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597  Vanaf 1906 is er in protestantse kringen belangstelling voor pedagogisch-didactische vraagstukken in 
het tijdschrift Voor Onderwijs en Opvoeding, een uitgave van het Gereformeerd Schoolverband. 1906-1967.

598  De Beer, red., Noord en Zuid ten behoeve van onderwijzers,. 1-30 (1877-1907). Vooral artikelen over taalkunde.
599 Sanders, Het spiegelend venster, 19.

6  Opvattingen over lectuur in  
katholieke culturele tijdschriften 
en katholieke literatuurmethoden

Inleiding

Specifieke publicaties over de rol van het leesonderwijs in het voortgezet onderwijs 
zijn in de tweede helft van de negentiende eeuw nauwelijks te vinden, noch in alge-
mene, noch in confessionele tijdschriften.597 De eerste artikelen van katholieken 
over dit onderwerp in vaktijdschriften verschenen vanaf 1908 in het door H.W.E. 
Moller opgerichte weekblad Onderwijs en opvoeding en in 1913 in het katholieke 
pedagogische tijdschrift Ons Eigen Blad, dat door frater S. Rombouts werd opgericht. 
In die tijd beleefden de onderwijscongregaties een grote groei en was er behoefte 
aan vaktijdschriften die ten behoeve van onderwijsgevenden nieuwe inzichten 
op het gebied van wetenschappelijke pedagogiek vertaalden naar praktische 
katholieke opvoeding.598 Maar ook in de periode daarvoor moesten samenstel-
lers van bloemlezingen keuzes maken die te maken hadden met de relatie tussen 
levensbeschouwing en literatuur. Voor hun ideeën over verantwoorde literatuur 
voor het katholieke voortgezet onderwijs konden ze dus nog niet te rade gaan bij 
vaktijdschriften. Er waren wel algemeen culturele tijdschriften zoals De Katholiek, 
waarin medewerkers in hun artikelen op zoek waren naar het wezen van katho-
lieke literatuur. Aan de hand van dit soort tijdschriften konden auteurs van lite-
ratuurmethoden toch een beeld krijgen van wat er in katholieke kring van hen 
verwacht werd. Mathijs Sanders bestudeerde de literatuuropvattingen van drie 
generaties katholieke schrijvers en critici aan de hand van culturele tijdschriften. 
Hij liet zien hoe de drie grote levensbeschouwelijke zuilen, de rooms-katholieke, 
de orthodox-protestantse en de socialistische, zich eind negentiende en begin twin-
tigste eeuw steeds meer profileerden in eigen literaire circuits.599

In dit hoofdstuk wil ik nagaan in hoeverre de samenstellers van literatuurmetho-
den voor het katholieke onderwijs werden beïnvloed door artikelen over literatuur 
in katholieke culturele tijdschriften. Daartoe geef ik standpunten weer in die tijd-
schriften over het lezen van literatuur. Daarna confronteer ik die standpunten met 
die van de door mij behandelde literatuurmethoden. Zekerheid over beïnvloeding 
valt vanzelfsprekend niet te krijgen, maar ik wil wel overeenkomsten aanwijzen.
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In de tijdschriften konden boeken vanuit een katholieke literatuuropvatting 
worden aangeprezen, maar ook een negatief stempel krijgen of zelfs een plaats 
krijgen op de lijst van verboden boeken. Aan de opvattingen die aan censuur 
ten grondslag liggen werd in katholieke kring in verschillende tijdschriften 
aandacht besteed. Uit de vele katholieke tijdschriften die sinds 1842 in Nederland 
verschenen,600 heb ik de keuze beperkt tot De Katholiek, Van Onzen Tijd, De 
Beiaard, De Katholieke Gids, de reeks Katholieke Bibliotheek en het recensietijdschrift 
Boekenschouw, omdat daarin relatief veel artikelen over literatuur gepubliceerd 
werden. Artikelen die betrekking hebben op literatuuronderwijs uit de genoem-
de tijdschriften zal ik bespreken en waar mogelijk in verband brengen met de 
beoordeling van literaire werken en de keuze van auteurs in de literatuurme-
thoden die vanaf 1868 voor het katholiek onderwijs werden samengesteld. De 
opvattingen over literatuur zoals die geuit worden in genoemde tijdschriften zal 
ik toelichten aan de hand van vijf methoden voor het literatuuronderwijs. Van 
alle katholieke methoden die ik heb bestudeerd, leveren deze in de confrontatie 
met katholieke tijdschriften het meeste resultaat.

In de bespreking van tijdschriften en literatuurmethoden zal ik de volgende 
vragen aan de orde stellen:

•  wat waren de opvattingen over “gevaarlijke” lectuur in de tijdschriften en 
literatuurmethoden?

•  hoe werd er geoordeeld over Tachtig?
•  wat werd beschouwd als het wezen van katholieke literatuur?

