmenten uit De Kunst der Poëzie.

Horsten vond het niet nodig de literaire opvattingen van de Tachtigers in een 
afzonderlijke inleiding toe te lichten. Deel VI van Stemmen opende hij met enkele 
gedichten van Jacques Perk uit de Mathilde-cyclus en hij vervolgde met een essay 
van Kloos over De Nieuwe Gids, zonder daar verder commentaar op te leveren. 
In de levensbeschrijving van Kloos wilde Horsten nog wel kwijt dat Kloos over 
vormaspecten als ritme, klankexpressie en beeldspaak “veel waars en schoons 
heeft geschreven, […] naast veel onzin over godsdienst, geloof en zedelikheid”.382

Samengevat: bij de behandeling van de literatuurgeschiedenis richtte Horsten 
zich niet alleen op godsdienstige en zedelijke aspecten, maar ook op de literair-
historische context van literaire werken, terwijl Kerstens de literatuur benaderde 
vanuit de persoonlijkheid van de auteurs, die zowel in godsdienstig als in artis-
tiek opzicht werd beoordeeld.

De beoordeling van tijdvakken en literaire werken 
volgens katholieke normen

In de inleiding bij dit hoofdstuk heb ik mij afgevraagd in hoeverre er in de peri-
ode van 1900 tot 1920 sprake was van consensus in het denken over literatuur-
onderwijs voor katholieke scholen. Men zou verwachten dat de samenstellers 
van in die periode verschenen bloemlezingen, schrijvend vanuit een katholieke 
geloofsovertuiging, min of meer een zelfde selectie van auteurs en literaire 
werken zouden toepassen. In de bloemlezingen voor het katholieke onderwijs 
die in hoofdstuk III werden besproken, is zo’n selectie met een voorkeur voor 
katholieke auteurs inderdaad onmiskenbaar aanwezig en in dat opzicht kan er 
dus bij deze bloemlezers, en dus ook bij Horsten en Kerstens, gesproken worden 
van een katholieke literatuuropvatting. De samenstellers hadden wel verschil-
lende opvattingen over de wijze waarop schrijvers en dichters hun geloof in de 
kunst tot uiting brachten. Die verschillen zijn duidelijk te zien in de bloemlezin-
gen van Horsten en Kerstens.
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Visie op de Middeleeuwen en de Hervorming

Kerstens vergeleek de periode van de Middeleeuwen met de ontwikkeling van 
een kind tot volwassene. De letterkundige voortbrengselen uit de Middeleeuwen 
bracht hij in verband met een kinderlijke geest, die zou worden gekenmerkt 
door gevoel en verbeelding: “Wat in de ontwikkeling van den mensch de jeugd, 
de kindsheid is, dat is in de ontwikkeling der West-Europeesche volken de tijd 
der Middeleeuwen.”383 In plaats van nostalgisch terugblikken op de eenheid van 
de Katholieke Kerk in de Middeleeuwen, benadrukte Kerstens de zogenaamde 
naïveteit van de kunstenaars. Voor het bewijsmateriaal verwees hij naar een 
miniatuur uit een handschrift van Jacob van Maerlant, waarop een kasteel met 
ridders te zien is. 

Reproductie uit P.A. Kerstens, Leerboek met bloemlezing (Brabant-Collectie, Bibliotheek 
Universiteit van Tilburg).



153

383  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 5.
384  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 6.
385  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 7.
386  Horsten, Stemmen van verre en dichtebij, I (1914) Inleiding. In 1913 werd in Nederland het onafhanke-

lijksheidsjaar (1813-1913) gevierd.
387  Horsten, Stemmen van verre en dichtebij, I (1914) 230.
388  Horsten, Stemmen van verre en dichtebij, I (1914) 44.

De onjuiste verhoudingen op de afbeelding zouden volgens Kerstens verwijzen 
naar een kinderlijke geestesgesteldheid. De Middelnederlandse literatuur zou 
vanuit die onvolwassenheid te verklaren zijn: “Naïeve vroomheid, het innige 
geloof in wonderen en het rotsvaste vertrouwen op de hulp der H. Maagd en 
der Heiligen openbaren zich in de talrijke sproken, exempelen en legenden.” 384 
De middeleeuwse mens zou ook een kinderlijke behoefte hebben gehad aan 
gemeenschap. Die gemeenschapszin zou ook de behoefte aan één kerk verklaren: 
“Zóó komt het, dat de gilden bloeiden, dat men zich diep-innerlijk lid der Eéne 
Katholieke Kerk voelde, […]”385

Voor Horsten lag de betekenis van de middeleeuwse letterkunde in de religi-
euze aard van de poëzie die culmineerde in het mysteriespel. Het geestelijk toneel 
bereikte volgens Horsten een hoogte die deze kunst ook voor hedendaagse katho-
lieken tot een feest zou maken: “In het geestelik toneel hebben de M.E. ’n hoogte 
bereikt die aan honderden en duizenden in het onafhankelikheidsjaar is geopen-
baard toen zij die Sevenste Bliscap van onser Vrouwen zagen in den Bosch.”386

Voor Horsten was Middelnederlandse literatuur juist door haar religieuze 
karakter voor alle lezers in alle tijden van grote waarde. Kerstens karakteriseerde 
deze literatuur echter als onvolgroeid, nog in een kindstadium. Anders dan 
Horsten zag hij de katholieke kunst van de Middeleeuwen als een naïeve, nog 
niet geheel serieus te nemen kunst.

