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422  Wouters, Neerlandia, litteratuur, overzicht, woordkunst en poëtica met bloemlezing (Groningen 1917).
423  De Raaf en Griss, Een Nieuwe Bundel (Rotterdam 1914).
424  Zie bijlage 7: drukgeschiedenis van de bloemlezingen en literatuurgeschiedenissen van J.L.Horsten, 

D.Wouters, K.H. de Raaf en J.J. Griss.

5  Horstens Stemmen vergeleken met 
een protestantse en een neutrale 
literatuurmethode

Inleiding

In 1914 publiceerde J.L. Horsten het eerste deel van de zesdelige bloemlezing 
van de middeleeuwen tot de moderne tijd getiteld Stemmen van verre en dichtebij. 
In 1920 verscheen het zesde en laatste deel over de moderne letterkunde. De 
reeks was volgens het titelblad bedoeld voor het katholiek onderwijs, maar kon 
ook dienen voor zelfstudie. In zijn omvangrijke bloemlezing Stemmen van verre 
en dichtebij benutte de auteur volop de mogelijkheid om in de inleidingen op 
auteurs en hun werken zijn persoonlijke visie te laten doorklinken. 

In dat opzicht was Horsten een exponent van de verzuiling die in de tweede 
helft van de negentiende eeuw op gang kwam en in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw op terreinen als onderwijs, vakbeweging, politiek en literatuur 
zichtbaar werd. In diezelfde periode verschenen ook vanuit de andere zuilen lite-
ratuurmethoden en beschouwingen over literatuur. De literatuur die leerlingen in 
het begin van de twintigste eeuw op een middelbare school aangeboden kregen, 
verschilde aanzienlijk per denominatie en was voor een groot deel afhankelijk 
van de levensbeschouwelijke richting van de school. Die verschillen wil ik hier in 
kaart brengen. Om enig inzicht te krijgen in hoeverre Horsten vanuit zijn katho-
lieke overtuiging afwijkt van andere bloemlezingen, wil ik in een vergelijking met 
een protestantse422 en een neutrale bloemlezing423 laten zien welke verschillen 
typerend zijn voor een bepaalde levensbeschouwing. De verschillen tussen de drie 
bloemlezingen kunnen zichtbaar gemaakt worden in de aandacht voor stromin-
gen en perioden in de literatuur, in de keuze van auteurs en de ruimte die zij toebe-
deeld kregen, in de houding ten opzichte van de kunstopvattingen van Tachtig 
en tenslotte in de houding ten opzichte van de andere zuilen. Uit die verschillen 
hoop ik te kunnen afleiden hoe een bepaalde levensovertuiging vorm kreeg in het 
katholieke, protestantse en neutrale karakter van literatuurmethoden.

Voor het vergelijkingsmateriaal van de schoolboeken kwamen literatuur-
methoden in aanmerking die qua verschijningsdatum, omvang en doelgroep 
enige overeenstemming vertonen met Horstens bloemlezing.424 Stemmen van 
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verre en dichtebij telt zes delen met een totale omvang van 1828 pagina’s. Horsten 
behandelt daarin net als de anderen ruwweg vijf tijdvakken: middeleeuwen en 
vroeg-Renaissance, zeventiende, achttiende, negentiende eeuw en de moderne 
tijd. In de opbouw van de methoden zijn er een paar verschillen die al meteen 
opvallen. Horsten wijdde bijvoorbeeld één deel van de reeks Stemmen geheel 
aan Vondel. Bij de andere literatuurmethoden werd Vondel opgenomen in het 
overzicht van de overige zeventiende-eeuwse dichters. Een ander verschil is de 
behandeling van de literatuurgeschiedenis die door Horsten niet in een afzonder-
lijk deel werd behandeld, maar in korte inleidingen aan de gekozen fragmenten 
werd toegevoegd. De andere auteurs, Wouters, De Raaf en Griss, kozen voor een 
aaneengesloten overzicht van de literatuurgeschiedenis.

Bij de analyse van de drie literatuurmethoden heb ik de volgende werkwijze 
gevolgd: eerst geef ik een karakteristiek van het discours over de katholieke, 
protestantse en neutrale leescultuur in de periode 1900-1920. Daarna volgt 
een introductie van de drie bloemlezingen Stemmen, Neerlandia en Een Nieuwe 
Bundel. Vervolgens geef ik een schets van de behandelde tijdvakken in de drie 
bloemlezingen, waarbij ik zal onderzoeken in hoeverre Horsten blijkt geeft van 
een katholieke visie bij de bespreking van auteurs en literaire werken. De opvat-
tingen van Horsten zal ik vergelijken met die van de protestantse methode van 
Wouters en de neutrale methode van De Raaf en Griss.

Het katholieke, protestantse en neutrale discours
1900-1920

Het katholieke discours

Horstens ideeën over rooms literatuuronderwijs zullen voor een deel geïnspi-
reerd zijn door de omgeving van de congregatie waartoe hij behoorde, maar 
werden ook beïnvloed door wat er in het literair-kritische discours gaande was. 
Sanders toont aan, dat de meeste katholieke critici in katholieke tijdschriften 
hun literatuuropvattingen formuleerden in relatie tot literaire normen die al 
eerder in het niet-katholieke circuit waren ontwikkeld.425 Als het om vormprin-
cipes ging, sloten zij zich na 1900 veelal aan bij nieuwe literatuuropvattingen, 
terwijl zij om levensbeschouwelijke redenen zich vaak afzetten tegen de nieuwe 
ideeën. Het is waarschijnlijk dat deze opstelling ook gold voor samenstellers 
van literatuurmethoden. We zagen al dat ze gebruik maakten van gegevens uit 
wetenschappelijke handboeken. Ze wezen echter ook op gevaarlijke tendensen 
in de nieuwe literatuuropvattingen. In de bloemlezing Stemmen van verre en dich-
tebij nam Horsten bijvoorbeeld stelling tegen het individualisme en atheïsme 
van Tachtig. In zijn pleidooi voor rooms onderwijs in de roomse school maakte 
hij deel uit van het proces van verzuiling op het gebied van onderwijs en lees-
cultuur in de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw. Volgens Rogier voltrok zich in de katholieke kerk in de tweede helft van de 
negentiende eeuw een proces dat gekenmerkt werd door een geslotenheid naar 
buiten.426 Was er na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 eerst 
sprake van een emancipatieproces, waarbij katholieken steeds meer betrokken 
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425  Sanders, Het spiegelend venster, 29.
426  Rogier, Katholieke Herleving, 110.
427  Zie ook Nissen, ‘Van katholieke letterkunde (ook voor katholieken) in Limburg’, 145-217. Nissen de-

finieert katholieke letterkunde als “een letterkunde met een zeer specifieke, buitenliteraire doelstel-
ling. Zij is een letterkunde die het katholicisme in de samenleving wil tegenwoordig stellen.”

428  Mathijsen, Gij zult niet lezen, 25.
429  Rogier, Katholieke Herleving, 115.
430  Van den Berg, In vrijheid gebonden, 10. Van den Berg toonde aan, dat de katholieken in de negentiende 

eeuw weliswaar in meerderheid hun trouw betuigden aan de paus in het “ultra montes” (aan de over-
zijde van de bergen) gelegen Rome, maar dat er toch ook volop “dissidente” geluiden klonken.

431  Van den Berg, In vrijheid gebonden, 519.
432  Mathijsen, Gij zult niet lezen, 28.

raakten bij maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, al vrij snel daarna 
kwamen er katholieke organisatievormen op gang die uiteindelijk alle levenster-
reinen omvatten. Alles moest een plaats krijgen in een eigen katholieke organi-
satie, de katholieke zuil.

Eén van die terreinen waar de katholieke identiteit tot uiting kwam, was de 
literatuur.427 De behoefte aan een duidelijk katholiek geluid uitte zich zowel 
in positieve als in negatieve zin. Er werd in de negentiende eeuw bijvoorbeeld 
veel gewaarschuwd tegen gevaarlijke romanlectuur. In haar lezing Gij zult niet 
lezen verwees Marita Mathijsen naar diverse publicaties waarin sprake was van 
roomse antileespropaganda in de eerste helft van de negentiende eeuw. Vooral 
het lezen van “uitspanningslectuur” zou verslavend werken en een zedenbeder-
vende uitwerking hebben. Later in de negentiende eeuw werd er vooral gewaar-
schuwd voor moderne romans die het geloof zouden kunnen ondermijnen. 
Vanaf 1864, toen paus Pius IX de encycliek Quanta cura met de Syllabus errorum 
uitvaardigde, hadden ontwikkelde katholieken te maken met een groeiende 
kloof tussen moderniteit en de officiële standpunten van de rooms-katholieke 
kerk. In 1906 schreef Karel van de Woestijne aan zijn uitgever Van Dishoeck: 
“Maar de katholieken, en de priesterkringen !! Weet U dan niet dat daar, op zeer 
weinige uitzonderingen na, als algemene stelregel geldt: niet lezen, of althans 
niets lezen, dan boeken door priesters geschreven?” 428

Nog in 1907 veroordeelde paus Pius X in de encycliek Pascendi Dominici Gregis 
het modernisme, dat een historisch-kritische benadering van geloofswaarheden 
bepleitte. Modern en modernisme kregen in deze encycliek de betekenis van 
ongelovig.429 Auteurs die afweken van de rechte leer, of die, zoals Multatuli, het 
bestaan van God in twijfel trokken, werden zonder meer door de Katholieke Kerk 
afgewezen. Hoewel er ook bij een aantal katholieken in de negentiende eeuw 
ook “dissidente” geluiden klonken,430 bleef het ultramontanisme de belangrijk-
ste pijler van de katholieke zuil die in het begin van de twintigste eeuw werd 
opgebouwd.431 De aanhangers van het ultramontanisme twijfelden niet aan de 
absolute autoriteit van de paus in zaken van geloof en discipline. 

Het lezen van romans kon echter ook positief aangewend worden. De katholieke 
geestelijkheid besefte dat de behoefte aan het lezen van amusementslectuur niet 
meer te keren was. Dan was het beter het heft in eigen hand te nemen met een 
eigen, voor katholieken geschikte en goedgekeurde “uitspanningslectuur”.432 
Een goed voorbeeld van die geschikte lectuur was het geïllustreerd weekblad De 
Katholieke Illustratie (1867-1968) dat tegemoet kwam aan de wens om door middel 
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van ontspanningslectuur kennis en kunstzinnige ontwikkeling te bevorderen.433 
Tegen het eind van de negentiende eeuw werd het lezen van niet-schadelijke 
literatuur door katholieke autoriteiten zelfs gezien als een middel tot geestelijke 
en morele verheffing.434 De keuze van romans die zowel esthetisch als ethisch 
door de beugel konden, bleef echter een hachelijke onderneming.

Er was daarom behoefte aan geestelijke leiders die op letterkundig terrein 
hun sporen hadden verdiend en die de weg zouden kunnen wijzen in de stroom 
van moderne, en vooral moreel verderfelijke romans die vanuit Frankrijk en 
Duitsland de markt overspoelden. Zo’n leidsman was voorhanden in de persoon 
van Bernard van Meurs (1835-1915). Deze seminariedocent, dichter, tijdschrif-
tredacteur en essayist had tussen 1869 tot 1871 een driedelig opstel gepubliceerd 
over De roman. In deze beschouwing werkte hij de stelling uit: “De lectuur van 
onzedelijke geschriften en bepaaldelijk van de modernen roman is allernadee-
ligst en ongeoorloofd.” Tot in de twintigste eeuw zouden de opvattingen en 
waarschuwingen van Van Meurs de katholieke critici en in hun spoor de samen-
stellers van literatuurmethoden blijven beïnvloeden.435 

Maar hoe angstvallig er ook in katholieke tijdschriften werd gereageerd op 
moderne literatuur in het algemeen, de nieuwe literatuuropvattingen sinds 
Tachtig konden op den duur toch niet buiten de deur gehouden worden. Zo gaf 
het tijdschrift De Katholiek in 1895 en in 1901 verschillen in literatuuropvatting 
te zien. In 1895 was er nog nauwelijks een spoor van Tachtig te vinden, terwijl zes 
jaar later de nieuwe literaire normen werden aanvaard.436 De auteurs van Tachtig 
verkondigden weliswaar “heidense” opvattingen, die uit alle macht werden 
afgewezen, maar de literatuuropvattingen van Tachtig en de daarbij behorende 
signaalwoorden – geen retoriek, spontaniteit, originaliteit, estheticisme - werden 
in kritische besprekingen steeds meer toegepast. Moderne literatuur, geschreven 
in de nieuwe stijl van Tachtig, betekende niet per definitie amorele literatuur.

In hun studie over het literaire veld rond 1900 betogen Dorleijn en Van den 
Akker dat literatuuropvattingen als een denkstijl kunnen worden beschouwd.437 
Om er achter te komen wat die denkstijl inhoudt, analyseerden zij literaire tijd-
schriften. Het blijkt dat auteurs die in die tijdschriften publiceerden een speciaal 
jargon gebruikten waarin hun literatuuropvattingen zijn ingebed. Dat jargon kon 
bestaan uit specifieke signaalwoorden, strijdkreten en formuleringen. De definitie 
van poëzie als “allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie” kon 
als een soort slagzin voor nieuw verworven inzichten gelden. Maar ook formulerin-
gen als “een zuivere of geschakeerde stemming”, “harmonie van vorm en inhoud”, 
“zuivere beeldspraak” pasten in het jargon van de Tachtigers.438 

Die behoefte aan een eigen, zuilgebonden taal heb ik ook geconstateerd bij 
katholieke tijdschriften, die in formuleringen en betoogtrant een eigen jargon 
gebruikten bij de bespreking van poëzie en romans. Zo had Poelhekke het 
over “De ware, groote katholieke kunst […] de stralendste verheerlijking van 
ons geloof”439 en schreef Molkenboer over “Kunst voor de gemeenschap, ja, die 
verlangen wij, Katholieken, met hart en ziel”440. Horsten gebruikte in verband 
met literatuur de woorden “reinheid van geest en gemoed, van verstand en 
hart, van lichaam en ziel; deugd en godsdienstzin”.441 Voor H.W.E. Moller was 
de verschijning van het katholieke tijdschrift De Beiaard reden om verheugd uit 
te roepen: “Wat is et toch heerlik om Rooms te zijn. Wat ’n heerlik sterk Rooms 
leven groeit er overal in ons eigen Nederland.”442
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433  Jentjens, Van strijdorgaan tot familieblad. De tijdschriftjournalistiek van de Katholieke Illustratie 1867-1968 
(Amsterdam 1995).

434  Sanders, Het spiegelend venster, 59.
435  Sanders, Het spiegelend venster, 76, 84.
436  Dorleijn en Van den Akker, De productie van literatuur, 111-115.
437  Dorleijn en Van den Akker, De productie van literatuur, 97.
438  Dorleijn en Van den Akker, De productie van literatuur, 103
439  Poelhekke, ‘Kunst en apologie’, 46.
440  Molkenboer, ‘Een nieuwe Poëtiek’, 108.
441  Horsten, ‘Onze jongeren en de moderne literatuur’, 313.
442  Moller, De Beiaard’, 106-107.
443  De Katholiek werd opgericht in 1842.
444  Sanders, Het spiegelend venster, 187.
445  Van Adama van Scheltema, Grondslagen eener nieuwe poëzie: proeve tot een maatschappelijke kunstleer te-

genover het naturalisme en anarchisme, de Tachtigers en hun decadenten (Rotterdam 1907).

Het discours over verantwoorde literatuur voor katholieken werd dus zichtbaar 
in een eigen jargon, maar ook in een discussie over de houding die katholieken 
moesten innemen tegenover moderne literatuur. In algemeen-culturele tijdschrif-
ten als De Katholiek en het eveneens katholieke Van Onzen Tijd werden artikelen 
gepubliceerd die het literaire debat over moderne literatuur op gang brachten. Het 
laatste blad werd opgericht in 1900 en ontpopte zich als een cultuurtijdschrift met 
een vooruitstrevende koers. Dat betekende voor de redactie een oriëntatie op de 
moderne literatuur en in het bijzonder op de literatuuropvattingen van Kloos.

De redactie van het oudste katholieke maandblad, De Katholiek443, was voor een 
deel behoudend, maar wilde toch ook jongeren met moderne ideeën niet van zich 
vervreemden. De redactie vroeg daarom bewonderaars van de poëzieopvattingen 
van Tachtig, zoals A.M.J.I. Binnewiertz (1870-1913) en M.A.P.C. Poelhekke (1864-
1925), aan De Katholiek mee te werken. “Modern” betekende in het katholieke 
tijdschriftencircuit in het eerste decennium van de twintigste eeuw dat de redac-
ties zich verbonden voelden met de geestelijke erfenis van Alberdingk Thijm, en 
“behoudend” als zij het van harte eens waren met Schaepman in zijn verzet tegen 
de invloed van Tachtig.444 Binnewiertz, die gezien werd als een vertegenwoordiger 
van het vernieuwingsstreven, had tussen 1899 en 1901 in De Katholiek opstellen 
gepubliceerd over Moderne Poëtiek. Deze opstellen brachten het debat op gang 
tussen behoudende en vooruitstrevende katholieke critici. Binnewiertz liet aan 
de hand van een opstel over Gezelle zien dat een katholieke geloofsovertuiging en 
modern dichterschap in de geest van Tachtig heel goed samen konden gaan.

Rond 1910 zien we echter in de katholieke tijdschriften verschuivingen optreden 
in het beoordelen van literair werk. De behoudende critici en voormalige aanhangers 
van Schaepman gaven in hun kritieken steeds meer ruimte aan de kunstopvattingen 
van Tachtig, terwijl de vooruitstrevende medewerkers van Van Onzen Tijd zich steeds 
meer gingen afkeren van het individualisme van diezelfde beweging. Zij werden 
daartoe geïnspireerd door een boek van C.S. Adama van Scheltema,445 waarin hij 
de Tachtigers verweet dat zij zich van de kunst van het volk vervreemd hadden. De 
redactie van het katholieke tijdschrift was niet erg gecharmeerd van de socialistische 
denkbeelden van Scheltema, maar vond wel dat zijn pleidooi voor gemeenschaps-
kunst aansloot bij de katholieke levensbeschouwing. De literatuur van de nieuwe 
generatie zou in een katholieke samenleving herkenbaar moeten zijn als katholieke 
volkskunst. Vooral de roman verdiende in deze periode aandacht vanwege het gevaar 
van de zedenondermijnende invloed van het moderne proza. In De Katholiek pleitte 
de redactie dan ook voor verantwoorde katholieke romans.
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Wat er in er in het protestantse kamp op het gebied van letterkunde op de markt 
kwam, werd van katholieke zijde nauwlettend gevolgd. Bij de tweede druk van 
Neerlandia in 1924 schreef Horsten in Ons Eigen Blad een lovende recensie:

Neerlandia is een boek om jaloers op te zijn. ’n Boek van bijna 1000 bladz., 
zeer kunstzinnig verlucht, zeer doelmatig geïllustreerd met oude en 
nieuwe afbeeldingen; met rijke inhoud, in pittige stijl geschreven. Eerlik 
gezegd: zulk ’n boek hebben wij niet: de kristelijke school kan er groot op 
gaan, en dat doet ze blijkbaar, want dit is de tweede, vermeerderde druk. 
[…] Neerlandia is ’n zeer bijzonder boek. Ook voor katholieke docenten, die 
er bij hun onderwijs uitstekende diensten van zullen beleven.446

Over Een Nieuwe Bundel liet hij zich via een recensie minder positief uit. Hij 
citeerde in het katholieke pedagogisch tijdschrift Ons Eigen blad een vernieti-
gende recsensie van Ida Heijermans over literatuurmethoden, waaronder Een 
Nieuwe Bundel. Heijermans schreef daarover in de serie Paedagogische Vlugschriften 
voor ouders en opvoeders.447 Horsten stemde van harte in met haar aanbevelingen 
over moderne letterkunde en de jeugd: “Om goed duidelijk te maken wat zij 
uit onze moderne letterkunde aan de jeugd niet wenst voorgezet te zien, neemt 
zij een drietal zeer bekende bloemlezingen: nl. De Groot-Leopold en Rijkens’ 
Nederlandsche letterkunde […] , De Bloeiende Bongerd en Een Nieuwe Bundel door dr. 
K.H. de Graaf en J.J. Griss. En zij toont aan, dat al deze boeken zondigen tegen de 
gezonde opvoedkunde die de jonge mens vormen wil tot een karaktervast, zich-
zelf-beheersend individu.”448

In zijn eigen bloemlezing Stemmen wilde Horsten zo veel mogelijk rekening 
houden met katholieke richtlijnen die van literatuur “deugd en godsdienstzin” 
verwachtten, maar hij verbond zich toch ook met sommige literatuuropvat-
tingen uit het neutrale circuit, met trefwoorden als spontaniteit, originaliteit, 
estheticisme, geen retoriek, die zonder gevaar in de katholieke poëzie en roman-
kunst konden worden ingepast.

Het protestantse discours

De auteur van Neerlandia, D. Wouters, liet zich blijkens dankbetuigingen in het 
voorwoord van zijn literatuurmethode inspireren door wat er gaande was in het 
protestants literair circuit en met name de debatten die daar plaatsvonden over de 
verhouding tussen kunst en ethiek. Met name de gereformeerden hadden sinds de 
Doleantie449 in 1886 behoefte aan duidelijke richtlijnen. Zoals ik al eerder betoogde, 
verenigden de orthodox-protestanten zich in de schoolstrijd met de katholieken. Zij 
noemden zich na 1886 gereformeerd en spraken zich in het protestantse Nederland 
duidelijker dan andere protestantse groeperingen uit over politieke, maatschappe-
lijke en onderwijskundige vraagstukken. In het protestantse discours over verant-
woorde literatuur in de periode 1900-1920 zal ik daarom vooral de gereformeerde 
visie aan de orde stellen. De grote voorman van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, Abraham Kuyper, die de bijbel hanteerde als het basisdocument waar-
uit gereformeerde beginselen voor het hele mensenleven afgeleid konden worden, 
had zich in 1888 in een rede al uitgelaten over de verhouding tussen calvinisme en 
kunst.450 Daarin verklaarde hij dat er in de levens- en wereldbeschouwing van het 
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446  Horsten, ‘Neerlandia’, 351.
447  Heijermans, Onze jongeren en de moderne literatuur: een paedagogisch-critische beschouwing(Baarn 1919). 

Ida Heijermans, zus van Herman Heijermans, was de socialistische beginselen toegedaan. Zij was van 
mening dat de schoolopvoeding, door het aankweken van gemeenschapszin, een belangrijke bijdrage 
kon leveren aan een betere samenleving.

448  Horsten, ‘Onze jongeren en de moderne literatuur’, 312.
449  Onder leiding van A. Kuyper vond er in 1886 een kerkscheuring plaats, waarbij de nieuwe gerefor-

meerde kerk zich afscheidde van de Nederlandse Hervormde Kerk. De gereformeerden wilden de 
kerkorde van 1619, zoals die was vastgelegd bij de Dordtse synode, herstellen.

450  Kuyper, Het calvinisme en de kunst; rede bij de overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit (Amsterdam 1888).
451  Kraan, Omzien met een glimlach, 44.
452  Van den Akker en Dorleijn, Dameskoor “Het zingend vedertje”, 10.
453  Kraan, Ons Tijdschrift, 1896-1914, 253.
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calvinisme plaats was voor kunst, omdat die beschouwd kon worden als een gave 
van God.451 Dat betekende overigens niet dat alle vormen van kunst door calvinis-
ten geaccepteerd werden. Dat had te maken met Kuypers theologische constructie 
van de antithese, de tegenstelling tussen christelijk en niet-christelijk. In deze visie 
lag “wereldmijding” en “kunstverachting” op de loer. Kuyper betoogde namelijk in 
algemene zin dat calvinisten zich met een gerust hart met kunst mogen inlaten, 
omdat de kunstenaar daarmee God eert, maar hij verzette zich tegelijkertijd tegen 
het modernisme, dat heidense kunst voortbracht.452 In de praktijk betekende dat 
een isolement ten opzichte van actuele ontwikkelingen in de literatuur.

Gereformeerden die de weg in verantwoorde christelijke literatuur dreigden te 
verliezen, werden bediend door het in 1896 door A.J. Hoogenbirk (1848-1920) 
opgerichte orgaan Ons Tijdschrift. Daarin werd “belletrie in christelijke geest” 
ondergebracht. Het tijdschrift richtte zich eenzijdig op de ethische functie van 
de kunst. “Kunst om de kunst” werd verworpen. Onder leiding van Hoogenbirk 
was Ons Tijdschrift niet meer dan een algemeen cultureel, stichtelijk orgaan. In 
zijn visie was er geen plaats voor een eigen terrein van de kunst. Vanaf 1904 
kwam er echter een progressievere redactie die de overtuiging had dat kunst niet 
het resultaat was van een systeem of stelsel, maar een onbewuste uiting van de 
christen-kunstenaar.453 In deze visie was er wel ruimte voor de kunstopvatting 
van de Tachtigers. De jongeren in de redactie probeerden hun moderne literaire 
ideeën te verwerken in een eigen christelijke letterkunde. Dat betekende in de 
praktijk wel een voortdurend laveren tussen het l’art pour l’art aan de ene kant en 
het l’art pour Dieu aan de andere kant.454

In onderwijskringen hadden literatuurdocenten met hetzelfde probleem te 
maken: hoe de visie van Kuyper te rijmen met de opvattingen van Tachtig. Ze 
wilden trouw blijven aan de gereformeerde beginselen zonder precies te weten 
hoe dat rechtlijnige, rationele gereformeerde geloof toegepast kon worden op 
literaire waardeoordelen. Docenten die naar antwoorden zochten op die vraag 
en die zich wilden verdiepen in de pedagogische achtergronden van hun vak, 
konden terecht bij tijdschriften over opvoedkunde, zoals Het Paedagogisch 
Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs. Dit tijdschrift, opgericht in 1909, publi-
ceerde onder andere artikelen over de levensbeschouwelijke richting van het 
literatuuronderwijs in het voorgezet onderwijs.455 De auteurs kwamen uit krin-
gen van wetenschappers, predikanten, directeuren van kweekscholen, leraren, 
schoolhoofden en onderwijzers.
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Rosendaal heeft in zijn dissertatie Naar een school voor de gereformeerde gezindte 
onderzoek gedaan naar de onderwijsopvattingen van de gereformeerden en hij 
laat zien dat het gedachtegoed van het Gereformeerd Schoolverband uitgewerkt 
werd door invloedrijke onderwijsvoormannen als de theoloog H. Bavinck (1854-
1921) en de pedagoog en psycholoog J. Waterink (1890-1966). Het Gereformeerd 
schoolverband, opgericht in 1868, hield zich bezig met de positie van de eigen 
scholen in religieus opzicht. Daarnaast besteedde deze organisatie veel aandacht 
aan de opleiding van gereformeerde onderwijzers en de professionalisering van 
het onderwijzersberoep met behulp van een gereformeerde pedagogiek. Van een 
gesloten, naar binnen gerichte gereformeerde onderwijszuil was echter geen 
sprake. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, kunst en tech-
niek werden in verband gebracht met Gods bedoelingen.456

In gereformeerde kringen werd er dus nagedacht over de problemen die zich 
konden voordoen bij de opvoeding als de jeugd in aanraking kwam met moderne 
literatuur. In de discussie over de gevaren van de moderne literatuur mengden 
zich ook predikanten. De Amsterdamse gereformeerde predikant B. Wielenga 
(1873-1949) schreef in zijn studie Moderne letterkunde en Christelijke Opvoeding 457

dat een roman niet alleen een vorm van kunst is, maar ook een opvoedkundige 
waarde kan hebben. Een gevaar dat het positieve christendom volgens hem 
bedreigde, was het pessimisme van de moderne literatuur. Tot die moderne lite-
ratuur behoorde in de visie van Wielenga ook “de opdringende beweging van 
‘80’”.458 De gevaren die daaraan verbonden waren, hadden volgens hem te maken 
met de antichristelijke tendens van de Tachtigers. Wielenga maakte duidelijk dat 
de katholieken het, wat dat betreft, met hun hiërarchische kerkorganisatie een 
stuk makkelijker hadden dan de protestanten: 

Hadden wij, protestantsche christenen, een soort index, gelijk Rome, dat 
voor zijn leeken zelfs Pallieter van Timmermans verbiedt, dan zouden de 
opvoeders nog naar een uitwendig schutsmiddel kunnen wijzen, maar de 
christelijke vrijheid maakt bij ons elken vader tot een koning, souverein 
in eigen kring. En wie beschermt de slachtoffers van zijn pedagogische 
onkunde tegen de invloed van een voor de kinderziel gevaarlijke kunst?459

Aan de andere kant mochten christenen zich ook weer niet afsluiten voor wat er 
buiten de christelijke wereld gebeurt. In de bewoordingen van Wielenga: “De glorie-
dagen van de kerk achter gesloten deuren en in de diepe katakomben keeren niet 
terug. God stelt u in het leven, en dat niet alleen met de negatieve taak uw arme ziel 
onbesmet te bewaren van de wereld, maar met de positieven plicht […] het leven door 
uw arbeid te heiligen tot Gods eer.”460 Christendom en kunst, betoogde Wielenga, 
vormden in de gereformeerde wereldbeschouwing geen principiële tegenstelling. 
Gereformeerden konden daarom niet volstaan met een simpele afwijzing van de 
moderne letterkunde. 

Dat Wouters zich liet inspireren in zijn visie op literatuur voor de middelbare 
school door opvoedkundige ideeën vanuit gereformeerd perspectief, bleek uit zijn 
dankbetuigingen. In het voorwoord bij de eerste druk van Neerlandia in 1917 richt-
te hij zijn dankwoord onder andere tot H. Bavinck, een belangrijke woordvoerder 
van de pedagogiek op gereformeerde grondslag. Ook de Nederlands Hervormde 
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kweekschooldirecteur P. Oosterlee werd in het dankwoord genoemd. Oosterlee had 
in zijn brochure Over Kinderliteratuur ouders het advies gegeven streng toe te zien 
“op het geestelijk voedsel van wie aan hun zorgen zijn toevertrouwd”.461

Wouters en Horsten worstelden met dezelfde problemen met betrekking tot 
enerzijds het afwijzen van het atheïstisch en pessimistisch gedachtegoed van 
de Tachtigers en anderzijds het aanvaarden van nieuwe literaire normen en van 
moderne literatuur die paste in een christelijke levensbeschouwing.462 Horsten 
zag in Wielenga een medestander. Dat bleek duidelijk uit zijn artikel over moder-
ne literatuur in het katholieke pedagogische tijdschrift Ons Eigen Blad.463 Daarin 
schreef hij dat de boeken van Wielenga ook voor katholieken van belang waren, 
omdat ze pasten in de katholieke opvattingen over leesonderwijs. In hetzelfde 
artikel herinnerde Horsten zijn lezers eraan dat de “Katholieken in ’t algemeen 
slechts schoorvoetend de moderne letterkunde zijn tegengetreden, zo omstreeks 
20 jaar na de datum van haar ontstaan”. Met de moderne letterkunde bedoelde 
Horsten de literatuur die door de ideeën van Tachtig was geïnspireerd en die door 
zowel de katholieken als de “Kristelijken” als een probleem werd ervaren, niet 
meer kon worden genegeerd, maar serieus bestudeerd moest worden. 

Toch zijn er naast alle overeenkomsten verschillen aan te wijzen in het beoordelen 
van literatuur door protestanten en katholieken. De protestanten hadden minder de 
neiging zich te isoleren en zich te verschansen achter door geloofsinzichten bepaalde 
kunstopvattingen en er was geen sprake van een strenge, van boven af opgelegde 
censuur, een algemeen geldende Index. Elke opvoeder had echter wel de eigen 
verantwoordelijkheid de literatuur te toetsen aan christelijke beginselen. 

De ideeën van Wouters over de waardering van literaire werken sloten gedeel-
telijk aan bij de Tachtigers; in het voorwoord van Neerlandia betoogde hij dat 
schoonheid bij de beoordeling van literatuur de hoofdzaak moest zijn. Anderzijds, 
en daarmee nam hij weer afstand van Tachtig, was hij ervan overtuigd dat kunst 
nooit neutraal kon zijn. In Woordkunst schreef hij “Aesthetica kan zonder ethica 
niet leven. Zonder deze is gene in wezen dood.”464 Met zijn opvatting dat alle kunst 
“voor alles rooms” moest zijn, was Horsten verder verwijderd van de Tachtigers 
dan Wouters.

Het neutrale discours 

Hoe de literaire normen van Tachtig in het begin van de twintigste eeuw door-
werkten in het neutrale circuit is volgens G.J. Dorleijn en W.van den Akker goed te 
zien in de jaargangen 1900 tot 1905 van het tijdschrift De Gids. Zij constateren dat 
Tachtig in die periode nog dominant is.465 Er is wel voor het eerst sinds Da Costa’s 
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Politieke poëzy (1854) weer aandacht voor het genre politieke poëzie. C.S. Adama 
van Scheltema en Herman Gorter vonden dat hun socialistische ideeën in dicht-
vorm konden worden uitgedragen. Die poëzie was volgens critici in De Gids echter 
alleen aanvaardbaar als er werd voldaan aan de poëtische normen van Tachtig, zo 
stellen Dorleijn en Van den Akker.466 Van een beweging van socialistische poëzie 
kan in deze periode echter niet gesproken worden. Als er al in de periode tussen 
1900 en 1910 sprake was van stromingen of bewegingen, zoals het symbolisme 
of de neoromantiek dan vormden de dichters en schrijvers geen groep, zoals de 
Tachtigers, met een beginselverklaring. Er is wel een vorm van incidenteel verzet 
die beschouwd kan worden als een afrekening met de erfenis van de Tachtigers, 
een verzet tegen, wat T. Anbeek noemt, de “sentimentele ik-lyriek” in de traditie 
van Tachtig.467

Het modernisme, met stromingen als futurisme, expressionisme en surrealis-
me, dat voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog in de Europese literatuur werd 
geïntroduceerd, was, volgens T. Anbeek, in de Nederlandse literatuur nauwelijks 
aanwezig. De positie van de jongeren werd door Nijhoff als volgt geformuleerd: 
“Wij leefden en werkten allemaal heel apart, er was geen leidend tijdschrift, er 
was geen oudere figuur, waar we allen min of meer leerlingen van waren.”468

In hun studie Literatuur en moderniteit in Nederland beschrijven F. Ruiter en W. 
Smulders de moderne literatuur niet alleen vanuit historisch perspectief, maar 
plaatsen die ook in een maatschappelijke context, die veranderingen laat zien in 
de leefomgeving van literatuur, zoals modernisering, verzuiling en ontzuiling.469 
Tijdschriften kunnen fungeren als een spiegel van die veranderingen. Zo weerspie-
gelden de literaire circuits van katholieken en protestanten zich in verzuilde lite-
raire tijdschriften als Van Onzen Tijd en Ons Tijdschrift. Volgens Ruiter en Smulders 
hadden confessionele kunstenaars en critici in het katholieke en protestantse 
circuit onderling weinig contact en ook weinig binding met het neutrale circuit 
waartoe socialisten en moderne kunstenaars gerekend werden. De laatste twee 
groepen hadden ondanks alle meningsverschillen wel een gemeenschappelijke 
band die te maken had met het gevoel dat de kunst een nieuwe richting moest 
inslaan. De meningen verschilden echter over de vraag waarop de cultuur zich zou 
moeten oriënteren: op de wetenschap, de politiek, de moraal of de kunst.470 

Als er al sprake kon zijn van een leescultuur in het neutrale circuit, dan was 
die veel minder eenduidig en afgeschermd dan in de confessionele circuits. 
Desondanks waren ook niet-gelovigen op zoek naar een leidend principe in de 
kunstbeschouwing. In de neutrale tijdschriften waarin het debat over de rol van 
de kunst voornamelijk plaats vond, zoals De Kroniek (1895-1907), Tweemaandelijksch 
Tijdschrift (1894-1901), De Beweging (1905-1919) en De Nieuwe Tijd (1897-1921), 
kozen de woordvoerders verschillende richtingen. Het laatste tijdschrift zag het 
socialisme als een drijvende kracht in de maatschappij en de kunst. Maar zelfs een 
schrijver als Frederik van Eeden, die er aanvankelijk socialistische denkbeelden op 
nahield, is moeilijk in een beweging onder te brengen. Hij noemde zich socialist, 
maar wees het materialisme en rationalisme van de socialisten af. Met een christe-
lijk getint moralisme riep hij op tot een ethisch reveil.471

De auteurs van Een Nieuwe Bundel voor het openbaar onderwijs, De Raaf en 
Griss, verkondigden in het voorwoord van hun literatuurmethode de opvatting 
dat “kunst met een belangrijke inhoud en een mooie vorm een zedelijk bewust-
zijn oproept”. Zij lijken hiermee aan te sluiten bij het ethisch reveil van Van 
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Eeden. De Raaf en Griss hadden in tegenstelling tot Wouters en Horsten echter 
veel minder behoefte hun literaire opvattingen te legitimeren. Ze noemen in hun 
literatuurmethode geen voortrekkers die hun literaire voorkeuren kracht bijzet-
ten. Het literaire discours wordt in hun methode Stroomingen en Gestalten wel voor 
een belangrijk deel bepaald door de Beweging van Tachtig, die zij beschouwen als 
een apotheose van een cultuurbeweging, die met de Romantiek is begonnen. 