Ook de Hervorming werd in de twee bloemlezingen verschillend beoordeeld. 
Horsten deed geen uitspraken die de Hervorming in een ongunstig daglicht stellen. 
Hij vermeldde wel dat de gedichten die voortkwamen uit de godsdienststrijd een 
volks karakter hadden: “Maar de strijdliederen en de klachten, zowel van katho-
lieken als hervormden, waren gegroeid uit het volle leven, uit het leven van strijd 
op godsdienstig en staatkundig gebied ; zij vormden de poëzie voor het volk, door 
het volk, de voortzetting van de oude poëzie.” 387 Kerstens benadrukte de negatieve 
kanten van de kerkscheuring voor de Katholieke Kerk. De Hervorming was in 
de visie van Kerstens één van de noodlottige gevolgen van het Humanisme die 
met het vrije onderzoek het leergezag van de kerk ondermijnde: “Zoodoende werd 
de Hervorming, die een zuivering had moeten zijn van inderdaad vele ergerlijke 
toestanden een reusachtige afval van de aloude Moederkerk.”388

Voor Horsten behoorde de strijdliteratuur van katholieken en protestanten 
tijdens de Reformatie juist niet bij de levensbeschouwing en de hoge idealen van 
het humanisme, maar zou die literatuur een uiting zijn van volkscultuur.

Zeventiende-eeuwse dichters

Evenals Horsten had Kerstens veel bewondering voor Vondel en ook bij hem 
werd de bewieroking van Vondel verbonden aan diens katholieke geloofsover-
tuiging: “Zijn geest leeft voort in zijn kunst, zoolang de wereld bestaan zal en 
men in gloeiende bewondering kan genieten van de onuitputtelijke kracht van 
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taal, de heerlijke versificatie, de edele verbeeldingen van dit Katholieke dichter-
gemoed.” 389 Het leesgenot van de “rei der Engelen” uit Lucifer verklaarde Kerstens 
vanuit “de begeestering en verrukking, waarmee zijn katholieke ziel haar geluk 
in het Geloof, dat zijn levensfundament was, uitgezongen heeft.” 390 Beide auteurs 
staken ook de loftrompet over Joannes Stalpaert van der Wielen, maar deelden 
niet veel mee over diens stilistische kwaliteiten. Zijn dichterschap was volgens 
Horsten verbonden met “een toonbeeld van kuisheid, het ideaal dat de pastoor-
deken van Delft voorstelde aan zijn gelovigen, als behoedmiddel tegen de in hun 
tijd oplevende zinnelijkheid”. 391 Kerstens noemde Stalpaert van der Wielen “een 
onzer beste priester-dichters, […] Krachtig heeft hij medegewerkt tot de herleving 
van het katholicisme na den eersten tijd der Hervorming.”392

Voor Horsten telde meer dan bij Kerstens het criterium ‘katholiek dichter’ 
voor opname in zijn bloemlezing. Zo werd Reyer Anslo bij Kerstens slechts in 
één regel genoemd, maar kreeg hij bij Horsten met acht pagina’s gedichten rela-
tief veel aandacht: “Aan deze katholiek geworden dichter, volgeling van Vondel, 
behoort in Stemmen een plaats te worden ingeruimd”.393 

Achttiende en negentiende eeuw

Voor de achttiende eeuw hanteerde Horsten hetzelfde selectiecriterium: een 
katholieke dichter behoorde, ongeacht zijn poëtische kwaliteiten, in de bloem-
lezing een plaats te krijgen. Hij besteedde in het vierde deel van Stemmen, in 
tegenstelling tot Kerstens, nauwelijks aandacht aan het zogenaamde verval van 
de literatuur in de achttiende eeuw. Hij betreurde wel het geringe aandeel van 
katholieke auteurs in die tijd. Zijn bloemlezing opende dan ook met de enige 
katholieke dichter uit deze periode, Jan Baptista Wellekens, die met gedichten op 
Onze Lieve Vrouw, St. Agnes, St. Laurentius en St. Willibrord duidelijk blijk gaf van 
zijn geloofsovertuiging. Volgens Horsten was hij weliswaar geen eersterangs dich-
ter, maar kon hij wel als voorbeeld dienen voor een typisch achttiende-eeuwse 
dichtsoort als het herdersdicht. Wellekens werd door Kerstens niet besproken.

Kerstens en Horsten verschilden eveneens in hun beoordeling en keuze van 
literaire werken waar een anti-roomse gezindheid van een schrijver in het geding 
was. Voor Kerstens woog de houding van een auteur ten opzichte van de katho-
lieke geloofsovertuiging minder zwaar mee dan voor Horsten. Dat bleek bijvoor-
beeld bij een auteur als Da Costa, over wie Horsten schreef: “Da Costa die van Jood 
vurig kalvinist was geworden, is zeer anti-roomsgezind. Deze gezindheid komt in 
de hier opgenomen gedichten niet tot uiting”.394 Kerstens zweeg over anti-roomse 
uitlatingen van Da Costa en noemde hem “een waar dichter, wiens onstuimig-
heid en gevoel echt waren”.395 In de inleidingen over het werk van A.C.W. Staring 
hadden de samenstellers dezelfde verschillen in houding ten opzichte van 
diens rooms-onvriendelijke poëzie. Kerstens stoorde zich niet aan anti-roomse 
uitlatingen van Staring, maar Horsten selecteerde voor de bloemlezing poëzie 
waarin geen onvertogen woord over het katholicisme werd gedebiteerd: “De hier 
geplaatste stukjes zijn vrij van de zijdelingse of rechtstreekse schimpscheuten op 
Roomse leringen, instellingen en praktijken, waardoor Starings vertellingen voor 
de katholieken nog al eens hinderlik of zelfs kwalik genietbaar zijn.”396

Ook bij de selectie van auteurs uit de periode van de romantiek hanteerden 
Kerstens en Horsten verschillende criteria. Horsten schreef in het voorbericht 
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van deel V van Stemmen dat het volledig tot zijn recht laten komen van alle genres 
in de negentiende eeuw een te omvangrijk boek zou opleveren. Hij koos daarom 
voor het betogend en kritisch proza en liet de historische roman achterwege. 
Zijn belangrijkste selectiecriterium had echter te maken met het onderwijs op 
katholieke scholen: “De Stemmen moeten voor alles rooms zijn.”397 

Een toelichting voor het weglaten van een zo belangrijk genre in de negentiende 
eeuw als de historische roman werd door Horsten niet verstrekt. Mogelijk vond hij 
dit genre minder geschikt voor het onderwijs, omdat er voor katholieken weinig te 
genieten viel in romans die voornamelijk door protestanten waren geschreven. De 
“roomse grote man” waarmee deel V van Stemmen opent, is Joachim George Le Sage 
ten Broek, niet vanwege zijn letterkundige prestaties, maar dankzij zijn verdien-
sten als “Vader van de katholieke pers in Nederland”. Horsten wees erop dat de tot 
de katholieke kerk bekeerde Le Sage ten Broek niet minder dan tien katholieke 
tijdschriften had gesticht en geredigeerd. De andere roomse schrijvers in dit deel 
van Stemmen zijn Leesberg en Van Hoogstraten en de Limburgse letterkundigen 
Smiets, Ruyten en Franquinet. In de bloemlezing van Kerstens werden deze schrij-
vers, inclusief Le Sage ten Broek, niet opgenomen, maar er was in zijn bloemlezing 
wel ruimte voor door Horsten weggelaten schrijvers als Bakhuizen van de Brink, 
Bosboom-Toussaint, François Haverschmidt, Multatuli en W.L. Penning.

In het voorwoord schreef Kerstens over zijn selectie: “Dat Katholieke auteurs 
van beteekenis een flinke plaats gekregen hebben, spreekt vanzelf.” De bloem-
lezers verschilden dus aanzienlijk van mening over de vraag welke katholieke 
auteurs voldoende literair gewicht hadden om te worden opgenomen. Kerstens 
was objectiever dan Horsten in zijn selectie van literaire werken, maar subjectie-
ver in de beoordeling van auteurs.

De Tachtigers

De esthetische opvattingen van de Tachtigers werden door beide bloemlezers 
gewaardeerd als een broodnodige vernieuwing van de literatuur die in de vorige 
generatie zou zijn verzand in retoriek. Zij waren daarnaast ook eensgezind in 
hun afwijzing van literatuur die in strijd was met de katholieke geloofsleer, 
maar verschilden wel in de wijze waarop zij hun bezwaren kenbaar maakten. De 
lovende woorden van Kerstens over auteurs en hun werk uit deze periode liet hij 
vaak vergezellen van een enkel waarschuwend zinnetje, terwijl Horsten dezelfde 
auteurs ondubbelzinnig afwees. Kerstens wees bijvoorbeeld in zijn bespreking 
van het naturalisme katholieke leerlingen er op dat sommige opvattingen over 
het beschrijven van de werkelijkheid, niet te rijmen waren met het katholicisme: 
“dat dit met de katholieke leer omtrent den vrijen wil en de genade-werking 
in strijd is, spreekt vanzelf”!398 Over Heijermans schreef Kerstens: “Bijna al zijn 
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werk is tendenz-kunst ; […] Zonder twijfel is hij onze grootste toneelschrijver. Al 
zijn spelen munten uit door grote speelbaarheid. […] zijn stukken verrassen om 
de verbluffende knapheid, waarmee ze in elkaar zijn gezet.”399 Het lovende stuk 
over Heijermans besloot hij met het zinnetje: “Veel van zijn werk behoort tot de 
gevaarlijke lectuur”. De “tendenz” van Heijermans, het socialisme, maakte voor 
Horsten het werk echter onwaar: “Al valt zijn werk bij velen in de smaak, toch is 
hij geen groot toneelschrijver: hij mist vermogen van compositie, verwikkeling 
en ontknoping ; zijn tendenz-zucht maakt hem eenzijdig en onwaar.”400

Horsten was principieel en rechtlijnig in zijn afwijzing van poëzie, toneel-
kunst en romans die strijdig waren met de katholieke waarheid. Kerstens tilde 
minder zwaar aan kunstuitingen die niet pasten in de katholieke literatuurop-
vatting. Voor hem was het een belangrijk criterium voor opname in zijn bloem-
lezing of die literatuur inmiddels in het niet-katholieke circuit geaccepteerd was 
en dus behoorde tot de literaire canon. Zijn waarschuwingen voor katholieke 
lezers hebben eerder een plichtmatig dan een principieel karakter.