Drie bloemlezingen

Stemmen van verre en dichtebij
Lektuur voor het katoliek onderwijs

De literatuurmethode Stemmen van verre en dichtebij was blijkens de ondertitel, 
Lektuur voor het katoliek onderwijs, uitsluitend bestemd voor katholieke scholen. 
In eigen kring werd de bloemlezing van Horsten gezien als een welkome aanvul-
ling op de bestaande methoden die naar het oordeel van katholieke recensenten 
minder bruikbaar waren voor katholieke scholen. Zo schreef H. Knippenberg bij 
de verschijning van deel V van Stemmen in Ons Eigen Blad: 

Voor katholieke scholen is deze serie van de Stemmen vrijwel het eenig 
bruikbare boek dat een volledig overzicht geeft van wat de leerlingen der 
hoogere klasse van de Nederlandsche Letterkunde dienen te weten, met 
zeer leerzame inleidingen over de schrijvers en hun plaats in het pantheon 
der literaire kunst. […] Want met de bloemlezingen voor middelbare scho-
len en kweekscholen, voor zover die neutraal heeten, is het in Nederland 
treurig gesteld; er komen massa’s bloemlezingen uit, maar wat daarvan 
bruikbaar is voor katholieke kinderen, blijft schraal. Katholieke auteurs 
zijn er zoo goed als niet in vertegenwoordigd.472

Voor de overige informatie over frater J.L. Horsten en zijn literatuurmethode 
Stemmen verwijs ik naar hoofdstuk 3, paragraaf 3 en hoofdstuk 4.
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Slotbundel Neerlandia (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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Neerlandia
Een bloemlezing voor christelijke scholen

Voor het protestantse onderwijs was Neerlandia van D. Wouters in het begin van 
de twintigste eeuw een veel gebruikte methode. Wouters (1876-1955) was tot 
1922 hoofd van een lagere school. Hij zette zich in voor de verbetering van het 
leesonderwijs, schreef een boek over opvoedkunde473en een serie leesboeken 
voor de lagere school. Wouters was evenals Horsten geen theoreticus, maar een 
ervaringsdeskundige die vanuit de lespraktijk zijn ideeën over literatuuronder-
wijs in een literatuurboek onderbracht. Zijn “letterkundig leesboek” richtte zich 
op dezelfde doelgroep als de bloemlezing van Horsten. De volledige titel luidde: 
Neerlandia, Letterkundig Leesboek voor Gymnasia, HBS, Kweek-en Normaalscholen. In 
de titel ontbreekt een vermelding waaruit blijkt voor welke levensbeschouwe-
lijke groepering het boek bestemd was. Ook typeert het uiterlijk de bloemlezing 
niet meteen als specifiek protestants. Dat de auteur toch vooral protestantse 
scholen op het oog had, wordt duidelijk in het voorwoord bij de aanduiding van 
de doelgroep. In dat voorwoord staat vermeld dat het boek bestemd was voor de 
hoogste klassen van kweek-en normaalscholen, HBS en christelijke gymnasia.474 
Wouters berichtte verder dat Neerlandia bedoeld was “als slotbundel op onze 
vorige series leesboeken voor het lager en voortgezet onderwijs”.475 Ook die serie 
uit 1914 was geschreven voor christelijke scholen.476

Neerlandia bestaat uit drie delen: een literatuuroverzicht, woordkunst en een 
bloemlezing. De auteur voorspelde dat toekomstige onderwijzers bij hun studie 
voor de hoofdakte veel baat zouden hebben bij dit letterkundig leesboek. Volgens 
K. ter Laan werd Neerlandia inderdaad veel gebruikt bij het literatuuronderwijs 
op kweekscholen.477 

In Neerlandia zijn alle tijdvakken van Middeleeuwen tot aan de moderne 
tijd in één deel van 956 pagina’s ondergebracht. Het boek opent met een lite-
ratuurgeschiedenis van 129 pagina’s. De rest van het boek, 742 pagina’s, is een 
bloemlezing van poëzie en proza van auteurs die Wouters representatief achtte 
voor de verschillende tijdvakken. Wouters hanteerde daarbij dezelfde indeling 
als Horsten, maar voegde er nog een paragraaf over Vlaanderen en, als enige van 
de drie bloemlezers, een paragraaf over Zuid-Afrika aan toe. Hij bewonderde het 
sterke nationaliteitsbesef van de Zuid-Afrikaanse letterkunde. In de paragraaf 
“Over literatuur” ontvouwt hij zijn visie over de waarde van literatuur. Voor 
het individu betekent kennis van de literatuur onder andere “versterkt natio-
naliteitsbesef, veredeling en geestesgenieting” en voor de massa “het omhoog 
brengen van ons nationaal en geestelijk leven”.478 Wouters was verder een groot 
voorstander van onderwijs dat de waarde van de moedertaal in literatuurles-
sen benadrukt: “Ook wij gaan prat op onze Nederdietsche sprake, en wij zijn er 
trotsch op, dat haar geschiedenis waard is er kennis mede te maken.”479
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Een Nieuwe Bundel (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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Het tweede hoofdstuk, van 87 pagina’s, werd gewijd aan “Woordkunst”. Hierin 
ontvouwde Wouters zijn opvattingen over literatuur als kunstuiting en de rela-
tie met ware schoonheid, die volgens de auteur in religieuze kunst haar meest 
volmaakte vorm vond.480 Kunst kon in zijn visie nooit neutraal zijn. Hij lichtte 
zijn standpunt toe aan de hand van de werken van Israël Querido. De verhalen 
van deze auteur behoorden volgens Wouters wel tot het domein van de kunst, 
maar ethisch konden ze niet door de beugel: “door de uitvoerige tekening van 
vies achterbuurtsleven uit donker Amsterdam”.481 

Het begrip schoonheid werd bij Wouters verbonden met een christelijke 
geloofservaring. Het sonnet van Jacques Perk Schoonheid, o, Gij wier naam geheiligd 
zij beschouwde hij als een “typische openbaring van het twintigst’-eeuwsche-
renaissancisme. Die renaissancegeest moet noodwendig om zijn vormaanbid-
ding alle godsdienst prijsgeven om de cultuur te dienen, en vervalt op zijn best 
of slechtst - al naar men het wil kwalificeeren - in pantheïsme.”482 De literaire 
vernieuwingen van Tachtig wilde Wouters graag onderschrijven, maar daarbij 
mocht de vorm uitsluitend dienstbaar zijn aan een inhoud die voor de christen 
naar God verwees. Evenals Horsten geloofde Wouters niet in neutrale kunst. 
“Ware schoonheid” was bij hem synoniem met religieuze kunst. Opvallend is 
bij Wouters het idee dat de literatuur zou kunnen bijdragen aan een “versterkt 
nationaliteitsbesef”. Ik kom hier in een volgende paragraaf op terug. 

Een Nieuwe Bundel en Stroomingen en Gestalten  

De neutrale visie in literatuurmethoden wordt vertegenwoordigd door Een Nieuwe 
Bundel, een zeer omvangrijke bloemlezing voor HBS en gymnasium. De auteurs, 
K.H. de Raaf (1871-1948) en J.J. Griss (1870-1945) stelden een bloemlezing samen 
van totaal 1616 pagina’s, bestaande uit drie delen: van de dertiende tot en met de 
zeventiende eeuw, de achttiende en negentiende eeuw tot 1880 en van 1880 tot de 
moderne tijd. Deze delen, met als ondertitel Letterkundig Leesboek, bevatten uitslui-
tend primaire teksten die zoveel mogelijk compleet werden aangeboden. Het was 
de bedoeling dat de scholen als aanvulling op de bloemlezing een apart boek met 
het literatuuroverzicht Stroomingen en Gestalten aanschaften. Volgens de auteurs 
bevatte dit boek, 529 pagina’s, veel meer stof dan voor het eindexamen was vereist. 
Zij gingen er van uit dat de studenten na hun schoolopleiding uit pure belangstel-
ling het boek nog wel eens ter hand zouden nemen. Een te schoolse aanpak van de 
literatuurgeschiedenis wilden ze daarom vermijden.

De delen waarin verwezen werd naar de literatuurgeschiedenis Stroomingen en 
Gestalten, waren bestemd voor de hogere klassen van het voortgezet onderwijs. 
Een ander deel werd gebruikt als leesboek voor de twee laagste klassen. Daarin 
hadden de auteurs voor de leerlingen gemakkelijk te verteren verhalen en gedich-
ten verzameld. De Raaf en Griss waren leraren aan de eerste vijfjarige HBS te 
Rotterdam. De Raaf schreef in 1897 zijn proefschrift Den spyeghel der Salicheyt van 
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Elckerlijc. In hun “Voorrede” gaven de auteurs te kennen dat de bundel, behalve 
voor de scholen, ook bestemd was om zijn weg te vinden naar een ruime kring 
van belangstellende lezers. 

De samenstellers streefden naar een zo volledig mogelijk beeld van de 
Nederlandse literatuur. Daartoe werden alle schrijvers die volgens De Raaf en 
Griss tot de literaire canon behoorden in de bloemlezing opgenomen, met zo 
weinig mogelijk fragmenten en zo veel mogelijk complete literaire werken. In 
de “Voorrede” bij deel III gaven de auteurs aan wat zij in algemene zin met hun 
bloemlezing beoogden: leerlingen moesten literatuur beschouwen als een uiting 
van geestelijk leven en zij moesten beseffen dat de ontwikkeling van de cultuur 
begrepen kon worden door de bestudering van poëzie en proza uit verschil-
lende tijdvakken. De Raaf en Griss hadden voor hun bloemlezing geen confes-
sionele basis, zoals Wouters en Horsten, die religieuze kunst als hoogste kunst 
beschouwden. In de “Voorrede” van Stroomingen en Gestalten wordt de betekenis 
van literaire kunst in een neutraal kader gezet, dat volgens de auteurs zowel 
een nationale als een zedelijke component zou moeten hebben. Ze waren ervan 
overtuigd dat kunst met een belangrijke inhoud en een mooie vorm bij mensen 
een zedelijk bewustzijn oproept. In het uiterlijk van Stroomingen en Gestalten en 
van Een Nieuwe Bundel is wel iets van die boodschap terug te vinden. De delen 
zijn typografisch mooi verzorgd en in het vignet van uitgever Brusse staan de 
woorden “wetenschap, kunst en schoone letteren”.

De Raaf en Griss onderstreepten het neutrale karakter van hun literatuurme-
thode door literaire werken die door katholieken of protestanten als kwetsend 
zouden kunnen worden ervaren, niet op te nemen: “om paedagogische redenen 
hebben we ook Marnix’ Biekorf niet vertegenwoordigd, welk geschrift om zijn 
hatelijke spot voor andersdenkenden kwetsend is,[…] Om dezelfde reden zijn 
ook de bitterste refrereynen van Anna Bijns niet opgenomen. Waarom in onzen 
tijden geloofshaat opnieuw te scherpen?”483 

Het is overigens de vraag in hoeverre de auteurs in alle opzichten neutraal 
konden blijven in de beoordeling van literatuur. Hun opvatting dat kunst dienst-
baar gemaakt kan worden aan een zedelijk bewustzijn, is moeilijk te rijmen met 
een neutrale houding.

De behandeling van tijdvakken in de drie 
literatuurmethoden

Middeleeuwen en vroeg-Renaissance

Stemmen van verre en dichtebij
In het voorbericht van Stemmen verklaarde Horsten de titel van zijn bloemlezing 
met de opmerking dat in de hele reeks stemmen uit het verre verleden en uit 
het heden zullen klinken. In zijn beleving zijn het “klanken die opgeklonken 
hebben uit levende zielen, uit ontroerde gemoederen en snelkloppende harten”. 
In de inleiding legde Horsten verantwoording af voor zijn keuze van meer gees-
telijke dan wereldlijke literatuur: “omdat ik de geestelike kant sterker wilde 
laten uitkomen en omdat ik bij de samenstelling het boekje meer speciaal voor 
katholieken wou inrichten”. Maar het is niet alleen de keuze van literaire werken 
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die de katholieke visie van Horsten verraadde, ook in het commentaar bij de 
gekozen stukken klonk zijn overtuiging door. Hoe zat het bijvoorbeeld met de 
huwelijksmoraal in de Britse Arthurromans? Daarin werden ridders ten tonele 
gevoerd die in hun beschaafde omgangsvormen gunstig afstaken bij het ruw 
geweld van de Frankische ridders. Maar, hield Horsten de lezers voor, “zedelijk 
zijn de ridders er echter niet op vooruitgegaan”.484 De ridders mochten dan wel 
volleerd zijn in het op galante wijze tegemoet treden van beeldschone dames 
die hun pad kruisten, de hoofse normen en waarden botsten nog al eens met de 
katholieke huwelijksmoraal.

Horsten waardeerde wel fragmenten uit de ridderliteratuur die verwezen 
naar mystiek of naar een liturgische plechtigheid. Die verhaalelementen met 
een religieuze duiding kregen bij de selectie een voorkeursbehandeling. Zo ging 
Horsten voorbij aan de avonturen van Lancelot in de gelijknamige roman en 
concentreerde hij zich op de graal: “Hoe wonderlik daar alles ook zij, toch vindt 
de katholiek er veel wat hem bekend voorkomt [.. ]. Het is duidelijk dat we hier te 
doen hebben met het H. Sacrament des Altaars, de H. Mis en de H. Communie, al 
is dat alles wonderlik verweven.”485

Bij de behandeling van de middeleeuwse mystieke literatuur nam Horsten 
fragmenten op van Ruysbroec. Ruysbroec werd in de Katholieke Kerk gewaar-
deerd vanwege de wijze waarop hij de lekendevotie wist te stimuleren. Hij werd 
in 1903 door paus Pius X zalig verklaard. In zijn bloemlezing gaf Horsten blijk 
van die religieuze waardering door het epitheton ‘zalig’ in zijn tekst op te nemen: 
“Eigenlik genoot de zalige Ruysbroec een Europese vermaardheid […]”. Horsten 
plaatste van Ruysbroec fragmenten uit Dat boec vanden twaelf beghinen, Van 
den vii Trappen en Die spiegel der ewigher salicheit. In zijn toelichting verklaarde 
Horsten dat hij met deze fragmenten de “eigenaardige” natuuropvatting van de 
middeleeuwse mystieken wilde aantonen.486 Wie echt genieten wil, zo verklaarde 
Horsten, moet van Jacob van Maerlant lezen Van den lande van Oversee. Want Van 
Maerlant had de kerk lief en ging te keer “tegen de misbruiken die haar bedie-
naars en haar kinderen ontsierden”. Horsten vervolgde: “Er moet wel ‘n machtige 
ontroering getrild hebben in de ziel van de oude dichter, dat zijn woord over zes 
eeuwen heen, nog in staat is z’n sidderende verontwaardiging te storten in het 
gemoed van de hedendaagse, vooral katholieke lezer!”487 

De Middelnederlandse exempels beschouwde Horsten als naïeve verhaaltjes 
die wij nu ontgroeid zijn. Toch vond hij dat katholieken bij sommige exem-
pels nog steeds hun hart konden ophalen, bijvoorbeeld bij het Exempel van het 
Allerheiligste in enen ymmecorf. In dat verhaal legt een vrouw een hostie in een 
bijenkorf. De bijen bouwen vervolgens een kapelletje om de hostie heen en dat 
“legt ’n schone getuigenis af van de liefdevolle eerbied en de pieuse zorgvul-
digheid waarmee ons Heer behandeld hoort te worden, en die het hart van de 
katholieke lezer van nu nog weldadig aandoet”.488
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De vroeg-Renaissance, het tijdvak van 1560-1600, had volgens Horsten geen grote 
kunst opgeleverd. Hij beschouwde deze periode als een voorbereiding op de bloei 
van de Renaissance in de zeventiende eeuw. Maar de lezers van Stemmen van verre en 
dichtebij moesten wel iets weten van een stroming als het humanisme. De humanist 
Dirk Volckertszoon Coornhert met zijn Zedekunst dat is Wellevenskunste typeerde 
Horsten als een man die een zedenleer samenstelde “die hij aan de oude wijsgeren 
had ontleend en waarin de naam van Christus niet genoemd werd. […] Hij werd dus 
– wat bij humanisten niet zeldzaam was – in z’n levensbeschouwing min of meer 
heidens”.489 Horsten wees dus een schrijver en dichter als Coornhert ondubbelzin-
nig af vanwege het ontbreken van christelijke motieven in zijn werk.

Van Marnix nam Horsten zonder commentaar twee gedichten op. Zijn satire 
Die byencorf , waarin de Katholieke Kerk scherp wordt gehekeld, noemde hij niet. 
Anna Bijns daarentegen kreeg wel een plaats in Stemmen met haar bekende strijd-
lied Merten Luther en Merten Van Rossum, met de opmerking: “Krachtig komt Anna 
Bijns op voor ’t oude geloof (…) Het is een staaltje van ’n zeer scherp hekeldicht 
uit de dagen van de godsdienststrijd.” 

Deel I van de bloemlezing besloot Horsten met de constatering dat de 
Zuidelijke Nederlanden onder het Spaanse bewind op letterkundig gebied weer 
oude wegen gingen bewandelen, “door en door katholiek, maar grote kunst bloei-
de er niet”. Maar dan komt de apotheose, de slotzin van deel I en de opmaat naar 
deel II: “Terwijl in Noord-Nederland langzaam aan de gouden zon van Vondels 
kunst begon te rijzen, de zon die glorie goot over de Dietse gouwen, de zon die 
rees en rees, totdat zij eindlik straalde met de goddelijke schittering die nimmer 
sterven zal, daar zij een is met de glorie van der “der zonnen Zon.”490 

Vondel, die zich in 1641 tot het katholicisme bekeerde, was voor Horsten het stra-
lend middelpunt van de zesdelige bloemlezing. Deel II is geheel aan Vondel gewijd.