Moderne literatuur

Dat de literatuurboeken van Kerstens en Horsten bestemd waren voor katho-
lieke scholen bleek duidelijk uit het laatste deel van beide bloemlezingen over 
de Nieuwe Katholieke Letteren 401 en Onze Katholieke Dichters 402. In afwijking van 
andere, protestantse of neutrale bloemlezingen, kregen de katholieke auteurs 
hier een apart hoofdstuk en naar verhouding veel ruimte. In het zesde deel van 
Stemmen waren van de 392 pagina’s er 220 gereserveerd voor katholieke en enkele 
Vlaamse dichters (8 pagina’s). In het Leerboek met bloemlezing van Kerstens met 
totaal 642 pagina’s is de verhouding katholiek tegenover niet-katholiek minder 
spectaculair. De moderne katholieke schrijvers hebben 119 pagina’s, maar de 
Vlamingen krijgen met 113 pagina’s veel meer aandacht dan bij Horsten, die 
slechts enkele gedichten van hen opnam. 

Toen het Leerboek met bloemlezing van Kerstens in 1923 op de markt kwam, 
waren er al meer dan dertig katholieke schrijvers die een plaats kregen in de 
bloemlezing omdat ze aansloten bij de kunstopvattingen van de moderne tijd: 
“Thans bezitten wij taalkunstenaars, wier namen met eere genoemd kunnen 
worden, hoewel het ideaal - een bloeiende kunst, levend in en haar kracht 
puttend uit het Katholieke Geloof – nog lang niet bereikt is.”403

In zijn inleiding op Nieuwe Katholieke Letteren vroeg Kerstens zich af wat de 
invloed was van de Nieuwe Gids-beweging op katholieke dichters en schrijvers. 
Hij vond die invloed in de eerste twintig jaar bedroevend klein. Hij noemde daar-
voor twee oorzaken. In de eerste plaats konden door de eeuwenlange achterstel-
ling van het katholieke volksdeel weinig talenten rijpen en in de tweede plaats 
had de geringe aandacht voor literaire vernieuwingen bij jonge katholieken te 
maken met een principiële stellingname. De ideeën van de Tachtigers over de 
inhoudelijke aspecten van kunst waren volgens Kerstens in strijd met de katho-
lieke geloofs- en zedenleer. Hij gaf echter geen toelichting en legde niet uit wat 
voor katholieken precies verwerpelijk was.

Horsten besteedde minder aandacht aan noodzakelijke literaire vernieuwin-
gen. Katholieken hadden volgens hem meer behoefte aan kunst die een religi-
euze vervoering mogelijk maakte. Hij voorspelde een gouden toekomst voor 
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de katholieke literaire kunst, maar liet de onderbouwing van die triomferende 
katholieke kunst over aan een deskundige. Hij citeerde in zijn hoofdstuk “Onze 
katholieke dichters” H.H. Knippenberg (1879-1964), die een lofzang hield op de 
dichters uit het katholieke kamp rond 1920: “De edelsteen der katholieke kunst 
stoeit streelend licht uit van verschillende facetten.”404 De dichters en schrijvers 
die Knippenberg in zijn essay een grote toekomst voorspelde, werden allemaal 
door Horsten in zijn bloemlezing opgenomen.405 Dat gold ook voor de dichters 
van het Bijbeldrama die volgens Knippenberg aan een belangrijk onderdeel van de 
katholieke kunst hadden bijgedragen.406 Knippenberg schreef daarover in bewoor-
dingen die doen denken aan extatische verrukking: “De palmen en de ceders van ’t 
Oosten ruizelen in het landschap der Roomsche kunst. In het Bijbeldrama treden 
ons voor oogen de bekende en geliefde figuren uit de H. Schrift. Vondels geest 
werd weer vaardig over onze kunstenaars.”

Katholieke normen verschillend toegepast

Horsten en Kerstens deden dan wel niet veel voor elkaar onder als het ging 
om het aantal katholieke auteurs die zij in hun bloemlezing behandelden, ze 
verschilden wel in hun ideeën over de mate waarin een letterkundige stroming 
verenigbaar was met de katholieke geloofsovertuiging. Bij de bespreking van een 
aantal auteurs zijn die verschillen duidelijk aan te wijzen. Zo begon Horsten in 
zijn inleiding op Frans Erens (1857-1935) met de opmerking “Frans Erens behoort 
tot de weinige katholieken die aan de kunst te veel offerden.” 407 Volgens Horsten 
liet Erens in zijn beginperiode zich te veel beïnvloeden door het naturalisme. 
Kerstens noemde Erens “de eenige positieve Katholiek, die midden in de letter-
kundige beweging van 1880 stond. […] Frans Erens bleef De Nieuwe Gids immer 
trouw en bewoog zich nooit in den Katholieken letterkundigen kring”.408 Wat 
Horsten Erens als gelovig katholiek verweet, individualisme en een naturalisti-
sche levensvisie, werd door Kerstens minder zwaar opgevat en zelfs in letterkun-
dig opzicht gezien als prijzenswaardig.
Dat de verschillen in beoordeling van auteurs te maken hadden met de verhou-
ding kunst en geloof, wordt door Kerstens en Horsten duidelijk gedemonstreerd 
in de inleidingen op het werk van Jurriaan Zoetmulder (1881-1972). Zoetmulder 
was vanaf 1923 hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad en schreef romans 
in de traditie van het Hollandse realisme. Horsten was onder de indruk van 
Zoetmulders stilistische kwaliteiten:
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Hij beschikt over vlotheid van psychologische ontleding ; hij schrijft 
pittige dialogen ; schitterend van taalkunst. Zijn verhaal is goed gecom-
poneerd, […] Zoetmulder heeft dus heel wat gepresteerd, en het is jammer, 
doodjammer dat we van deze kunstenaar niet mogen getuigen, dat zijn 
romankunst een aanwinst is voor de roomse literatuur.409 