Neerlandia

In het hoofdstuk “Overzicht onzer Nederlandsche litteratuur” behandelde 
Wouters in twintig bladzijden de Middeleeuwen. Twee schrijvers kregen daarin 
extra aandacht. Jacob van Maerlant was voor Wouters een schrijver die het volk 
de spiegel van “christenzin en menschelijkheid” voorhield491 en Ruusbroeck 
noemde hij de uitnemendste vertegenwoordiger van het middeleeuwse reveil. 
Wouters verklaarde de geringe belangstelling voor de Middeleeuwen in de 
negentiende en het begin van de twintigste eeuw met een citaat van De Vooys: 
“Het streng-Protestantse Nederland begon zijn geschiedenis pas belangrijk te 
vinden bij den opstand tegen Spanje.”492

Niettemin kwamen de Middeleeuwen in de bloemlezing van Neerlandia met 
108 pagina’s volop aan bod. Wouters prees de oorspronkelijkheid en zeggings-
kracht van de middeleeuwse auteurs. Schoonheid en zedelijkheid was het keur-
merk waarmee deze werken werden beoordeeld. Het volgende tijdvak kreeg 
de naam “Renaissance en Hervorming”. Wouters bracht de tijdgeest van de 
Renaissance in verband met de Hervorming omdat hij voor beide de ontplooi-
ing van het individu en het vrije onderzoek karakteristiek vond. Maar, schreef 
Wouters, de Katholieke Kerk wilde daar niets van weten, omdat ze geen kritiek 
en opstand tegen haar beleid duldde.493 De Hervorming betekende in de visie van 
Wouters echter een “terugkeer tot het Apostolisch geloof”.494
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Bij de bespreking van dichters uit dit tijdvak kregen de hervormingsgezinde 
auteurs een voorkeursbehandeling. Anna Bijns werd in het “Overzicht” met één 
zin vertegenwoordigd: “Anna Bijns was voor de Roomschen een dichteres, die 
met kracht en scherpte van taal, de nye leere bestreed”,495 terwijl Marnix van Sint 
Aldegonde uitvoerig werd geprezen als auteur van het Wilhelmus en om zijn 
satire Die byencorf der heyligen Roomschen kercke: “Al zijn wetenschap en ondervin-
ding gebruikt hij om de Roomsche kerk belachelijk te maken.”496

Een Nieuwe Bundel, Stroomingen en Gestalten

De literaire producten uit de Middeleeuwen beschouwden de auteurs De Raaf en 
Griss als een nog niet volwassen uiting van de menselijke geest. Als voorbeelden 
van dat kinderlijke noemden ze het heldhaftige, avontuurlijke en wonderbaar-
lijke van de ridderromans, de naïeve vroomheid en het wondergeloof van de 
legenden. Ook de middeleeuwse wijsbegeerte, die volgens De Raaf en Griss nog 
geen vrij onderzoek kende, zou zelfstandig, dus volwassen denken ontberen. 
Het gemeenschappelijke, de verbondenheid aan één kerk, eenzelfde geloof met 
onwrikbare dogmás zagen de auteurs als een voorfase van een ontwikkeling naar 
individuele verantwoordelijkheid en een daarmee gepaard gaande volwassen 
houding in opvattingen over geloof en wetenschap.497 In hetzelfde licht zagen 
ze ook de pogingen om de ideeën van Aristoteles in overeenstemming te bren-
gen met de Bijbel, waarbij de redeneerkunst ontaardde in spitsvondigheden en 
haarkloverijen.498 

Volgens de auteurs was er in de Middeleeuwen geen scherpe grenslijn te trek-
ken tussen wereldlijke en geestelijke poëzie. Die scheiding brachten ze in hun 
bloemlezing uiteindelijk wel aan, doordat ze werken die tot lering en stichting 
zijn geschreven, bij de geestelijke poëzie onderbrachten, met thema’s als: ascese, 
liederen van inkeer en zelfstrijd; extase, mystiek huwelijk; kerstliedere, passie-
liederen, Marialiederen; mysteriespelen, mirakelspelen; de moraliteiten en de 
hervorming. Ze behandelden in de paragrafen over geestelijke poëzie Jan van 
Ruusbroec, Thomas à Kempis en Pater Brugman. 

Conclusie

Bij de behandeling van de periode van de Middeleeuwen worden door de drie 
bloemlezers verschillende accenten gelegd. Horsten nam zijn voornemen zijn 
bloemlezing speciaal voor katholieken in te richten serieus. Hij ging er bijvoor-
beeld van uit dat zijn keuze voor geestelijke literatuur met mystieke elementen 
bij katholieke lezers in de twintigste eeuw in goede aarde zou vallen, omdat 
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Stroomingen en Gestalten (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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zij in verhalen die verwezen naar de Heilige Mis en de Heilige Communie op 
bekend terrein kwamen. Kritiek op de moederkerk, hoe lang geleden ook, was 
nog steeds een gevoelig onderwerp. Aan de bespotting van die kerk in De Byencorf 
van Marnix, wilde hij zijn lezers niet blootstellen.

Wouters vond de Middeleeuwen een belangrijke periode vanwege de 
oorspronkelijkheid en zeggingskracht van middeleeuwse auteurs. In zijn beoor-
deling van literaire werken ging hij niet zo zeer uit van de religieuze beteke-
nis, maar van kenmerken als “schoonheid en zedelijkheid”. Hij beschouwde de 
Hervorming, anders dan Horsten, als een noodzakelijke zuivering van de kerk. 
Marnix kreeg van Wouters daarom veel waardering voor de literaire vormge-
ving van de misstanden in de Katholieke Kerk. Horsten had een andere visie op 
dezelfde gebeurtenissen. Hij waardeerde op zijn beurt Anna Bijns die voor het 
“oude geloof” op de bres sprong.

De Raaf en Griss bestemden Een Nieuwe Bundel nadrukkelijk voor alle gezind-
ten. Strijd- en spotpoëzie van katholieken en protestanten weerden zij om die 
reden uit hun bloemlezing. Ze beschouwden de literatuur van de Middeleeuwen 
als een opmaat naar de volwaardige literatuur van de Renaissance. De oorzaak 
van het kinderlijke denken en de nog onvolwassen literatuur zochten ze in de 
starre houding van de kerk die het vrije onderzoek zou belemmeren. Dezelfde 
kerk die Horsten ten voorbeeld stelde aan eigentijdse geloofsgenoten.

Zeventiende eeuw

Stemmen van verre en dichtebij

Het tweede deel van Horstens bloemlezing is geheel gewijd aan het werk van Joost 
van Vondel. De dichter die in 1641 overging tot de katholieke kerk werd door 
Horsten gezien als de kampioen van de katholieke letteren. De eerste druk van 
Stemmen in 1914 telde 252 aan Vondel gewijde bladzijden. Om Vondel helemaal 
recht te doen, vooral op het gebied van godsdienstige poëzie, voegde Horsten 
in de tweede druk van 1920 er nog eens 200 bladzijden aan toe. Deze uitgave 
werd uitgebreid met fragmenten uit Altaergeheimenissen, Bespiegelingen van Godt 
en Godtsdienst, Johannes de Boetgezant en De Heerlyckheit der Kercke. Horsten moti-
veerde die fors toegenomen omvang in het voorbericht aldus: “De nieuwe uitgave 
is nu wel uitgebreider geworden, doch ik hoop tevens, bruikbaarder en meer 
aansluitend aan het Roomse karakter dat het onderwijs in de Ned. Letterkunde 
in onze scholen hebben moet.” Met zijn woordkeus “onze grote Vondel” en “ons 
Roomsen” typeerde Horsten Vondel vooral als een roomse literator.

In de eerste druk had Horsten de lyrische poëzie van Vondel gegroepeerd 
rond thema’s als de hekeldichten, Vondels belangstelling in stad en land, zijn 
beschermers, vrienden en verwanten. De thema’s werden steeds ingeleid met een 
bespreking van de gedichten in die groepering. Bij de tweede druk liet Horsten de 
groepering vervallen en stonden de gedichten in historische volgorde. In dit deel 
verwees hij naar een afzonderlijke uitgave van zijn hand, Vondels Leven en Streven, 
die aansloot en verwees naar de bloemlezing. In de inleiding van deze biografie 
over “ ’s lands grootste poëet”, schreef Horsten dat het boek een bijdrage wilde 
leveren aan de Vondelstudie onder de “Roomschen”. Voor die geloofsgenoten was 
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het dan ook dat Horsten zich soms bediende van uitspraken als: “Vondel zou ons 
niet zo lief zijn, als hij niet Roomsch geworden was: daarom Goddank! De groote 
Vondel is onze Roomsche Vondel!” 499

Horsten was niet uit op een objectieve, kritische bespreking van Vondel. Zijn 
uitspraken over de dichtwerken droegen eerder het karakter van een geloofsbe-
lijdenis. In hoofdstuk III van het tweede deel had Horsten de gedichten gegroe-
peerd die Vondels belangstelling weerspiegelden voor zaken die zich buiten de 
stads- en landgrenzen afspelen. Vondel kreeg in de visie van Horsten een inter-
nationale allure die vergelijkbaar was met die van de paus. Zoals de paus gezien 
werd als het onfeilbaar opperhoofd van de kerk, was Vondel een door iedereen 
geëerde literatuurpaus. Zijn gedichten waren voor Horsten zo uniek en tijdloos 
als Bijbelteksten. Vondels overstap naar de moederkerk vormde voor Horsten de 
voornaamste aanleiding om de katholieken van de twintigste eeuw aan te sporen 
de zeventiende-eeuwse dichter te lezen en te herlezen. Daarbij waren vooral de 
door religie en kerk geïnspireerde gedichten favoriet. Dat bleek duidelijk bij het 
thema “Rome en de Paus”. Horsten ging daar in op Vondels Altaergeheimnissen 
en Heerlyckheit der Kercke en gaf deze werken de benaming “goddelijk” en van 
“eeuwige schoonheid”.500

In zijn commentaar bij Vondels gedicht Eewgety der Heilige Stede, T’Amsterdam 
ging Horsten uitgebreid in op het mirakel van 1345, waarbij een zieke de hostie 
uitbraakte. De hostie werd opgevangen en in het vuur gegooid. De volgende 
morgen vond men de hostie ongeschonden in de as. Nadat de hostie op wonder-
baarlijke wijze nog drie keer was verhuisd van een kist naar de ciborie,501 werd er 
op die plaats een kapel gesticht, De Heilige Stede. Horsten loofde de manier waarop 
Vondel met dit gedicht zijn katholieke geloof uitdroeg: “Toen Vondel katholiek 
geworden was, heeft hij van stonde af aan het Pausdom ongeveinsd en onvervaard 
beleden, en was hij er altijd op uit ook anderen tot zijn Kerk te brengen.”502

Afgezien van zijn gedichten over het thema “Rome en de Paus”, was het vooral 
de Mariaverering die Vondel inspireerde tot wat Horsten noemde “echt Rooms 
werk”.503 Hij zei hierover:

Vondel is al geheel opgegaan in echt katholieke Mariaverering: hij 
begrijpt reeds geheel haar rol van Moeder Gods, van Hemelkoningin en 
van Uitdeelster der genade; en nederig zit hij op z’n knieën voor haar om 
haar voorbede in te roepen.504 

Een van de laatste gedichten uit de bloemlezing heet Eenzame aendacht in 
de vasten. Horsten citeerde bij dit gedicht J.J.G. Boelen S.J.: “Dit aantrekkelijke 
gedicht, slechts voor den oprechten en devoten katholiek goed te begrijpen en 
innig te voelen.”505 

Was het tweede deel van Horstens zesdelige bloemlezing geheel aan Vondel 
gewijd, de andere zeventiende-eeuwse dichters werden in één deel, III, onderge-
bracht. In de inleiding verklaarde Horsten dat hij zijn lezers niet wilde belasten 
met te veel en te moeilijke poëzie uit deze periode. De selectie van letterkundige 
werken kon er op die manier aan bijdragen dat de studenten na hun examen nog 
aangename herinneringen overhielden aan de historische letterkunde. Van de 
moeilijk te doorgronden Huygens wilde hij om die reden niet al te veel gedichten 
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plaatsen. De katholieke Stalpaert van der Wiele kreeg twintig bladzijden en van 
de katholiek geworden Reyer Anslo nam Horsten zes gedichten op.

Bij de bespreking van de zeventiende-eeuwse dichters bleek Vondel in veel 
gevallen de maatstaf waarmee anderen werden beoordeeld. Van P.C. Hooft nam 
Horsten bijvoorbeeld gedichten op die laten zien hoe de drost van Muiden met 
zijn vrienden en vriendinnen omging. Horsten: “Wanneer men deze gedichten 
vergelijkt met die van Vondel voor zijn vrienden en kennissen, dan is er ’n groot 
verschil op te merken. De Muiderdrost is zoeter van tong dan Vondel. Dat had hij 
geleerd tijdens zijn verblijf in Italië omstreeks 1600.”506 Ook Bredero en Starter 
ontkwamen niet aan een vergelijking met Vondel. Zij vertegenwoordigden 
volgens Horsten een eigenaardige kant van de letterkunde, het waren populaire 
zangers die een band vormden tussen de letterkunde en het volk. Hij vroeg zich 
wel af of hun invloed altijd verheffend was geweest en of het niet beter was als 
ze sommige liedjes maar niet hadden gezongen. Tegen Vondel moesten ze het 
sowieso afleggen: “Niet iedereen kon Vondel volgen in de hoge kringen waar 
de phenix juichend klapwiekt in het van lichtglans blinkend en schitterend 
zonnegebied.”507

Horsten beschouwde Constantijn Huygens als een moeilijke dichter. Alweer 
vergeleken met Vondel, die zich, aldus Horsten, aan zijn klassieken vastklemde, 
zag hij Huygens als een laatste Ronsardist met een taal die zeer eigenaardige 
moeilijkheden met zich meebracht: “Duidelijk is hij zeker niet, hij behoeft wat 
vertolcks.”508 Horsten was duidelijk niet gecharmeerd van Huygens’ poëtische 
kwaliteiten. Op de dood van Sterre kreeg het volgende commentaar: 

In ’n gedicht als dit, treedt het onnatuurlike, het gemaniëreerde van 
Huygens’s dichttrant m.i. duidelik aan ’t licht. De gekunstelde wijze 
waarop hij zich in vs. 9-12 uitspreekt, kan ik voor mij moeilik als direkte 
uiting van ’n door hevige smart aangegrepen gemoed beschouwen, mij 
dunkt, dat ze dit overigens mooie sonnet ontsieren.509 

Het oordeel van Horsten over Jacob Cats was overwegend negatief. En ook hier 
speelde Vondel op de achtergrond een rol als een keurmerk van kwaliteit: “Hooft 
en Vondel moesten niet veel van hem hebben.” Horsten verwees naar de vernie-
tigende kritieken van Potgieter, Huet, Jonckbloet, Van Vloten en Thijm, maar 
vermeldde ook de rehabilitatie van Cats vanuit calvinistische hoek met de oratie 
van Kuyper over Calvinisme en kunst (1888). Daardoor ging Cats volgens Horsten 
“weer wat in de hoogte”.510 
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Een veel gunstiger onthaal kreeg pater Poirters (1605-1675). Horsten karakte-
riseerde hem als Zuid-Nederlandse of katholieke Cats. Poirters mocht dan wel 
op Cats lijken, maar was toch in een aantal opzichten beter: “een man van meer 
zuidelijk temperament, […]losser en opgeruimder”.511 Horsten bewonderde niet 
alleen zijn vrolijke verteltrant, maar vooral de wijze waarop Poirters godmin-
nende zielen bijstond. De zeventiende-eeuwse geestelijke werd beschreven als 
een ijverige priester die verdwaalde zielen door het geschreven woord probeerde 
te bereiken:

Zo is al z’n letterarbeid geweest geestelijke arbeid: bestrijding van het 
kwaad, bevordering van het goed, en indien het waar is, wat Snellaert zegt, 
dat hij door zijn mondeling en schriftelijk woord de losheid van zeden 
deed verminderen, dan is Poirters ’n zeer nuttig mens geweest, al was hij 
geen letterkundige van de eerste rang.512

Katholieke dichters uit de zeventiende eeuw, of zij nu waren begiftigd met veel 
of weinig talent, konden louter vanwege hun geloofsovertuiging rekenen op 
sympathie van de bloemlezer. Dat goldt ook voor Reyer Anslo en Stalpaert van 
der Wiele. Reyer Anslo werd ingeleid met: “Aan deze katholiek geworden dichter, 
volgeling van Vondel, behoort in de Stemmen ’n plaats te worden ingeruimd. Hij 
is geen talent van de eerste rang, maar toch heeft hij verzen geschreven, die de 
nabijheid van Vondels verzen verdragen kunnen.”513 Het feit dat Stalpaert zijn 
dichtkunst in dienst stelde van de kerk, werd door Horsten niet gezien als een 
bijkomstigheid, maar als een grote verdienste. In de inleiding werd hij getypeerd 
als aartspriester die gewerkt had voor de eer van God en het heil der zielen en 
“ijverig apologeet en heilig priester; onder zijn volk een van de grootsten en 
besten in zijn tijd”.514

De kluchten van de zeventiende eeuw konden in Stemmen niet rekenen op een 
gunstig onthaal. Horsten vond dat dit genre er sinds de Middeleeuwen niet op 
vooruit gegaan was. “De grote hoop is helemaal niet presentabel”. Toch meende 
Horsten niet te kunnen volstaan met enkele liedjes van Bredero en gaf daarom 
ook Bredero’s Klucht van de koe een plaats in zijn bloemlezing. In zijn inleiding 
vermeldde hij wel dat in de klucht om verschillende redenen was gesnoeid. Uit 
wat er weggelaten is, kunnen we opmaken dat Horsten zich ergerde aan het grove 
en scabreuze taalgebruik: “ En na deze besnoeiing moet ik de lezer nog verzoeken, 
zich niet te stoten aan de vele bastaardvloeken en de ruwe woorden die er in voor-
komen.”515 Van de 677 regels werden er 198 geschrapt. De meeste passages hebben 
betrekking op “soete Split-ruyters, troetel-siecke Snollen”, de meisjes van plezier en 
op “vleys-dieven”, de vrouwenjagers. Maar ook andere fragmenten waarin onmatig 
werd gedronken, gedobbeld en gevloekt, werden uit de bloemlezing geweerd. De 
leerlingen die de Klucht van de koe in Stemmen lazen, werden ook weggehouden van 
woorden die naar de duivel verwezen. Zo werd in regel 393 de uitdrukking “dat 
doet de droes” (daar zit de duivel achter) verwijderd.

Het derde deel van Stemmen van verre en dichtebij sloot af met Jan Luyken. Horsten 
noemde hem een “zanger van de natuur”, die in zijn Duytse Lier mensen plaatste 
in natuurtafereeltjes. “Echter is de toon van deze lier van die aard, dat we hem 
hier moeilijk kunnen doen klinken.”516 De lezers van de bloemlezing bleven dus 
verschoond van erotische verzen en kregen in plaats daarvan enkele gedichten uit 
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de stichtelijke poëzie van Luyken. Twee protestanten, Dirk Raphaelsz. Camphuyzen 
en Jacobus Revius, mochten volgens Horsten echter in een bloemlezing van zeven-
tiende-eeuwse dichters niet ontbreken. Hij noemde ze “geestelijken van het nieuwe 
geloof ”.517 De dichterlijke kwaliteiten van Camphuyzen kwamen in de inleiding 
nauwelijks aan de orde, maar de tragische levensloop van de remonstrantse predi-
kant werd uitvoerig belicht. Horsten kon duidelijk meer begrip opbrengen voor 
de zachtaardige Camphuyzen dan voor de “vurige Kalvinist en onstuimige kontra-
remonstrant Revius”, maar noemde deze “ ’n lang niet onverdienstelijk dichter”.518 
Voor de letterkundige betekenis van Revius verwees Horsten naar Te Winkel519, van 
wie hij een lang citaat overnam dat eindigde met een kenschets van de poëzie in de 
zeventiende eeuw, waarmee Horsten van harte instemde: “De vroom-godsdienstige 
poezie sprak tot het hart van het volk en daarom kan zij voor haar tijd, en ook nog 
wel voor veel later tijd, met eenig recht de meest nationale poëzie der Nederlanders 
worden genoemd.”520

Neerlandia

“Echte kunst is geen tegenstelling van ware vroomheid”, zo karakteriseerde 
Wouters het begrip kunst in zijn inleiding op de Gouden Eeuw.521 Daarmee zette 
hij de toon voor zijn beoordeling van dichters en hun werk uit deze periode. 
Hij doelde met het citaat op dichters als Vondel, Cats, Jeremias de Decker en 
Jan Luyken. Verder hechtte hij grote waarde aan een taal die, vanuit het volk 
ontstaan, een zuiver, ongekunsteld karakter zou moeten hebben. Hij vergeleek 
bijvoorbeeld het Nederlands uit de veertiende en vijftiende eeuw met het Frans 
dat zich toen al tot een volwaardige taal zou hebben ontwikkeld en kwam tot de 
conclusie:

Integendeel zal dan iedereen spoedig duidelijk zijn, dat de Nederlandsche 
taal, verre van een achterlijk kindje te zijn, een der vroegst volgroeide 
talen is en thans een wasdom en een breedte heeft bereikt, die ieder van 
ons mag benijden.522

Renaissancisten als Dirk Volckertszoon Coornhert, Hendrik Laurensz. Spieghel 
en Roemer Visscher waren volgens Wouters te veel gericht op de klassieken en 
hadden daarom niet echt bijgedragen aan de vorming, maar aan “versteening onzer 
taal”.523 Bovendien zouden ze in plaats van respect voor bijbelse vroomheid te veel 
verwijlen in de heidense denkwereld. Wouters wees erop dat de ontwikkeling van 
het Nederlands meer te danken heeft aan de Staten-Bijbel dan aan de taalproducten 
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van de renaissancisten. Literaire werken die een christelijke levensvisie ademden, 
konden rekenen op sympathie. En als zo’n levensvisie gegoten was in een taal die 
voor het volk begrijpelijk is, dan ontstond er volgens Wouters echte kunst. De dich-
ter die aan deze voorwaarden voldeed, was Jacob Cats. Wouters typeerde hem als 
Nederlander, als Calvinist èn huiselijk gemoedelijk.524 Cats kreeg in Neerlandia bij 
de bespreking van de afzonderlijke auteurs veel ruimte toebedeeld: vijf bladzijden. 
Hooft kreeg er twee, Vondel drie, en Huygens één. 

In verband met die voor iedereen begrijpelijke taal construeerde Wouters voor 
de belangrijkste zeventiende-eeuwse schrijvers een tweedeling: “volkskunst” 
en “kastekunst” of De Dordtsche school en De Muiderkring. Cats was in deze 
visie de belangrijkste vertegenwoordiger van de “volkskunst”, die Wouters hoger 
waardeerde dan de ”kastekunst”, waartoe Hooft en Huygens behoorden en die 
men zou kunnen beschouwen als vertegenwoordigers avant la lettre van een 
l’art pour l’art kunstopvatting, kunst om de kunst. Volgens Wouters stond Cats 
met zijn eenvoudige taal en moralisme juist op grote hoogte, want, zo redeneerde 
hij “Een Vader Cats is naast de Statenvertaling het boek geweest dat onze vaderen 
verkwikte, vertroostte, leerde en … ontspanning ook bezorgde”. 525 

Volgens deze literatuuropvatting zouden Hooft en Huygens vooral schrijven 
voor intellectuelen en Vondel voor iedereen. Wouters stond hierin niet alleen. 
Reeds in 1837 was er in De Gids een literair-historische studie verschenen van 
Reinier Bakhuizen van den Brink met de titel Vondel met Roskam en Rommelpot. 
In deze studie werd Vondel beschouwd als “de vertegenwoordiger van de echte 
Hollandse geest”.526

Dat Vondels overgang tot de katholieke kerk Wouters minder beviel, blijkt 
uit de paragraaf over Hooft, waarin hij een belangrijk deel wijdde aan de nega-
tieve reacties op de geloofsovergang van Vondel. Hij citeerde onder andere een 
passage uit Het leven van Joost van den Vondel van Geeraardt Brandt: “Dat Vondel 
nu ’t pausdom zoo aanhing en daaglijks dit liet blijken, stuitte den drossaard 
van Muiden zoo tegen de borst – meenende dat hij wijzer behoorde te zijn – 
dat er eenige verkoeling in hun vriendschap ontstond, en verdere verwijde-
ring”.527 Wouters selecteerde vooral passages van Brandt over het katholicisme 
van Vondel waarin kritiek van andere dichters te beluisteren viel. Hij noemde 
Vondel “een merkwaardige figuur in het geestes-leven der zeventiende eeuw. 
Tegenstander van het Calvinisme, propagandist voor de Libertijnen en vlijtig 
leerling der klassieke meesters.” Ondanks zijn bewondering voor de klassieken 
was Vondel toch niet een op en top renaissancist geworden zoals Hooft. En daarin 
school volgens Wouters Vondels grootheid: zijn verzen zijn toch oorspronke-
lijk Nederlands. Met deze visie sloot Wouters ook aan op negentiende-eeuwse 
literair-historici die Vondels vaderlandsliefde en zijn afkomst uit de burgerij 
positief waardeerden.528

De godsdienstige levensovertuiging van zeventiende-eeuwse dichters, vooral 
die van protestanten, speelde voor Wouters een belangrijke rol in de waardering 
van hun literaire werk. Van Huygens vermeldde Wouters bijvoorbeeld, dat hij, 
meer dan Hooft, een man was van vaste, godsdienstige beginselen en tevens, in 
zijn veelzijdigheid, de meest volkomen vertegenwoordiger van de zeventiende-
eeuwse Nederlandse cultuur. Bredero daarentegen was wel oorspronkelijk in zijn 
verskunst, maar omdat hij “zonder enige schroom” in zijn blijspelen “het lage 
leven” afbeeldde, was het daarin gebruikte taalgebruik moeilijk te verteren.529
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keningen door Jo Daan. Zwolle, 1963.Vertaling: Joosje, wat ben je verliefd, je bent erg op de vrouwen 
gesteld. Giertjen, ik krijg zo’n zin in je, ik heb zin in vrijen. Men zou wel peterselie in je gezicht/aars 
kunnen zaaien.

Een Nieuwe Bundel en Stroomingen en Gestalten

Niet de religie, de moraal of een intellectuele verhandeling bepalen de waarde 
van een kunstwerk, maar, zo stelden De Raaf en Griss in hun behandeling van de 
kunstvormen van de Renaissance, het gaat om de mate waarin de kunstenaar erin 
slaagt schoonheid te scheppen. De navolging van de klassieken en de behoefte 
aan taalzuivering zijn kenmerken van de Renaissance die in de werken van de 
grote zeventiende-eeuwse Nederlandse dichters een wisselende rol spelen. Bredero, 
Hooft, Huygens en Vondel werden in het literatuurgeschiedenisboek Stroomingen 
en Gestalten, dat deel uitmaakt van de driedelige bloemlezing Een Nieuwe Bundel, 
uitvoerig besproken. De auteurs van de bloemlezing hadden vooral bewondering 
voor dichters die de eigen taal in proza of poëzie een belangrijke plaats geven. Zo 
werd Hooft geprezen vanwege zijn “verduytsching” van Warenar en zijn streven 
naar zuiver Nederlands in zijn Nederlandse Historiën. De dichter Huygens werd 
door De Raaf en Griss gezien als een meester van het kernachtig formuleren, maar, 
omdat hij meer “een vroom protestant was dan een minnaar van het schone”, 
was hij in hun visie nooit een groot dichter geworden.530 Bredero daarentegen 
beschouwden ze in zijn strijd voor “onvervalscht Nederlandsch” en zijn realistische 
blijspelen als een grootmeester in dat genre. Door zijn natuurlijke taalgebruik zou 
hij zelfs, als hij langer geleefd had, de classicist Vondel hebben overtroffen.531 

Desalniettemin vonden De Raaf en Griss het realisme van de blijspelen voor 
de schooljeugd blijkbaar ongeschikt om onverkort weer te geven. In De klucht van 
de koe werden van de 677 regels 157 geschrapt, slechts 41 regels minder dan het 
snoeiwerk in Stemmen teweegbracht. De weggelaten passages hebben, op enkele 
regels na, betrekking op dezelfde “onzedelijke” fragmenten als de weggelaten regels 
van Horsten. Een van de passages die in beide bloemlezingen werd weggelaten is 
bijvoorbeeld de dialoog tussen Giertje en D’ Op-Trecker in de regels 451- 454:

 Giertje

Joosje, ben gy wat vriendelijck? Gy bint goet wijfs, en vry wat goet soens,

 D’Op-Trecker

Giertjen, ick word so tochtich, seecker myn lust nou wel wat groens:
Heer hoe gaen mijn ooghen in gras-duynen graasent weyen,
Men souw wel Peytercely leely in jou aasent seyen.532



192

Vondel blijft naar het oordeel van De Raaf en Griss de grootste dichter. In een 
algemene karakteristiek typeren zij Vondel als een dichter die zich, anders dan 
Hooft en Huygens, helemaal overgaf aan de kunst, ofschoon die in dienst staat 
van deugd en godsdienst. Jacob Cats werd beschreven als een monument van 
oud-Hollandse moraal. Het werk van Cats mocht dan een minder hoge vlucht 
genomen hebben dan dat van Hooft of Vondel, maar dat werd ruimschoots 
vergoed doordat Cats dicht bij het volk stond, dat hij leerde lezen en op het gebied 
van huwelijk en huisgezin opvoedkundige adviezen gaf.

Dichters die op de bres stonden voor de eenvoud van de eigen Nederlandse taal 
werden in de bloemlezing gezien als belangrijke vertegenwoordigers van het nati-
onale. Een grote lezersgroep kon van deze dichters profiteren. Zo vertegenwoor-
digde Camphuysen volgens De Raaf en Griss een nationale richting in de literatuur 
vanwege “zijn afkeer van pralende renaissance-kunst”.533 Nationale kunst, volks-
kunst en de eigen Nederlandse taal waren voor de samenstellers van Een Nieuwe 
bundel sleutelwoorden voor de waardering van zeventiende-eeuwse poëzie.

Conclusie

In geen van de bloemlezingen werd Vondel zo uitvoerig behandeld als in Stemmen. 
Zagen de andere bloemlezers Vondel als een groot dichter, voor Horsten was hij 
vooral ook de kampioen van de katholieke letterkunde. Daarnaast fungeerde 
Vondel in de katholieke bloemlezing als maatstaf waarnaar andere zeventiende-
eeuwse dichters werden beoordeeld. 

De drie bloemlezingen huldigden op het gebied van de zedelijkheid dezelfde 
opvatting. Het scabreuze taalgebruik in de kluchten van Bredero kon bij geen 
van de auteurs genade vinden. Zij waren in het eerste kwart van de twintigste 
eeuw overigens niet de enigen die ondeugende en dubbelzinnige uitdrukkingen 
niet geschikt achtten voor scholieren. Nog in 1926 sprak Van Rijnbach in zijn 
inleiding op de kluchten van Bredero van “lage sensualiteit en weinig verheven 
uitbundigheid”.534 De Raaf en Griss schrapten in Een Nieuwe Bundel voor openbare 
scholen van Bredero’s klucht vrijwel dezelfde passages als Horsten.

De literatuuropvatting van De Raaf en Griss in hun beoordeling van zeventien-
de-eeuwse dichters week in zoverre af van Horsten en Wouters dat zij de religie 
en de moraal in een kunstwerk minder belangrijk vonden dan het zuiver gebruik 
van de Nederlandse taal en de schoonheidservaring die door een letterkundig 
werk opgeroepen wordt. Voor Wouters kreeg de literaire kunst in de zeventiende 
eeuw een extra dimensie, wanneer de taal van het volk gebruikt werd.

Achttiende eeuw

Stemmen van verre en dichtebij

De achttiende eeuw was op letterkundig gebied een periode van verval. Dat 
staat te lezen in de inleiding van Stemmen deel IV. Horsten sloot zich hiermee 
aan bij de negentiende-eeuwse literatuurbeschouwing,535die ervan uitging dat 
economische bloei en verval gekoppeld zouden zijn aan ontwikkelingen in de 
literatuur. In het nationalistisch denken van de negentiende eeuw betekende dat 
voor de kunsten en dus ook voor de literatuur een bloeiperiode in de zeventiende 
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eeuw en verval op al die gebieden in de achttiende eeuw.536 Om toch nog wat 
lezenswaardigs uit dit tijdvak te kunnen aanbieden, had Horsten de hoop geves-
tigd op katholieke Zuid-Nederlanders. Hij had daartoe contact opgenomen met 
de Leuvense literatuurhistoricus en hoogleraar Germaanse filologie Lodewijk 
Scharpé (1869-1935). Het treurige aanbod uit Noord-Nederland zou met de door 
Scharpé toegezegde hulp met Zuid-Nederlandse letterkunde kunnen worden 
aangevuld. Het is er niet van gekomen. Leuven werd in 1914 door de Duitsers 
verwoest en de kostbare bibliotheek van Scharpé ging in vlammen op. Horsten 
verzuchtte dan ook: “Aan katholieke lectuur kan hier niet veel geboden worden 
al opent een katholiek dichter, zij het niet van de eerste rang, dan toch wel een 
typies achttiende-eeuwer, de rij.”537

De inleiding vermeldt verder dat deel IV loopt van ± 1700 tot ± 1830. Het plus-
minus is wel heel ruim genomen, als we kijken naar de dichters die de bloemlezing 
bevolken. Dichters als Johannes Kinker, Isaac da Costa, Jacob Geel, Hendrik Tollens 
en A.W.C. Staring hebben allemaal nog na 1830 gepubliceerd. Ze konden echter wel 
de schrale oogst uit de achttiende eeuw aanvullen en daarmee het vierde deel van 
de bloemlezing eenzelfde omvang geven als de andere delen. 

Jan Baptista Wellekens (1658-1726) is de enige katholieke Zuid-Nederlandse 
dichter die een plaats kreeg in de bloemlezing. Zijn religieuze inspiratie, gevoed 
door zijn katholieke geloofsovertuiging, bleek uit door Horsten geplaatste gedich-
ten als Onze Lieve Vrouw, St. Agnes, St. Laurentius en St. Willibrord. Horsten liet leer-
lingen ook kennismaken met Wellekens’ Herderszang; hij noemde het gedicht 
“een typisch achttiende-eeuwse dichtsoort”. Maar, betoogde Horsten, Wellekens 
maakte zich niet schuldig, zoals veel van zijn collega’s, aan een onnatuurlijke 
verbeelding van herders en landschappen die in Nederland niet te vinden zijn. 
Herderszang gaat namelijk over de kerstnacht met echte herders die in dit gedicht 
voldoen aan alle kenmerken van “natuur en waarheid”.538

In het commentaar op Willem van Haarens Het menschelyk leven werd door 
Horsten de kunstopvatting van de Tachtigers toegepast. Hij onderwierp het 
gedicht namelijk aan de eis dat beeldspraak origineel moet zijn. In de formulering 
van Horsten: “ En toch is Het menschelyk leven niet een goed vers geworden, omdat 
de dichter de beelden waaronder hij het leven voorstelt, niet ziet. Daarom schreef 
hij retoriek, in plaats van echte poëzie.”539 Hij lichtte zijn standpunt uitvoerig toe 
met een aantal voorbeelden, onder andere “Omdat de schrijver zoveel retoriese, 
niet zelf-geziene beelden gebuikt, zegt hij potsierlijkheden als: ‘Wat schimmen 
omcingelen opnieuws uw kruin; Zyn kruin is ’t zwerk met sneeuw bevragt’.”540 

Ook Tollens werd als dichter door Horsten laag aangeslagen. In zijn afwijzing 
van de dichter die tijdens zijn leven zeer populair was, bediende Horsten zich ook 
hier van de eisen die de Tachtigers aan de poëzie stelden. Zijn bezwaren tegen de 
poëzie van Tollens richtten zich vooral tegen de eenvoudige stijl, die zo weinig 
inspanning vereiste dat elke simpele ziel de verzen kon doorgronden: “ Vele van 
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zijn gedichten waren verhaaltjes die men zonder veel op de vorm te letten, las 
om de inhoud.”541

Ook zou Tollens zijn gedichten volstoppen met een sentimentele, christelijke 
inhoud. Bellamy werd betrapt op holle retoriek, hoewel Horsten waardering 
kon opbrengen voor zijn natuurlijk taalgebruik: “Daarentegen verwierp hij 
weldra het in zijn tijd vergode rijm en wist hij zeer natuurlijke liedjes te zingen. 
[…] Andere gedichten lijden aan gezwollenheid die alle palen te buiten gaat.”542 
Horsten gaf voorbeelden van die gezwollen taal uit patriottische gedichten als  
De Vaderlandsche jongeling en Aan eenen verrader des vaderlands.