De vorm van een kunstwerk kon dus voldoen aan alle regels van de kunst, maar 
als de inhoud strijdig was met katholieke opvattingen, was Horsten streng in zijn 
afwijzend oordeel. Hij noemde twee bezwaren tegen de romans van Zoetmulder. 
Zijn eerste bezwaar gold de inhoud, waarin taferelen werden beschreven die de 
roomse literatuur niet kon toestaan. Zijn romans waren niet “opheffend, niet 
opstotend in de hoogte […] maar “neerdrukkend, deprimerend” en in die zin vond 
Horsten ze niet rooms. Het tweede bezwaar tegen Zoetmulders romans was het 
feit dat de godsdienst er geen rol in speelde. Voor Kerstens daarentegen waren 
katholieke richtlijnen blijkbaar niet het belangrijkste uitgangspunt. Zo toonde 
Zoetmulder zich volgens Kerstens zeer verwant aan schrijvers als Frans Coenen, 
Jacobus van Looy en Herman Robbers en hij noemde Zoetmulder een boeiend 
schrijver en een knap psycholoog, een schrijver die “sterke psychologische 
analyse aan fijnen humor paart”.410 Ter wille van de katholieke lezers voegde 
Kerstens er toch aan toe: “Voor jonge menschen zijn veel van zijn boeken geen 
onbedenkelijke lectuur.”

Ook in de bespreking van de romans van Marie Gijsen (1856-1936) was voor 
Kerstens de literaire kwaliteit het belangrijkste uitgangspunt, terwijl Horsten 
meer rekening hield met de invloed van romans op het geloof. Over haar roman 
Brord en Hanne schreef Kerstens “Hierin toonde Marie Gijsen, dat ze volkomen de 
kunst beheerscht, groot werk te componeren. […] Haar werk is realistisch, doch 
doorgloeid van warme liefde voor en innig medelijden met de zwoegers van den 
onvruchtbaren heidegrond.”411 Horstens besprak dezelfde roman als volgt: “In 
Brord en Hanne eindigt het verhaal van de jeneverdrinkende Brord in een deliri-
umaanval, geheel à la Streuvels. Dat moest Marie Gijsen niet doen ; op het hart 
van de eenvoudige Brabander heeft het geloof een grote invloed, die veel lezers 
liever zagen aangewend om dit werk een meer bevredigend slot te geven.”412

Voor Kerstens betekenden katholieke normen niet veel meer dan een afbake-
ning van een gevarenzone bij de beoordeling van moderne literatuur, die voor 
katholieke lezers weliswaar risico’s met zich meebracht, maar voor het overige 
vooral een esthetisch genot kon opleveren. Horsten legde alle literatuur langs de 
meetlat van onwrikbare roomse beginselen.

Samengevat: Kerstens en Horsten deelden hun bewondering voor Vondel en 
waren ook eensgezind in hun streven katholieke auteurs in alle tijdvakken voor-
rang te geven. Ze verschilden echter in de beoordeling van moderne schrijvers 
die in hun werk blijk gaven van een anti-roomse gezindheid of van opvattingen 
die ver verwijderd waren van de katholieke geloofsovertuiging. Voor Kerstens 
volstond bij “gevaarlijke” literatuur een waarschuwing zonder verder commen-
taar, terwijl Horsten uitingen die in strijd waren met de katholieke geloofs- en 
zedenleer ondubbelzinnig afwees.
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409  Horsten, Stemmen van verre en dichtebij, VI (1920) 314.
410  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 493.
411  Kerstens, Leerboek met bloemlezing, 458.
412  Horsten, Stemmen van verre en dichtebij, VI (1920) 299.
413  Kalff, ‘Vondel-vereering en Vondel-studie’, 286-289.

Recensies van tijdgenoten

Ik heb geprobeerd met een analyse van twee bloemlezingen voor het katholieke 
onderwijs, met daarin een selectie van auteurs en hun literaire weken, een beeld 
te geven van de wijze waarop methodenschrijvers verschillende inzichten op 
het gebied van katholiek literatuuronderwijs vorm geven. Daarnaast kunnen 
recensies van katholieke en niet-katholieke tijdgenoten ook een licht werpen op 
het al dan niet katholieke karakter van beide bloemlezingen.

In 1918 publiceerde Horsten Vondels Leven en Streven. Deze studie over Vondel 
was bedoeld om het tweede deel van zijn bloemlezing Stemmen van verre en dich-
tebij dat geheel aan Vondel was gewijd, aan te vullen. In de volgende drukken, na 
1918, verwees hij regelmatig naar dit boek. De studie van Horsten werd door de 
hoogleraar G. Kalff in 1921 besproken. Er zijn verder geen recensies over katho-
lieke methodenschrijvers in neutrale tijdschriften te vinden. De recensie van Kalff 
kan dus beschouwd worden als een pars pro toto. Hij onderzocht in het tijdschrift 
Vragen des Tijds wat vanaf 1919 over Vondel gepubliceerd was. Kalff vond dat 
Horsten Vondel te veel ophemelde vanwege zijn overgang tot de katholieke kerk:

Vondels Leven en Streven van den heer Horsten is bovenal een Roomsch 
boek. Men is er nog niet ver in, of men hoort al: “Vondel zou ons zoo lief 
niet zijn, als hij niet Roomsch geworden was: daarom Goddank! De groote 
Vondel is onze Roomsche Vondel!” […] Vondels gansche ontwikkeling als 
dichter wordt door den heer H. afhankelijk gemaakt van zijn overgang tot 
de Roomsche kerk: “Wat Vondel vóór 1641” (het jaar van zijn overgang tot 
die kerk) “heeft tot stand gebracht, is betrekkelijk weinig in omvang in 
omvang”, heet het op blz.91. […] “Vóór 1641”- aldus de heer H. – “kon het 
met Vondels kunst niet vlotten”, en “de buitengewone vastheid van lijn, 
die zijn latere arbeid te zien geeft, en die recht naar haar doel stuurt, mist 
men vóór 1641”. Dat Vondel zich, in vergelijking met andere auteurs, lang-
zaam heeft ontwikkeld; dat de invloed der Grieken zich eerst in Gijsbrecht 
van Amstel duidelijk doet gevoelen; dat tal van andere kunstenaars, die 
niet tot de Roomsche kerk zijn overgegaan, met de jaren rijper, dieper, 
krachtiger zijn geworden – dat alles wordt terzijde gelaten of geschoven, 
om den overgang tot de Roomsche kerk als eenige oorzaak van Vondel’s 
grootheid te kunnen voorstellen. Deze angst van den heer H. voor al wat 
niet-Roomsch is, maakt een komischen indruk.413 

Kalff verweet Horsten ook dat hij voor zijn Vondelstudie uitsluitend te rade ging 
bij katholieke schrijvers als Alberdingk Thijm, Schaepman, Sterck en Brom. 
Hij vermoedde dat Horsten meende dat protestanten die over Vondel hadden 
geschreven, leerlingen zouden kunnen besmetten met hun dwaalleer. Hij besloot 
zijn stukje over Horsten enigszins sarcastisch met de woorden: “Moge daarom 
dit, door de kerkelijke censuur goedgekeurde boekje over Vondel de Roomsche 
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jongelingschap even goed bekomen als de zuivere melk de zuigelingen die naar 
behooren in de luren zijn gelegd.”

De Vooys (1873-1955) had een milder oordeel over hetzelfde boekje, maar 
vond een Vondelbeschouwing uitsluitend vanuit een geloofsovertuiging wel 
eenzijdig. In De Nieuwe Taalgids van 1919 zei hij over Vondels Leven en Streven: 
“In zoverre is deze Roomse Vondelstudie ook voor niet-Roomse lezers zeer leer-
zaam.414 Intussen mag niet over het hoofd gezien worden dat een beschouwing 
die de eenheid in Vondel’s werk uitsluitend zoekt in zijn strijd voor het geloof, 
uiteraard eenzijdig is: al huldigt de dichter niet de leuze de kunst om de kunst, als 
Dichter ligt zijn doel niet alleen op zedelik gebied.” 415 

Vanuit het katholieke kamp kreeg Horsten, zoals te verwachten, veel lof voor 
Stemmen van verre en dichtebij. In 1915, nadat het derde deeltje was uitgekomen, 
schreef de kapucijn Maximilianus (1884-1963) in het Bijblad voor Taal en Letteren 
een recensie, waarin hij het belang van de katholieke opvoeding benadrukte. Nog 
voor de financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs in 1917 
bij wet werd vastgelegd, was er in het katholieke onderwijs al grote behoefte aan 
een eigen katholieke opvoeding en leermiddelen. Een katholiek literatuurboek 
voor het middelbaar onderwijs was daarom zeer welkom, betoogde Maximilianus. 
Hij schreef: “Door die gedachte geleid is men gekomen tot een sterke opstuw van 
de katholieke opvoeding, en van het katholiek onderwijs. Heel ons onderwijs wil 
men baseren op roomse, op katholieke grondslag. Gewerkt wordt er voor roomse 
leerkrachten, en ook voor roomse leermiddelen. In die zelfde richting is weer goed 
werk geleverd. Van dezelfde zijde, waarvan we reeds zooveel goeds ontvingen op 
dit gebied, liggen nu weer voor Stemmen van verre en dichtebij ’n keur uit de hele 
Nederlandse litteratuur. Vooral de godsdienstige kant is daarin belicht, want te 
lang was in ons rooms onderwijs weinig of niets daarvan te zien. […] In het tweede 
deeltje getuigen de inleidinkjes op de verschillende rubrieken, waarin Vondels 
Poëzie wordt ondergebracht, dat de schrijver vertrouwd is met Vondel. Daar is fijn 
en scherp getekend, raak opgemerkt, daar is ook trilling in van liefde en bewonde-
ring. […] Door de goede keus van stukken, de mooie overzichten van tijdvakken, 
karakterisering van strevingen en richtingen, beoordeling van personen en zaken 
van rooms standpunt uit heeft dit werk onze volle sympathie.”416 