Belangrijke dichters met een anti-roomse gezindheid werden in Stemmen wel 
genoemd, maar dan zonder de weergave van poëzie met schimpscheuten op het 
katholicisme. Van Da Costa werd bijvoorbeeld vermeld: “Da Costa die van Jood 
vurig kalvinist was geworden, is zeer anti-rooms gezind. Deze gezindheid komt 
in de hier opgenomen gedichten niet tot uiting.”543 Horsten nam vervolgens vijf 
gedichten op waaronder Aan Bilderdijk en De gaaf der Poëzie.

Staring werd in tegenstelling tot Tollens geprezen om zijn scherpe formulerin-
gen, zijn geestigheid en vertelkunst. Maar Horsten had weinig op met Starings 
spottende opmerkingen over het katholicisme: “De hier geplaatste stukjes zijn 
vrij van de zijdelingse of rechtstreekse schimpscheuten op Roomse leringen, 
instellingen en praktijken, waardoor Starings vertellingen voor De Katholiek nog 
al eens hinderlijk of zelfs kwalijk genietbaar zijn”.544

Neerlandia

Het hoofdstuk over de achttiende eeuw in Neerlandia opent met de beschrijving 
van de komst van de in Frankrijk vervolgde Hugenoten. Deze stimuleerden niet 
alleen de economische bedrijvigheid in Nederland, maar beïnvloedden volgens 
Wouters ook met hun Franse taal en cultuur de pas opgerichte dichtgenoot-
schappen.545 Daar leerden de dichters dat de “kloeke Hollandse literatuur” 546 
moest plaatsmaken voor een traditionele, classicistische dichtertaal. De wetten 
en regels van het Frans classicisme werden in toenemende mate door hen geëer-
biedigd. Een gelukkige omstandigheid was, volgens Wouters, dat er in Nederland 
ook dichters en schrijvers waren die het met die wetten niet zo nauw namen. 
Daartoe behoorden Poot en de gebroeders van Haren die meer een eigen geluid 
lieten horen, “vrij van Franschen wind en andere buitenlandse inkruipsels”.547 
Hetzelfde zou gelden voor het proza van Justus van Effen die in een voor die tijd 
kernachtig proza Spectatoriale vertogen schreef. Ook Van Alphen ontsnapte aan de 
overheersende Franse invloed met zijn vertaling van Riedels Theorie der schoone 
kunsten. Wouters betoogt dat Van Alphen met zijn studie niet de kunst wilde 
vervolmaken, maar de smaak wilde verbeteren. En dat betekende een vorm van 
individualisme die weer de kant op ging van “echte” kunst. Van Alphen werd 
daarin gesteund door Bellamy en Feith. Jammer alleen, volgens Wouters, dat ze 
zich zo lieten meeslepen door het Duitse sentimentalisme.

Voorbeelden van die sentimentele natuurpoëzie en overgevoelige verzen vond 
Wouters bij de dichter-dominee Olivier Porjeere, aan wie hij uitvoerig aandacht 
besteedde. De dominee maakte gedichten volgens het “nu nog door kerkbodes en 
weekblaadjes veel gevolgde recept”.548 Dat betekende weemoedige verzenreeksen 
op een weduwnaar, een weduwe, een ouderloze wees, enz. Dit soort poëzie wees 
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Wouters af, maar soms had de dominee een gelukkige vondst, vrij van buiten-
landse invloeden, zoals het volgende vers:

Het eendje kwaakt dit veldplein rond,
Loopt drentelend, opgeschikt in hagelwit of bont,
Drijft als een waterkurkje;
Ginds wordt de perzik opgepast,
Die in de broeiraam als een purpren waaier wast;[…]

Hoe men ook over de poëzie van Porjeere oordeelt, zo betoogde Wouters, de dich-
ter heeft in tegenstelling tot de navolgers van het Frans classicisme echt gemeend 
wat hij dichtte. Wouters hanteert hier een kunstopvatting die in de eerste helft 
van de negentiende eeuw al in poëticale verhandelingen te vinden was, namelijk 
dat de dichter authentiek moet zijn en geen hartstocht moet imiteren.549 Volgens 
deze opvatting komt ware kunst recht uit het hart en bedient de dichter zich van 
originele beeldspraak zonder te vervallen in mooischrijverij. 

Een Nieuwe Bundel en Stroomingen en Gestalten

De auteurs van Een Nieuwe Bundel zagen, net als Horsten en Wouters, de acht-
tiende eeuw als een achteruitgang op elk gebied van de literaire kunst. De kunste-
naars uit deze periode worden door De Raaf en Griss decadenten zonder eigen 
karakter genoemd, die door de voorschriften te volgen van het Frans classicisme, 
niet in staat waren echte kunst te scheppen. Het inzicht dat taal moet ontsprui-
ten vanuit de eigen, individuele persoonlijkheid, brak volgens de auteurs pas 
door aan het einde van de negentiende eeuw. Vanuit die literatuuropvatting, die 
van de Tachtigers, beoordeelden De Raaf en Griss, evenals Horsten, het werk van 
de achttiende-eeuwse dichters en schrijvers. Kunstenaars die toch nog enigszins 
voldeden aan de laatnegentiende-eeuwse eisen van oorspronkelijke verbeelding 
en natuurlijk taalgebruik, werden in de literatuurgeschiedenis Stroomingen en 
Gestalten positief besproken. Zo zou Pieter Langendijk door natuurlijk taalge-
bruik in Krelis Louwen een groot komisch effect bereiken en maakte Hubert 
Korneliszoon Poot zijn beste verzen zonder de opsmuk van mythologische 
kennis. Bij Justus van Effen wonnen zijn stukken uit De Hollandse Spectator aan 
kracht zodra eenvoudige lieden sprekend werden opgevoerd: “Hier sprankelt iets 
van dien echt Hollandsche humor waarin Bredero, Wolff en Deken en Hildebrand 
hebben uitgemunt.”550

Wolff en Deken vormden een gunstige uitzondering in de eeuw van navolgers. 
In plaats van de onnatuurlijke, uit het Frans vertaalde romans schreven zij “de 
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oorspronkelijke Vaderlandsche roman”, Sara Burgerhart.551 En omdat de spot-
tende, lachwekkende fragmenten worden afgewisseld met levensernst, gaven 
Wolff en Deken volgens de auteurs blijk van het vermogen tot echte humor.

De Raaf en Griss hadden bewondering voor Van Alphen, omdat hij als een 
soort voorloper van Bilderdijk en Kloos de literaire kritiek op een hoger plan 
bracht en nieuwe esthetische eisen aan de poëzie stelde: poëzie als emotie in 
zinnelijk schone vorm. 

Tenslotte bespraken ze nog Rhijnvis Feith en Jacobus Bellamy. In het werk 
van Feith misten De Raaf en Griss blijmoedigheid, die een wezenskenmerk zou 
moeten zijn van het christendom. Ze vonden dat Feith zich te veel overgaf aan 
de mode van het sentimentele dat ze kenschetsten als een Europees ziektever-
schijnsel: “Feith was zoo innig overtuigd van de rampzaligheid van ons aardsch 
bestaan, dat hij ziekelijk ging dwepen met den dood en kerkhoven en grafkelders 
voor hem tot lustoorden werden.”552 Bellamy was gevoelig voor de natuur en 
de liefde en in dat opzicht zou hij te vergelijken zijn met Perk. Hij dichtte in 
een voor die tijd natuurlijke taal. De Raaf en Griss vonden dat Bellamy met zijn 
letterkundige kritiek de wegbereider was voor De Gids en De Nieuwe Gids. 

Conclusie

De drie bloemlezingen waren eenstemmig in hun oordeel over de achttiende 
eeuw, die de auteurs kenmerkten als een periode van verval. Een andere over-
eenkomst is er in de literatuuropvatting bij de katholieke en neutrale bloem-
lezing: de auteurs beoordeelden dichters uit de achttiende eeuw naar de mate 
waarin zij authentiek waren. Natuurlijk taalgebruik, zoals in de roman Sara 
Burgerhart, werd in alle drie de bloemlezingen geprezen. Verschillen zijn er te 
zien in de keuze van dichters. In de bloemlezingen van Horsten en De Raaf en 
Griss ontbreekt bijvoorbeeld elk spoor van dominee Porjeere. Wellekens wordt 
bij hen wel opgenomen, terwijl deze Zuid-Nederlandse dichter van katholieke 
afkomst in Neerlandia niet voorkomt. Omdat er in de achttiende eeuw vrijwel 
geen katholieke dichters hadden gepubliceerd, liep Horsten nauwelijks uit de pas 
bij de andere bloemlezers in de beschrijving van deze periode.

Negentiende eeuw

Stemmen van verre en dichtebij

In de inleiding bij de negentiende eeuw sprak Horsten zich aanzienlijk posi-
tiever uit over de negentiende eeuw dan hij had gedaan over de achttiende 
eeuw. Dat had vooral te maken met de instroom van katholieke auteurs, die 
in de voorafgaande periode met een lantaarntje moesten worden gezocht. Het 
grote doel van deze bloemlezing, zo blijkt ook weer uit deze inleiding, was 
leerlingen van middelbare scholen zo veel mogelijk in aanraking te brengen 
met roomse auteurs: “De Stemmen moeten voor alles rooms zijn, en de roomse 
auteurs moeten dus in ieder geval het leeuwendeel hebben.”553 Hij was met M. 
Poelhekke (1864-1925) van mening dat de ware kunst alleen te vinden zou zijn 
in het katholicisme.554 
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De eerste “grote roomse man” waarmee de bundel opende, was Joachim George Le 
Sage Ten Broek (1775-1847). Hij was geen man die op letterkundig gebied een rol 
van enige betekenis heeft gespeeld, maar vanwege zijn bijdrage aan de emancipa-
tie van de katholieken zag Horsten hem als een schrijver die niet mocht ontbre-
ken. Horsten noemde hem de “Vader van de katholieke pers in Nederland”. Le Sage 
Ten Broek was als protestant in 1806 overgegaan tot de katholieke kerk. Hij publi-
ceerde in 1816 Over de voortreflijkheid van de leer der Rooms-Katholijke Kerk, waarin 
hij ingaat op de vraag, wat een verstandig mens bezielt om zich te bekeren tot het 
katholicisme. Het artikel had een brochureoorlog tot gevolg. In zijn tijdschrift 
De Godsdienstvriend (1818-1869) liet hij zich kennen als een vurig pleitbezorger 
van het katholicisme. Hij belandde in de gevangenis na de publicatie van enkele 
artikelen in de Ultramontaan en De Godsdienstvriend. Zijn ervaringen in gevangen-
schap beschreef hij in het artikel Landgenooten, dat Horsten in zijn bloemlezing 
opnam.555 Bewondering was er ook in Stemmen voor de priester-dichter Cornelis 
Broere (1803-1860). Vanaf 1842 leidde hij met mgr. Van Vree het tijdschrift De 
Katholiek dat vooral gericht was op het intellectuele katholieke volksdeel. 
Horsten kwam woorden tekort om de bijzondere verdiensten van Broere weer te 
geven. Hij prees “zijn priesterlijke deugd, zijn groot en edel karakter, de buitenge-
wone scherpte van zijn vernuft en zijn geniale geest”.556 Verder citeerde Horsten 
met instemming Schaepman die in een artikel uit 1887 in Het Centrum Broere de 
hoogste lof toezwaaide: “Broere behoorde tot die kloeke en heldere geesten die de 
eer uitmaken van onze stam. Hij geleek op onze grote 17e eeuwers, niet het minst 
op Vondel en Huig de Groot.” Van Broere plaatste Horsten De middeleeuwen en de 
christelijke kunst en het gedicht Dithyrambe op het allerheiligste. Het eerste stuk is een 
betoog over het wezen van de christelijke kunst. De hoogste kunst kon volgens 
Broere alleen bereikt worden door een nabootsing van de goddelijke schoonheid. 
De schepping van die hoge kunst zou slechts voorbehouden zijn aan katholieke 
kunstenaars. Een opvatting die Horsten, en met hem generaties katholieken, tot 
in de twintigste eeuw zouden overnemen. De Dithyrambe op het allerheiligste is een 
extatische lofzang in de stijl van Bilderdijk ter gelegenheid van de herdenking in 
1845 van het mirakel van Amsterdam. 

De dichter Joannes Franciscus Aloysius Leesberg (1805-1889) kreeg vooral 
bekendheid door zijn bijdragen aan het tijdschrift De Katholiek en andere publi-
caties over actuele onderwerpen. Van hem werd het herdersdicht De kruisiging 557 
geplaatst dat qua genre volgens Horsten eigenlijk in de achttiende eeuw thuis-
hoorde. Bijna dertig pagina’s proza werden er in Stemmen voor J.A. Alberdingk 
Thijm gereserveerd met onder andere teksten over Vondel. Hij was, betoogde 
Horsten, na lange tijd de eerste katholiek die ook buiten zijn eigen kring van zich 
deed spreken. 558 Thijm verwijlde graag in de periode van de Middeleeuwen, waar 
hij vooral werd geboeid door de katholieke levensvisie. Het was volgens Horsten 
hard nodig dat Thijm zijn visie op de Middeleeuwen publiceerde, omdat schrij-
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vers als Van Lennep en vooral Bosboom-Toussaint, schrijvers die hij niet in zijn 
bloemlezing opnam, de onsympathieke kanten van de katholieke Middeleeuwen 
onnodig zwart hadden ingekleurd. Horsten noemde hem een roomse strijder 
die van groot belang was voor de katholieke letterkunde. Twee gedichten en 
enkele prozastukken van Thijm werden in de bloemlezing opgenomen. In het 
eerste gedicht Aan Mr. Isaac Da Costa (“Da Costa ! strijdgenoot! Mijn vriend en 
vijand tevens!”) werd Da Costa opgeroepen zich te bekeren tot de enig ware 
katholieke kerk. Het tweede gedicht is Bij Royers borstbeeld van Bilderdijk. Thijm 
schreef dit gedicht, toen hij van de beeldhouwer Royer een gipsen afgietsel kreeg 
van Bilderdijks borstbeeld. Thijm bewonderde in dit lofdicht op Bilderdijk de 
verbinding van dichterlijk gevoel en religieuze bezieling: 

In u vond ik ’t Gevoel; de hooge Godvereering,
Die niets dan Poëzij in hoogsten uitdruk is: 559 

De katholieke letterkunde was, vond Horsten, veel dank verschuldigd aan de 
Limburgse letteren. Want, “het beste en schoonste van onze Roomse moderne lite-
ratuur was afkomstig uit Limburgs dierbaar oord”.560 Drie Limburgers uit de negen-
tiende eeuw kregen een plaats in de bloemlezing, twee priesters en een school-
opziener: Michaël Smiets, Alphonsus Michaël Hubertus Ruyten en Wilhelmus 
Désiré Franquinet. Hun literaire productie was gericht op het versterken van het 
geloof. Horsten plaatste van hen gedichten als De gewijde kaars (“O godgewijde 
kaars, duld, dat ik u benijde!”), In den storm (“Hoe ook de stormwind giert en loeit, 
Hoe ook de golven slaan, God staat aan ’t roer van Petrus’ Schip”).

De dominicaan pater Van Hoogstraten (1845-1907) publiceerde kritische 
beschouwingen over de Nederlandse literatuur, waaronder het werk van 
Multatuli. Horsten waagde zich niet aan een bespreking van Multatuli, maar 
liet dat over aan Van Hoogstraten die de letterkundige producten van Multatuli 
beschouwde als uitingen van een zieke geest: 

Uit zielkundig oogpunt beschouwd staat de schrijver der Ideën op den 
laagsten trap der menschheid. Zijn tergende trots neemt zoo gedroch-
telijke vormen aan, dat wie in het heiligste nog iets heilig acht er van 
moet gruwen. […] Hij tiert, verwenscht, heft dreigend zijn krampachtig 
trillende vuist ten hemel, schent God en godsdienst aan en vuilbekt als 
een roué.561 

Van Multatuli werden door Horsten geen teksten in de bloemlezing opgenomen. 
De dichter-politicus Schaepman (1844-1903) is prominent aanwezig in de bloem-
lezing met niet minder dan drieënvijftig pagina’s en overvleugelde daarmee 
Alberdingk Thijm. Toch lag zijn hoofdverdienste, erkende Horsten, niet op letter-
kundig terrein. Waarom dan toch zoveel plaats voor hem ingeruimd? Omdat 
hij voor de katholieken van grote betekenis is geweest. Horsten begreep heel 
goed dat de poëzie van Schaepman niet meer voldeed aan de esthetische normen 
die bij het verschijnen van zijn bloemlezing door iedereen werden aanvaard. 
Maar, “we behoeven ons echter voor Schaepman als dichter in ’t geheel niet te 
schamen; zolang men zich in de geschiedenis der Nederlandse letterkunde druk 
maakt over mensen als Tollens […] behoeven wij onze Schaepman beslist niet 
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in een hoek te duwen.” De lezing van Schaepmans poëzie was volgens Horsten 
zeker de moeite waard, want verklaarde hij: “Vooral in zijn gedichten over Rome 
en de Paus openbaart hij een zeer persoonlik gevoels- en gemoedsleven en daarin 
is Schaepman dan ook op z’n best. Daarin trilt oprechte liefde en geestdrift, die 
zich overplant in de ziel van de gelijkgezinde lezer en weldadig aandoet.”562 Voor 
het proza van Schaepman had Horsten meer bewondering dan voor zijn poëzie. 
In de bloemlezing plaatste Horsten uit de essays van Schaepman geschiedkun-
dige teksten over het Vaticaan en over de Kerk in de Middeleeuwen. Voor Horsten 
waren het blijkbaar belangrijke bijdragen aan zijn bloemlezing, want de teksten 
werden volledig opgenomen. In het laatste essay bezingt Schaepman het belang 
van de Kerk in de Middeleeuwen. Een kenmerkende passage daaruit:

Die krachtsuitbreiding der geloofswaarheid belichaamt zich dan eindelijk in de 
geloofswetenschap, die haar schoonste gedenkteeken sticht in die “Summa”der 
middeneeuwen, die kathedraal op welker altaar in de monstrans uit het fijnste 
goud en met de hoofste kunst gedreven, de H. Hostie des geloofs rust en leeft.563

Voor Potgieter had Horsten een grote waardering. Hij kreeg niet minder dan drie-
envijftig pagina’s; Horsten rekende hem tot de “eenzame-groten”,564 die met Busken 
Huet de strijd aanbond tegen de middelmaat: “In onze negentiende-eeuwse letter-
kunde bekleedt hij (Potgieter) zonder twijfel de eerste plaats, als prozaschrijver, als 
kritikus en als dichter.” Potgieter werd door tijdgenoten volgens Horsten niet veel 
gelezen, omdat hij vaak duister was, moeilijk te begrijpen en compositorisch niet 
sterk. Horstens bewondering voor Potgieter en Huet toont aan dat hij de algemene 
canon ter wille van het katholicisme niet helemaal ter zijde schoof.

Van Hofdijk (1816-1888) nam Horsten een ballade uit Kennemer Balladen op 
om te laten zien welke gebreken er aan deze poëzie kleven: “ Zijn hoofdgebrek 
is gezwollenheid en dat begint ons meer en meer in hem te hinderen en tegen 
te staan.”565 Bij Peter Augustus de Génestet (1829-1861) probeerde Horsten te 
achterhalen waarom het Jonge Holland rond 1850-1860 zo dweepte met deze 
jong gestorven dichter. Hij zag een mix van eigenschappen die De Génestet zo 
aantrekkelijk maken: romantisch, een beetje sentimenteel, geestig, een goed 
verteller en een vertolker van het intieme geluk van de huiselijke gezelligheid. 
Maar de lezing van de Leekedichtjes bracht voor de studenten wel enige risico’s 
met zich mee, want De Génestet liet in deze gedichtjes zijn twijfel aan christe-
lijke dogma’s nogal eens blijken. In de katholieke kerk werd Bijbelkritiek en twij-
fel aan kerkelijke dogma’s zeker niet aangemoedigd en Horsten waarschuwde 
de lezer dan ook de twijfel van De Génestet niet over te nemen: “Zijn verstand 
schijnt echter niet zoo sterk geweest te zijn als zijn gemoed. Tenminste, toen de 
protestantse Bijbelkritiek opgang maakte, kon hij – de gestudeerde dominee – 
daar niet tegen op en verviel hij tot twijfelzucht. […] Bij de lezing van zijn zgn. 
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Leekedichtjes bedenke men dat men met een scepticus te doen heeft, en zij men 
dus op zijn hoede.”566

De populariteit van Nicolaas Beets verklaarde Horsten onder andere vanuit 
zijn godsdienstige levensopvatting: “Doordat Beets christen was, raakte hij de ziel 
van de lezer vaak dieper dan een ongelovige met zijn schone vormen vermag. En 
daarom werd Beets zo populair.”567 Maar zijn poëzie mist volgens Horsten verbeel-
dingskracht en klankrijkdom. De Camera Obscura noemde Horsten een klassiek 
boek, dat men na herhaalde lezing toch weer met genoegen ter hand neemt. 

Busken Huet verdiende volgens Horsten lof omdat hij “scherper zag dan zijn 
tijdgenoten”. Het is overigens opvallend dat de scherpe blik van Huet, in de 
visie van Horsten, blijkbaar niet verduisterd werd door zijn ongeloof. Wellicht 
hangt dit samen met het voortschrijdend inzicht bij Horsten, dat er zoals bij de 
Tachtigers, een schone vorm kan bestaan zonder religieuze inhoud.568

Neerlandia

Wouters splitste de negentiende eeuw in Revolutie en vernieuwing tot 1840, De 
gids-tijd tot 1880 en De jongste Letteren. De literatuur leed in deze eeuw volgens 
Wouters aan een tekort aan godsdienstige beleving: “Flauwheid en lauwheid was 
in godsdienstige zaken mode.”569 Het meegaan met een nieuwe mode op letter-
kundig terrein zag Wouters in de “gevoelszieke” verzen van Feith, de overdreven 
vaderlandse zangen van Bellamy en de huiselijke gedichten van Van Alphen. 
Dat hij Van Alphen (1746-1803) bij de negentiende eeuw betrok, had wellicht 
te maken met de populariteit van de Kleine gedigten voor kinderen die nog in 1871 
door de firma J.G. van Terveen & Zn te Utrecht werden herdrukt. Wouters vond 
deze dichters niet echt oorspronkelijk. Bilderdijk beschreef hij daarentegen als 
een groot dichter die zichzelf bleef en die ook vasthield aan zijn beginselen. Hij 
stelde zich teweer tegen de geest van de tijd, tegen de revolutie, was een pleitbe-
zorger van het traditionele christendom en heeft daarom volgens Wouters veel 
betekend voor de christelijke kunst. Onder invloed van Bilderdijk bekeerden zijn 
leerlingen Da Costa en Capadose zich tot het christendom. Zij stonden aan de 
wieg van de geestelijke opwekkingsbeweging Het Réveil. Dat was dan ook een 
belangrijke reden, vond Wouters, dat “De Nederlandsche Christenheid hen nooit 
vergeten mag”.570

In het hoofdstuk De gids-tijd tot 1880 werden de schrijvers in de periode 1840-
1880 onder de noemer gebracht van “liefde voor en kennis van onze historie”. 
Daartoe werden gerekend Hofdijk, Van Lennep, Bosboom-Toussaint, Ten Kate 
en De Génestet. De historische romans De Delftsche wonderdokter en Het huis 
Lauernesse van Bosboom-Toussaint vond hij wat “lang-uitgesponnen”, maar zij 
wekten zijn bewondering vanwege de christelijke inhoud. Hij stemde daarom 
van harte in met een citaat van Albert Verwey, gepubliceerd in De Amsterdammer 
van 1912:

Zij – mevr. Bosboom – en Da Costa hebben voor het Christelijk-
protestantsche Nederland meer beteekend, dan wie ook van hun 
tijdgenoten.571
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Wouters prees de Leekedichtjes van De Génestet en liet zich ook positief uit over 
zijn kritische ideeën met betrekking tot de modern-godsdienstige opleving in de 
negentiende eeuw. Hij had veel waardering voor de stijl van Multatuli, maar kon 
zich niet vinden in zijn ideeën over het christendom, vanwege zijn vaak “onjuiste 
kritiek op Christendom, regeringsvorm en samenleving”. Huet was in de ogen 
van Wouters een begaafd criticus, maar “is vaak vooringenomen als het gaat om 
het werk van Christen-schrijvers”.572

Als er bij Wouters al sprake was van een protestantse visie op literatuur, 
dan bleef zijn analyse van godsdienstige aspecten in literaire werken aan de 
oppervlakte en kwam hij niet veel verder dan algemene opmerkingen over de 
uitlatingen van schrijvers. Opmerkelijk is in dit verband zijn waardering voor 
de Leekedichtjes van De Génestet. De inhoud van deze gedichtjes paste niet bij 
het orthodox protestantisme. Zijn affiniteit met de Leekedichtjes wijst erop dat 
Wouters evenals De Génestet de scherpslijperij van orthodoxe protestanten 
veroordeelde.

Een Nieuwe Bundel en Stroomingen en Gestalten

De Raaf en Griss plaatsten de periode van de Romantiek in Europees perspec-
tief. De Franse, Duitse en Engelse literatuur kregen bij hen veel aandacht. In 
die landen was, getuige de dichters en schrijvers die in de bloemlezing de revue 
passeren, de Romantiek in alle schakeringen volop aanwezig. De auteurs van 
Stroomingen en Gestalten kwamen na deze Europese inleiding tot de conclusie dat 
het Nederlandse volk niet romantisch is. Typisch romantische kenmerken als 
dwepend gevoel, mateloze bewondering en vlammende hartstocht zouden in 
strijd zijn met de Nederlandse aard. De grondtrek van het nuchtere Nederlandse 
karakter beschreven zij als “de liefde voor waarheid en voor de realiteit”.573 Het 
beste van de Nederlandse literatuur vanaf de zeventiende eeuw tot heden zou 
kunnen worden gekarakteriseerd met de woorden bezonkenheid, harmonie en 
evenwicht. De Raaf en Griss hanteerden hier het geijkte beeld dat de uitwassen 
van de Romantiek in Nederland minder zouden voorkomen.574

Rheinvis Feith viel dan ook buiten dit beeld van de Nederlandse Romantiek. 
De auteurs noemden zijn roman Julia “overvloeiende van tranen” eenvoudigweg 
belachelijk.575 Feith had wel gedichten geschreven met natuurbeschrijvingen die 
beter waren, want “gezonder”. 

Romantische, gevoelige gedichten schreven De Raaf en Griss toe aan een 
“vrouwelijk-teer gemoed” zoals dat tot uitdrukking kwam in de natuurgedich-
ten van De Génestet. Maar dezelfde dichter was ook, zoals in Alarmisten, een 
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“mannelijk-kordate kerel die graag zijn gezond verstand en spottend vernuft liet 
werken”.576 

Multatuli werd in Stroomingen en Gestalten als een geniale, romantische schrij-
ver gezien, die voor de kunst een hervormer en bevrijder is geweest, door zijn 
hervormingsideeën en door zijn prachtige stijl.

Dichters die realisme en “ongekunstelde eenvoud” in hun werk lieten zien, 
konden rekenen op een ereplaats in Stroomingen en Gestalten. De Raaf en Griss 
noemden in dat verband de balladen en romancen van Staring, die als dichter 
geen “vals gevoel” toeliet, maar “eenvoudig, oprecht en gezond” was. Dichters 
die zich in de negentiende eeuw schuldig maakten aan retoriek en gezwollen 
taal behoorden volgens de auteurs tot de mindere goden. Ze waardeerden daarom 
de zelfbeperking van Staring tegenover de “hartstochtelijke uitbundigheid”577 
van Bilderdijk. In hun literatuurgeschiedenis Stroomingen en Gestalten waren de 
auteurs voortdurend op zoek naar het “humaan-menselijke”578 in literaire werken. 
De ”liefde voor het volk” zou niet aanwezig zijn in het werk van Bilderdijk. Ook 
bij Huet veroordeelden ze zijn deftige, boekachtige stijl in de roman Lidewijde.

In de stijl van Tollens’ huiselijke poëzie kwamen volgens de Raaf en Griss weer 
andere gebreken aan het licht. Wanneer deze dichter een eenvoudig gedichtje 
wilde schrijven, werd het “plat of flauw”, en een gevoelig vers werd te sentimen-
teel. In de literatuuropvatting van De Raaf en Griss werd veel waarde gehecht aan 
wat zij het “menschelijk-ontroerende” noemden in proza en poëzie.579 Da Costa 
was in deze visie weliswaar volop dichter, maar eenzijdig in het weergeven van 
zijn gemoedsleven. Hij zou te veel gericht zijn op het uitdragen van godsdien-
stige idealen, waardoor andere onderwerpen nauwelijks aan bod kwamen. In de 
avonturenromans van Jacob van Lennep misten de auteurs in de karakterteke-
ning diepte en “menselijkheid”. Deze romans zouden daarom alleen nog gelezen 
worden door “minder ontwikkelden”. De romans van Bosboom-Toussaint hadden 
veel meer kwaliteit, en hadden ook het door De Raaf en Griss zo zeer gewenste 
“menselijke” aspect, maar leden aan onnatuurlijkheid als het ging om de weer-
gave van gesprekken.

Op Potgieter hadden de auteurs weinig aan te merken: hij was in proza en 
poëzie volkomen zichzelf. Met zijn kunst wilde hij bijdragen tot de opvoeding 
van ons volk. Volksopvoeding vonden de auteurs een belangrijke taak van de 
literatuur. Dat is ook de reden dat het werk van Hildebrand bij hen in de smaak 
viel. In het hoofdstuk “Kinderrampen” van de Camera Obscura liet Hildebrand 
bijvoorbeeld zien hoe kinderen het slachtoffer kunnen worden van verkeerde 
opvoedingsmethoden. Voor De Raaf en Griss behoorden de begrippen waarheid 
en eenvoud tot de wezenskenmerken van goede literatuur. Die kenmerken 
vonden zij in toenemende mate in de poëzie van Beets na 1840. Dat de populaire 
dichter geen oog had voor de literaire vernieuwingen van Tachtig beschouwden 
de auteurs als een smet op zijn reputatie.

Conclusie

Het roomse karakter van Horstens bloemlezing wordt, afgezien van het deel over 
Vondel, in deel V waarin hij de negentiende eeuw beschrijft, het duidelijkst. Tien 
van de zestien besproken auteurs schreven vanuit hun katholieke levensovertui-
ging. Horsten liet ook schrijvers aan het woord die niet in de eerste plaats hun 
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sporen hadden verdiend op letterkundig terrein, maar door hun bijdrage aan de 
emancipatie van de katholieken in de negentiende eeuw toch een plaats kregen 
in Stemmen, zoals Le Sage Ten Broek, Schaepman en Leesberg. Deze auteurs 
kwamen dan ook niet voor bij Wouters, De Raaf en Griss.

Multatuli riep bij de bloemlezers verschillende reacties op. De confessionele 
auteurs wezen het gedachtegoed van Multatuli af. Horsten ging daarin zo ver 
dat hij Multatuli’s Ideeën in verband bracht met een zieke geest. Wouters was 
allergisch voor alle uitspraken van Multatuli die kritiek op het christendom 
inhielden, maar had wel waardering voor diens stijl. Bij De Raaf en Griss was 
er geen enkele reserve ten opzichte van Multatuli, die zij een geniale schrijver 
noemden, juist vanwege zijn stijl en ideeën. 

In de waardering voor De Génestet waren er bij de bloemlezers ook duidelijke 
verschillen die te maken hebben met hun levensbeschouwing. Horsten waar-
schuwde voor de sceptische geest in de Leekedichtjes, terwijl Wouters in dezelfde 
gedichtjes de poëtische kracht van De Génestet zag en geen probleem had met 
de geloofsbeleving van deze auteur. De Raaf en Griss hielden zich helemaal niet 
bezig met de moderne religieuze opvattingen van De Génestet, maar prezen zijn 
gezond verstand en “spottend vernuft”.

Van Rheinvis Feith werden in de drie bloemlezingen een aantal gedichten 
geplaatst als voorbeeld van een bepaalde vorm van Romantiek. Horsten plaatste 
de gedichten zonder veel commentaar, maar Wouters, De Raaf en Griss zagen de 
poezie van Feith als een uitwas van de Romantiek, niet passend bij de nuchtere 
Nederlander. Horsten was minder beducht voor gevoelsuitbarstingen in een al 
dan niet overdreven vorm, en waardeerde vooral het religieuze element in de 
gedichten van Feith.

Moderne letterkunde van 1880 tot 1920

Stemmen van verre en dichtebij

De moderne letterkunde van Stemmen van verre en dichtebij, deel VI, eindigde 
in de eerste druk bij 1920. De laatste druk van 1948 liep door tot het jaar 1945. 
In dit deel zijn er honderd pagina’s over de letterkunde na 1920 toegevoegd. Ook 
in het laatste deel uit 1920, dat in deze paragraaf wordt behandeld, was er veel 
aandacht voor katholieke schrijvers en dichters. Tachtigers als Kloos, Verwey 
konden echter niet meer geweerd worden. Sinds de eeuwwisseling werd er ook 
in het katholieke kamp met instemming gereageerd op de nieuwe poëtische 
inzichten van de Tachtigers. De zelfverzekerdheid waarmee de katholieken 
zich plachten te verschansen in hun eigen zuil van seminaries en kloosters en 
eigen tijdschriften, werd van binnenuit doorbroken door een auteur als M.A.P.C. 
Poelhekke. Als principieel katholiek introduceerde Poelhekke in zijn boek 
Modernen eigentijdse, niet-katholieke schrijvers. Hij schreef daarin opstellen 
over Willem Kloos, Paul Verlaine, August Strindberg, Johannes Jörgensen en 
Frederik van Eeden. Hoewel hij de religieuze bezinning miste in het werk van de 
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Tachtigers, had hij wel bewondering voor de wijze waarop zij hun poëzie vorm-
gaven. Volgens Poelhekke hadden katholieken de aansluiting met de moderne 
literatuur gemist. Als ook katholieken volwaardig wilden meetellen op het 
gebied van moderne literatuur, dan zouden ze de artistieke verworvenheden 
van Tachtig in een katholiek levensbeschouwelijk kader moeten plaatsen.In zijn 
commentaar op auteurs zocht Horsten desondanks voortdurend naar religieuze 
bezinning of het ontbreken daarvan. Dat gold met name voor Perk, Kloos en Van 
Deyssel. Gorter, die toch met Mei uit 1889 gezien werd als een dichter die vorm 
gaf aan de esthetische opvattingen van Tachtig, ontbrak in het zesde deel van 
Stemmen. Horsten gaf zelf geen verklaring voor het weglaten van Gorter uit zijn 
bloemlezing, maar het is mogelijk dat Gorters keuze voor het socialisme een rol 
heeft gespeeld. Het socialisme werd rond 1920 gezien als strijdig met het katho-
licisme. Voor de interpretatie van de Mathilde-cyclus van Jacques Perk verwees hij 
naar wat Jac. van Ginneken (1877-1945) daarover publiceerde. In 1915 had Van 
Ginneken over De authentieke Mathilde van Jacques Perk geschreven. Uit die studie 
citeerde Horsten een aantal passages. Perk verrees daarin als een pure dichter met 
een religieuze bezieling:

Neen, Perk hoort niet bij de wufte, in blauw fluweel gedoste jongentjes, 
met porceleinen letters L’ART POUR L’ART op hun petje. […] Perk voelde 
zich groot, juist in z’n roeping, […] het rijk der eeuwigheid hier uit te brei-
den, Gods koninkrijk op aarde te doen komen.580

Over Willem Kloos was Horsten heel wat gereserveerder: “naast veel onzin en 
goddeloosheid over godsdienst, geloof en zedelikheid, heeft hij veel waars en 
schoons geschreven in zijn beste jaren; vooral over ritme, klankexpressie en 
beeldspraak.” In de bloemlezing werden van Kloos opgenomen de studie Over 
Jacques Perk, met de bekende stelling “vorm en inhoud zijn één” en de tweede 
zang van Okeanos. In zijn inleiding op Van Deijssel noemde Horsten deze auteur: 
“zoon van ’n beroemde vader, die hij evenwel niet navolgde in zijn sterke gods-
dienstzin.” In een commentaar op Uit het leven van Frank Rozelaar schreef Horsten: 
“L.v. Deijssel is dus blijkbaar met zichzelf nog niet klaar. Misschien vindt deze 
verloren zoon het vaderhuis nog wel.” Ook Frederik van Eeden werd vanwege 
afwijkende ideeën op zijn vingers getikt: “Frederik van Eeden heeft veel onderno-
men en weinig tot een goed einde gebracht […] Van Eeden slaagt niet altijd even 
goed in de uitwerking van zijn idee’s (en voor ons zijn ze natuurlijk allesbehalve 
aannemelik) maar dit is ook wel te begrijpen: Van Eeden is een zoeker en in veel 
dingen is hij niet tot klaarheid gekomen met zichzelf. […] en zijn werk kan ook 
voor de lezer gevaar opleveren.”581

De moderne letterkunde was voor katholieken in de periode dat het laatste 
deel van Stemmen van verre en dichtebij verscheen nog een veld vol voetangels 
en klemmen. De lezing van deze literatuur zou kunnen leiden tot “somberheid, 
willoosheid, zedelike laagheid en nog meer ernstige kwalen”.582 Een schrijver 
die zich daaraan niet bezondigde, G.F. Haspels (1864-1916), mocht daarom in de 
bloemlezing niet ontbreken. Haspels kwam als predikant weliswaar niet uit het 
roomse kamp, maar hij bood met zijn literair werk “de zegen van het positieve 
Christendom, dat grond legt onder de voeten van de mensen en hen belet weg te 
zakken in ’t moeras van sombere energieloosheid en slechtheid”.583 Haspels werd 
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vooral gewaardeerd door de progressieve pastoor A.M.J.I. Binnewiertz (1870-
1915), een voorvechter van de moderne poëzie, die in 1899 een artikelenreeks in 
De Katholiek begon over “Moderne Poetiëk.”