Uit eigen kring kwamen echter ook kritische geluiden. Pater H. Linnebank 
schreef bij de verschijning van het zesde deel van Stemmen van verre en dichtebij in 
Het Centrum een recensie.417 Hij had waardering voor de hele serie, maar vond dat 
Horsten in het laatste deel een overmaat van katholieke auteurs had opgenomen: 
“Dit zesde deeltje van de welbekende en veelgeliefde Tilburgsche ‘Stemmen’ 
behandelt den tijd van 1880 tot 1920. Dus, we zijn blij! […] Zijn er bemerkingen 
te maken? De katholieke schrijvers ontvangen , heusch, te lange inleidingen. 
Eduard Brom krijgt twee volle bladzijden kleine druk. Marie Koenen vier blad-
zijden. Felix Rutten is een hartelijke waardering waard. Maar hier wordt over-
dreven. Over Rutten krijgen we eerst een opstel van tien bladzijden van Mgr. Van 
Cooth. Nog niet welletjes genoeg. Horsten schenkt daarna over denzelfden nog 
eventjes vijf en een halve bladzijde kleine druk! Dat is de verhoudingen willens 
en weten verbreken. Dat is eenkennig zijn. Dat is morsen met je sympathie en je 
papier. […] Verder zijn we blij met Horstens goede gaven.”

Leerboek met bloemlezing van Kerstens, ook bedoeld voor katholieke scholen, 
werd door de toen tweeëntwintigjarige katholiek Gerard Knuvelder (1902-1982) 
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414  De Vooys vermeldde dat Horsten veel gedichten bijeenbracht die de gewone Vondellezer nauwelijks 
kent.

415  De Vooys, ‘J.L. Horsten: Vondels Leven en Streven’, De Nieuwe Taalgids 13 (1919): 221.
416  Maximilianus, O.F.M. Cap., ‘Stemmen van verre en dichtebij’, Bijblad voor Taal en Letteren, 72-77. Het 

blad was een onderdeel van: Opvoeding en Onderwijs, wetenschappelijk weekblad voor het katholiek 
lager, middelbaar en hoger onderwijs.

417  Linnebank, ‘Stemmen van verre en dichtebij’, Het Centrum, 18 september 1920.
418  Knuvelder, ‘P.A. Kerstens, Leerboek met bloemlezing’, 77-82.
419  Knuvelder, ‘P.A. Kerstens, Leerboek met bloemlezing’, 77-82.
420  Het Centrum, 11 augustus 1923. De naam van de recensent wordt in dit artikel niet vermeld. In het be-

gin van de twintigste eeuw groeide Het Centrum uit tot het grootste katholieke dagblad van Nederland. 
Zie ook: Van de Haterd, De waarheid hoger dan de leus, 73.

in Tijdschrift voor taal en letteren besproken. De later bekend geworden literatuur-
historicus vond het boek van Kerstens zowel stilistisch als inhoudelijk onder de 
maat:

Om et maar zonder veel omwegen direkt te zeggen, konstateren wij: dat de 
waarde der beschouwende inleidinkjes onder het vriespunt is. Eerstens uit 
stilistisch oogpunt. Men vraagt zich af: hoe iemand die zoveel proza onder 
ogen kreeg, zulk ’n stijl kan schrijven, zo warrelig, zo vaag en flauw van 
betekenis, zo onverantwoord. Dit tenslotte uiterlijk verschijnsel – maar 
waarop bij ’n een schoolboek toch wel even de aandacht moet gevestigd 
worden – is et logies gevolg van et totaal gemis aan ’n afgeronde geestelike 
konsepsie van et geheel en de onderdelen van de literatuurgeschiede-
nis, ’n konsepsie die de schrijver in z’n geest had moeten zien oprijzen na 
jarenlange studie van en omgang met de produkten van de Nederlandse 
en andere literaturen. […] ’t Zal uit het voorafgaande wel gebleken zijn: 
Kerstens’ beschouwingen kenmerken zich door ’n ontstellende opper-
vlakkigheid ; zijn fout is het niet zien van de literatuurgeschiedenis als ’n 
ziele-evolutie, geopenbaard in schoonheid. Hij had moeten uitgaan van de 
ziel die immers overwint? En enige kennis moeten hebben van estetiese 
begrippen, wat niet juist overtuigend blijkt.418 

Knuvelder meende zelfs voor het gedeelte over de Middeleeuwen Kerstens 
te kunnen betrappen op plagiaat. Hij liet zien dat een aantal passages over 
Hadewych, Eckhart en Ruusbroec bijna letterlijk waren overgenomen uit het 
Handboek van Prinsen (1866-1935): “Dat ’n Katoliek, die de M.E. schrijvers popu-
lair wilde maken, over mystiek in de leer gaat bij… Prinsen… Mais, mon cher 
monsieur! […] Samenvattend zien wij dit boek als een uiting van bedenkelik 
wetenschappelik en literair dilettantisme.”419

In het katholieke dagblad Het Centrum stond daarentegen een boekbespreking 
die de positieve kanten van Leerboek met bloemlezing benadrukte. De recensent 
was verheugd dat Kerstens de ethiek boven de schoonheidservaring in de kunst 
stelde. Het was hem overigens wel opgevallen dat Kerstens ruim gebruik maakte 
van Prinsens Handboek: “De invloed van Prinsen is voelbaar in Kerstens, tot op 
zekere hoogte zijn adept. […] Hij is zeker geen nalooper van dien deftig- getab-
berden spring- in’t veld. Tegenover den a-moreelen hoogleeraar kiest hij robuust 
zijn moreele stelling en onderstreept nog sterker het katholiek karakter van dit 
leerboek, door de katholieke litteratuur, niet het minst de katholieke moderne 
letteren, het volle pond en méér dan dat te geven.”420
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Het was dus niet vanzelfsprekend dat een katholiek leerboek in eigen kring 
lovend werd besproken. Knuvelders eigen visie op de literatuurgeschiedenis als 
een “ziele-evolutie, geopenbaard in schoonheid” weerspiegelde het standpunt 
over schoonheidsbeleving en katholicisme zoals dat in katholieke tijdschriften, 
zoals De Beiaard werd verkondigd.421 