Het overgrote deel van het zesde deel van de bloemlezing, 200 pagina’s, is 
gewijd aan katholieke auteurs; de niet-katholieken kregen 136 pagina’s. In zijn 
inleiding op Katholieke moderne dichters en prozaschrijvers gaf Horsten een toelich-
ting op zijn visie dat katholiek en modern heel goed samen konden gaan:

Nadat de moderne beginselen in de letterkunde gescheiden waren van de 
troebele bijmengsels over godsdienst en zedeleer, en men zich rekenschap 
had gegeven van de vernieuwing en verjonging die door de verstandige 
toepassing van deze beginselen, in taal en letteren kon gebracht worden, 
begonnen de katholieken dat goede te nemen en het op de kunst toe te 
passen.584

Horsten bedoelde met “troebele bijmengsels” dat religieuze bezieling in de kunst 
het in navolging van de Tachtigers mogelijk maakte niet God, maar de schoon-
heid te aanbidden. Dit estheticisme was ver verwijderd van zijn katholieke 
geloofsovertuiging. Hij geloofde ook niet, in tegenstelling tot De Raaf en Griss, 
dat kunst louter met goede bedoelingen kon bijdragen aan een zedelijk bewust-
zijn.585 In een stuk getiteld Bladvulling citeerde Horsten met instemming een 
fragment uit Neerlandia, waarin Wouters kritiek leverde op de Tachtigers: 

Kunst-individualisme is kunstegoïsme geworden. Het gemis aan positief 
geloof bij vele nieuweren bracht ook andere gevolgen […] er vertoonde zich 
een sterke twijfelgeest die zich afwendde van wat als vroom en vroed had 
gegolden, die nu ter verzadiging klopte aan de deur der schoonheid.586

Hoe de nieuwe generatie katholieke schrijvers met de moderne beginselen in de 
letterkunde diende om te gaan, lichtte Horsten toe aan de hand van een artikel 
uit De Maasbode van H.H. Knippenberg (1879-1964). Daarin werd de katholieke 
kunst in de meest lyrische bewoordingen bezongen. Volgens Knippenberg won 
de nieuwe roomse literatuur het met vlag en wimpel van de “materialistische” 
richting. Het materialisme dat alle verschijnselen verklaarde vanuit de mate-
rie, en goddelijke bemoeienis uitsloot, kon voor katholieke literatuur nooit het 
uitgangspunt van een roman zijn. Schrijvers, toegerust met godsdienstige bezie-
ling, die een nieuwe bloei van de katholieke kunst mogelijk maakten en over 
wie, volgens Knippenberg, de geest van Vondel weer vaardig werd, kwamen in 
deel VI van Stemmen uitgebreid aan de orde.

Twee schrijvers, Marie Koenen en Felix Rutten, kregen een lange en vooral 
lovende inleiding op hun werk. Horsten noemde Marie Koenen “Onze beste 
schrijfster, een talent waarop wij trots mogen zijn […] [ze] levert ons de katholieke 
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romantiek, waarnaar wij zo lang uitgezien hebben met groot verlangen. Wat 
is dat prachtig-literair en heerlik-rooms!” Het wezen van de katholieke kunst 
werd Horsten duidelijk via de romans van Marie Koenen: “het schone, door en 
door rooms beginsel, dat het geluk in het leven voor onszelf en voor anderen die 
we gelukkig willen maken, slechts verkregen wordt door het persoonlik offer; 
onze godsdienst is een godsdienst van offer”.587 Ook Felix Rutten speelde een 
belangrijke rol in de katholieke literaire bloei op het gebied van proza en poëzie. 
Bij de gedichten van Rutten plaatste Horsten overigens nog wel enkele kritische 
kanttekeningen. Zijn bundel Goede Vrijdag zou te subjectief zijn: “dit is enerzijds 
te betreuren, want zodoende wordt zijn kunst individualisties en dus onsociaal 
[…] En dan wordt hij nooit de grote roomse dichter die zijn kunst aan ’t roomse 
volk geeft met milde hand […] dan wordt zijn kunst een gave voor weinigen, zoals 
Kloos zei.”588 Katholieke kunst is volgens Horsten vooral gemeenschapskunst en 
daarmee zette hij zich af tegen het individualisme van Tachtig.

Tot de gemeenschapskunst behoorden ook toneelteksten die Horsten in zijn 
bloemlezing opnam onder de titel “Katholieke Bijbel-Dramatiek”. Op hoogtij-
dagen konden leerlingen toneelstukjes als Jerimias, De paradijsvloek en Hagar op 
hun school uitvoeren.

De Vlaamse schrijvers en dichters werden in het laatste deel van Stemmen 
niet behandeld. Horsten liet een verklaring voor het weglaten van de Vlaamse 
literatuur achterwege. In zijn Inleiding tot de Studie der Letterkunde, waarnaar hij 
regelmatig verwees in zijn literatuurmethode, schreef Horsten wel een korte 
paragraaf over “De Vlaamse Beweging”.589

Daarin schetste hij de aanvankelijke aarzeling van de Vlaamse geestelijkheid 
in de negentiende eeuw, omdat de Vlaamse Beweging de aansluiting zou kunnen 
betekenen bij Holland, dat de naam had een protestants land te zijn: “Zou de 
Hollandsche “geusheid”niet tegelijk met de taal binnengebracht worden?” Maar, 
waar het vooral om ging, was “de bescherming van de Vlaamsche zeden, en bij 
velen ook de bescherming van godsdienstzin en geloof tegen de invloed van het 
naburige Frankrijk”. 

De bloemlezing Moderne Letterkunde tot 1920 werd besloten met het hoofd-
stuk “Wat in wording is”. Hierin plaatste Horsten artikelen van literaire critici 
die zich uitlieten over de gewenste richting van de nieuwe katholieke letter-
kunde. De beschouwingen van L.J.M. Feber, Dirk Coster en Pieter van der Meer 
de Walcheren moesten de jonge katholieke kunstenaars de weg wijzen in “een 
verwarde tijd die gekenmerkt werd door onzekerheid, maar waarin de kunste-
naar de taak heeft kunst voort te brengen die in de geest van het christendom niet 
aan tijd gebonden is”. Horsten plaatste ook een artikel uit Branding van Pieter van 
der Meer de Walcheren (1880-1970), waarin deze publicist haarscherp de nieuwe 
katholieke kunst definieert: “niet enkel een worp naar buiten, maar naar boven. 
De vorm doet er niets, of heel weinig toe. […] De inhoud, de nieuwe geest is van 
belang.”590 In hetzelfde artikel waarschuwde hij jonge katholieke kunstenaars 
voor de tijdgeest van onzekerheid en verscheurdheid, behorend bij de tragische 
houding van de moderne mens.

Horstens ideaal vooral roomse stemmen te laten klinken realiseerde hij in het 
zesde deel van zijn bloemlezing. Alle auteurs selecteerde hij op religieuze bezin-
ning en op gemeenschapskunst ten bate van het katholieke volksdeel. 
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Neerlandia

“Een hoognodige vernieuwing van de verstarde literatuur”, zo omschreef 
Wouters de betekenis van de Beweging van Tachtig. Wel vond Wouters dat de 
jonge dichters en critici wat te ver doorschoten in hun estheticisme. Dat nam niet 
weg dat de nieuwe opvattingen over vorm en inhoud zo’n grote invloed hadden, 
dat zelfs de stijl van stichtelijke lectuur in deze richting aangepast werd.

Wouters wees erop dat rechtzinnige protestanten en katholieken aanvanke-
lijk grote moeite hadden met het aanvaarden van de nieuwe kunstopvattingen, 
omdat de “mannen van Tachtig” tot de zogenaamde vrijzinnigen behoorden. De 
door Tachtig gepropageerde literaire vernieuwingen werden daarom verbonden 
met ongeloof en atheïsme. De leus “kunst om de kunst” wees Wouters af als een 
heidense vorm van kunstbeoefening.591 Kloos “ging te ver met zijn uitzeggings-
kunst”, die Wouters typeerde als een vorm van egoïsme, terwijl toch de roeping 
van de kunst zou moeten zijn: “Mede te werken tot verheffing en veredeling van 
ons volk als natie.”592 De voorwaarde die Wouters verbond aan de nieuwe vormen 
in de letterkunde was, dat ethische aspecten zwaarder moeten wegen dan esthe-
tische. Vernieuwingen in kunstvormen hoefden dan niet in tegenspraak te zijn 
met het christelijk geloof, maar konden juist een uiting zijn van het goddelijke.

De Tachtigers Perk, Kloos en Verwey werden in Neerlandia wel genoemd, maar 
nauwelijks besproken. Voor Couperus werd een uitzondering gemaakt in negatieve 
zin. Couperus zou als een levensgenieter alleen maar gericht zijn op verfijning van 
woorden en klanken en een mooie vorm. Het resultaat daarvan typeerde Wouters 
als “een grauwe en vunze levensvisie, die den Christen afstoot”.593

De Vlaamse literatuur had volgens Wouters in de negentiende eeuw niet veel 
te betekenen en zou meer een imitatie zijn van de Noord-Nederlandse letter-
kunde. Maar met de gedichten van Gezelle ontstond in Vlaanderen volwaardige 
poëzie. Wouters roemde Gezelle’s natuurpoëzie, die vrij was van retoriek en 
gemaniëreerdheid. Maar er waren meer dichters die de Vlaamse literatuur op een 
hoger niveau brachten. Zo noemde Wouters Karel van de Woestijne de “Vlaamse 
Hooft” en René de Clercq “gemoedsman” en soms “agitator”. Wouters was de 
enige van de drie bloemlezers die ook enige aandacht besteedde aan de Zuid-
Afrikaanse letterkunde. Hij bewonderde de oorspronkelijkheid van de dichters. 
Hij zag in hun poëzie een innerlijke kracht die hij onder andere toeschreef aan 
het versterkte nationaliteitsbesef na de Boerenoorlog van 1899-1902. 

Wouters hechtte veel waarde aan kunstvormen die zouden kunnen bijdragen 
aan een nationaliteitsbesef van het Nederlandse volk. Daarbij hanteerde hij niet 
de beperking die Horsten voor ogen stond. Want Horsten was ook een voorstander 
van kunst voor de gemeenschap, maar die gemeenschap diende dan wel katho-
liek te zijn. Een ander verschil met Horsten is de geringe aandacht van Wouters 
voor het tijdvak 1880-1920. In zijn literatuurgeschiedenis belicht Wouters deze 
periode, die hij “De jongste letteren” noemt, in niet meer dan tien pagina’s. In de 
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bloemlezing plaatste hij, behalve de al eerder genoemde Vlamingen, van slechts 
één moderne auteur, Lodewijk van Deyssel, enkele opstellen. Het lijkt erop dat 
Wouters na Tachtig in de moderne literatuur geen spectaculaire veranderingen 
zag en de laatste periode in Neerlandia als een sluitpost behandelde, terwijl er 
toch ook bij protestanten sinds de oprichting van het protestants-christelijke tijd-
schrift Ons Tijdschrift behoefte was aan een eigen protestantse letterkunde. In dit 
tijdschrift werden volgens Wouters christelijke novellen, gedichten, kritieken en 
romans gepubliceerd die bij de officiële kritiek weinig waardering ondervonden. 
Toch konden ze volgens Wouters volop meedoen in het literaire bedrijf, omdat ze 
hun gedachten niet ondergeschikt maakten aan vorm en klank: “De Christelijke 
litteratoren in het algemeen hebben ervoor gewaakt, te vallen in de fouten der 
nieuwe richting.”594 

De redactie van Ons Tijdschrift pleitte voor “bellettrie in christelijke geest” 
met dichters en schrijvers als Seerp Annema, Jacqueline van der Waals, Geerten 
Gossaert en de predikant G.F. Haspels. Wouters nam deze protestantse literatoren 
wel op in zijn bloemlezing, maar behandelde ze niet in zijn literatuuroverzicht.

Een Nieuwe Bundel en Stroomingen en Gestalten

De Raaf en Griss beschouwden de Beweging van Tachtig als een apotheose van 
de cultuurbeweging die met de Romantiek was begonnen. Ze wilden daarmee 
zeggen dat werkelijke kunst, zonder retoriek en navolging met de stichting van 
De Nieuwe Gids mogelijk werd. De coryfeeën Perk, Kloos, Gorter, Van Eeden, 
Van Deyssel, Couperus en Emants werden in Stroomingen en Gestalten dan ook 
uitvoerig besproken. Het nieuwe in de poëzie van Perk noemden ze de sonnet-
vorm, waarin “gewoon-menschelijke hartstocht zich verheft tot aanbidding 
der schoonheid”.595 Couperus verdiende met zijn roman Eline Vere een ereplaats 
onder de romanschrijvers. Een nagelaten bekentenis van Emants noemden ze een 
uitmuntend boek. Een Liefde van Van Deyssel was een literaire gebeurtenis: 
“We vinden hier realisme van het beste gehalte.”596 Met hun bewondering voor 
Multatuli, Couperus en Van Deyssel stonden De Raaf en Griss lijnrecht tegenover 
de ethisch-religieuze literatuuropvatting van Horsten en Wouters. Het ethische 
aspect vormde echter wel een belangrijk onderdeel van de literatuurbeschou-
wing in Stroomingen en Gestalten. In de “Voorrede” kondigden de auteurs aan dat 
ze de literatuur wilden behandelen vanuit een historisch-esthetisch standpunt, 
“maar […] welke niet blind is voor zedelijk schoon”. Literatuur moest in de opvat-
ting van De Raaf en Griss “een menschelijk-belangrijke inhoud aanbieden in een 
schoonen vorm”. Naar hun oordeel ontstond kunst alleen als die “schoone vorm” 
tegelijk ook een zedelijk bewustzijn wakker roept.

Conclusie

Het tijdvak 1880 tot 1920 was voor de hier besproken bloemlezingen de periode 
van de moderne literatuur. In zijn commentaar op moderne literaire werken 
zocht Horsten voortdurend naar religieuze bezinning. Hij kon en wilde de ogen 
niet sluiten voor de nieuwe literatuuropvattingen sinds Tachtig, maar verwachtte 
alleen een wezenlijke bijdrage aan de ware kunst van de nieuwe generatie katho-
lieke schrijvers. Die schrijvers mochten dus Kloos navolgen in zijn opvattingen 
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over originele beeldspraak en individuele emoties, als ze zich maar verre hiel-
den van het l’art pour l’art-principe. Horsten vond de niet-katholieke moderne 
letterkunde weinig inspirerend, somber en in elk geval zedelijk op een laag peil. 
Daartegenover bood de nieuwe roomse literatuur met haar godsdienstige bezie-
ling volgens Horsten prachtige literaire en vooral “heerlijk roomse” vergezichten. 
Het wezen van de roomse kunst vond Horsten bij een schrijfster als Marie Koenen 
die de lezer met haar romans het geluk laat vinden. Dat geluk zou volgens het 
roomse beginsel slechts verkregen kunnen worden door het persoonlijk offer.

Ook Wouters zag de vernieuwingen sinds de Beweging van Tachtig als een 
noodzakelijke schoonmaak van de in zijn ogen verstarde literatuur. Maar evenals 
Horsten verwierp hij vanuit religieuze motieven de leus “kunst om de kunst”. 
Kunst behoorde volgens Wouters getoetst te worden aan ethische richtlijnen.

De Raaf en Griss stonden met hun bewondering voor Multatuli, Couperus en 
Van Deyssel lijnrecht tegenover de ethisch-religieuze literatuuropvatting van 
Wouters en Horsten. De auteurs van de neutrale literatuurmethode Een Nieuwe 
Bundel beschouwden de Beweging van Tachtig als een hoogtepunt in een ontwik-
keling van literaire vernieuwingen sinds de Romantiek. De vraag is overigens 
welke betekenis toegekend moet worden aan “neutraal” in de beoordeling van 
de moderne literatuur. Een “zedelijk bewustzijn” was volgens de opvatting van de 
auteurs weliswaar niet afhankelijk van een geloofsovertuiging, maar was wel van 
wezenlijk belang en diende daarom opgeroepen te worden door een “schoone 
vorm” in de kunst. In deze opvatting werd kunst dus dienstbaar gemaakt aan het 
bevorderen van een deugdzame samenleving.

In bijlage 5 staat een overzicht van het aantal pagina’s van de selecteerde auteurs 
en literaire werken bij Stemmen, Neerlandia en Een Nieuwe Bundel. In de bijlage heb 
ik de belangrijkste verschillen in de literatuurmethoden in kaart gebracht. Dit 
overzicht laat bijvoorbeeld zien dat Horsten veel meer aandacht besteedde aan 
geestelijke literatuur in de Middeleeuwen dan de protestant Wouters. Dat de schrij-
vers van de neutrale methode, De Raaf en Griss, ook relatief veel pagina’s wijdden 
aan geestelijke literatuur heeft niet zozeer te maken een voorkeur voor dat genre, 
maar meer met de opzet van hun boek. Zij wilden in plaats van fragmenten zo veel 
mogelijk complete werken plaatsen, bijvoorbeeld Beatrijs en Elckerlyc.

Een groot verschil tussen de katholieke Horsten en de ander auteurs is te 
zien in de bijlage met de kolom “Katholieke auteurs 19de eeuw tot 1920”. Uit de 
selectie van katholieke auteurs blijkt hier duidelijk het katholieke karakter van 
Stemmen van verre en dichtebij.