Kalff en de Vooys ergerden zich niet zo zeer aan de buitensporige aandacht 
voor Vondel in de bloemlezing Stemmen, als wel aan de eenzijdige beschouwing 
vanuit een geloofsovertuiging. Daarmee raakten zij in hun kritiek de kern van 
Horstens bedoelingen met zijn bloemlezing: de katholieke geloofsovertuiging 
behoorde in de visie van Horsten juist in alle literaire kunst en beschouwingen 
over kunst door te klinken. 

In bijlage 4 staat een overzicht van auteurs en literaire werken per periode in 
de literatuurmethoden van Horsten en Kerstens. Daarin heb ik vermeld welke 
auteurs in Leerboek en Stemmen werden geselecteerd en het aantal pagina’s per 
auteur. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat Kerstens voor de periode 1880-1920 meer 
niet-katholieke auteurs selecteerde dan Horsten. Verder is te zien dat Horsten 
voor de periode 1830-1880 veel aandacht besteedde aan de Limburgse letterkun-
digen Smiets, Ruyten en Franquinet. Deze schrijvers ontbreken in het overzicht 
van Kerstens. Een ander opvallend verschil tussen de twee methoden is de selec-
tie die Kerstens toepaste op schrijvers na 1900. In zijn Leerboek behandelt hij in 
tegenstelling tot Horsten veel schrijvers die tot de stroming van het realisme 
gerekend kunnen worden. 

 

Conclusie 

Van de bloemlezingen van frater J.L.Horsten en P.A. Kerstens, geschreven voor 
het katholieke voortgezet onderwijs, kon worden verondersteld dat zij een 
specifiek katholieke benadering van het literatuuronderwijs nastreefden. Dat 
specifiek katholieke karakter van de bloemlezingen werd zichtbaar in de voor-
keur voor literatuur uit de Middeleeuwen en voor katholieke auteurs uit alle 
andere tijdvakken. Er zijn echter verschillen in de wijze waarop de samenstel-
lers literatuur in het algemeen beoordeelden. Horsten had meer oog voor de 
historische context van literaire werken, terwijl Kerstens literatuur meende te 
kunnen begrijpen vanuit het karakter van de auteurs. Ze dachten ook verschil-
lend over beoordelingsnormen die afgeleid zouden kunnen worden van een 
katholieke geloofsovertuiging. Kerstens was minder streng in de leer dan Horsten 
en gaf ruimte aan de individuele leraar – weliswaar vooraf gewaarschuwd - bij de 
behandeling van proza of poëzie die voor katholieke jonge lezers gevaarlijk werd 
geacht. De inleidingen van Kerstens bij schrijvers spoorden in dat opzicht meer 
met wat in het neutrale literaire circuit geaccepteerd werd, terwijl voor Horsten 
het belangrijkste selectiecriterium voor auteurs in de negentiende eeuw vooral 
te maken had met de leuze “Rooms Onderwijs in de Roomse School”. Roomse 
auteurs hadden bij hem dus voorrang op niet-roomse auteurs. Kerstens vond het 
belangrijker dat alle genres aan bod kwamen. Dat betekende bijvoorbeeld dat 
in zijn bloemlezing historische romans uit de negentiende eeuw, die Horsten 
wegliet, werden behandeld. De literaire vernieuwingen van de Tachtigers die 
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421  Brom , ‘Kerk en kunst’, 358-385: “Samen werking van alle kunsten is de katholieke liturgie, een bron 
van eeuwige schoonheid.” (366).

te maken hadden met vormaspecten als ritme, klankexpressie en beeldspraak 
werden in beide bloemlezingen zonder voorbehoud gewaardeerd.

Het laatste deel van beide bloemlezingen was uitsluitend bestemd voor 
katholieke auteurs. Uit de bespreking van het literaire werk van deze auteurs 
bleek tenslotte duidelijk de positie die Horsten en Kerstens innamen. Romans 
en gedichten van hoge literaire kwaliteit, konden uiteindelijk toch door Horsten 
worden afgewezen, wanneer ze niet voldeden aan de eisen die hij aan katho-
lieke kunst stelde. Voor Kerstens was de literaire kwaliteit belangrijker en waren 
katholieke richtlijnen niet het absolute uitgangspunt. Er was blijkens de recensie 
van pater Maximilianus in de jaren twintig grote behoefte aan roomse leermid-
delen voor de roomse school. Daarin voorzagen de bloemlezingen van Kerstens 
en Horsten. In katholieke kring werd Leerboek met bloemlezing echter niet onver-
deeld gunstig ontvangen. Dat had voor een deel wellicht te maken met de door 
Knuvelder geconstateerde oppervlakkigheid, maar zeker ook met het minder 
rigoureus toepassen van katholieke beginselen, die in Stemmen van verre en dich-
tebij volop aanwezig waren. Voor de critici in het neutrale circuit was Horsten te 
ver doorgeschoten in zijn roomse benadering van literatuur en zijn bewondering 
van de roomse Vondel.