Katholieke letterkundige en algemeen-culturele  
tijdschriften en een reeks

De in 2008 gepubliceerde Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken bevat 
honderden titels. 601 Sanders selecteerde in zijn studie Het spiegelend venster uit 
deze lijst 23 katholieke tijdschriften tussen 1870 en 1940 die aandacht besteedden 
aan literatuur. Voor mijn onderzoek naar opvattingen over literatuuronderwijs 
in katholieke scholen heb ik een selectie gemaakt van tijdschriften die tussen 
1842, de oprichting van De Katholiek, en 1924 artikelen publiceerden over litera-
tuur en literatuuronderwijs. Het jaar 1924 heb ik gekozen als einddatum omdat 
de literatuurmethode Stemmen in dat jaar met de derde druk zijn definitieve vorm 
kreeg. Ik heb die tijdschriften geselecteerd die relatief veel artikelen publiceerden 
over literatuur en literatuuronderwijs en die dus een rol kunnen hebben gespeeld 
in de meningsvorming over literatuur bij auteurs van katholieke literatuurme-
thoden: De Katholiek, 1842-1924; Katholieke Bibliotheek, 1875-1884; De Katholieke 
Gids, 1889-1908; Van Onzen Tijd, 1900-1920; Boekenschouw, 1906-1941; De Beiaard, 
1916-1925.

Een overzicht

De Katholiek, Van Onzen Tijd, De Beiaard en De Dietsche warande waren algemeen 
culturele tijdschriften. Het laatste blad werd door J.A. Alberdingk Thijm opge-
richt en werd in tegenstelling tot De Katholiek ook door niet-katholieken gelezen. 
Thijm wilde met zijn blad aandacht schenken aan allerlei vormen van cultuur 
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600  Lankhorst en Timmermann, red., Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken, Deel 2, Cultuur en 
ontspanning.

601  Sanders, Het spiegelend venster, 26. 
602  Sanders, Het spiegelend venster, 40.
603  Het spiegelend venster, 43.
604  Van den Berg, In vrijheid gebonden, 18.
605  Witlox, ‘De stichting van “De Katholiek”’, De Katholiek 163 (1924) 222-242; Lankhorst en Timmer-

mann, red., Bibliografie, Deel 2, nr. 114. 
606  “Wij handhaven het erfdeel der vaderen”. Vertaling van de redactie in het artikel ‘De titelplaat’ in: De 

Katholiek 1842, 427.

zonder al te veel rekening te houden met richtlijnen van de clerus.602 Lijnrecht 
tegenover de open visie van Thijm stond het polemische blad Het dompertje van 
den ouden Valentijn (1867-1900) dat was opgericht door de schrijver H.A. Banning. 
Het “dompertje”, gebruikt als geuzennaam, wilde de strijd aanbinden met het 
modernisme door met de domper de vlam van de Verlichting uit te doven.603 In 
de katholieke tijdschriften was er dus geen sprake van een eenduidige visie op 
godsdienstige en politieke vraagstukken. Van den Berg wees er in zijn studie In 
vrijheid gebonden op dat katholicisme en moderniteit in de negentiende eeuw 
niet eenvoudig als ideologische tegenpolen kunnen worden voorgesteld.604 De 
bovenlaag van katholieken dacht verdeeld over ideologische vraagstukken. Het 
door paters jezuïeten opgerichte tijdschrift Studiën (1868-1941) verzette zich 
zoals Het dompertje ook tegen het materialisme in de wetenschap en het realisme 
in de roman, maar hier werden de bedenkingen tegen het modernisme verpakt in 
geleerde betogen. Het was een geleerdentijdschrift dat onder de vele aandachtsge-
bieden ook af en toe een letterkundig onderwerp behandelde. De Katholieke Gids 
(1889-1908) wilde een tussenpositie innemen te midden van de bestaande bladen. 
Voor wie Studiën te geleerd was en een familieblad als De Katholieke Illustratie 
(1867-1967) te weinig informatie bood, was er De Katholieke Gids, bestemd voor de 
ontwikkelde katholiek. Dit blad informeerde de lezer onder andere over criteria 
waarop men een boek moest beoordelen. Een tijdschrift dat zich uitsluitend 
richtte op het beoordelen van literatuur was het recensietijdschrift Lectuur (1904-
1905), dat onder de titel Boekenschouw (1906-1941) werd voortgezet.

De belangrijkste woordvoerders in het debat over de plaats van moderne litera-
tuur in het katholieke circuit waren A.M.J.I. Binnewiertz, M.A.P.C. Poelhekke en 
B.H. Molkenboer. Zij schreven over dit onderwerp onder andere in De Katholiek, 
Boekenschouw, Van Onzen Tijd en De Beiaard. Maar ook A.M.C. van Cooth, vanaf 1885 
redactiesecretaris van De Katholiek, had een belangrijk aandeel in de meningsvor-
ming over de positie die katholieken moesten innemen tegenover de moderne lite-
ratuur in het algemeen en de literatuuropvattingen van Tachtig in het bijzonder. 

De Katholiek, 1842-1924  

Het maandblad De Katholiek was een initiatief van priester F.J. van Vree (1807-1861), 
de latere bisschop van Haarlem.605 De Vree wilde een tijdschrift dat zich op weten-
schappelijk, godsdienstig en maatschappelijk terrein kon meten met vergelijkbare 
publicaties van andersdenkenden. Uit het motto van De Katholiek dat tot 1924 werd 
gehandhaafd, bleek welke plaats de katholieken voor zichzelf in de samenleving 
opeisten: Vindicamus hereditatum patrum nostrorum 606. De ondertitel, “godsdien-
stig, geschied- en letterkundig maandschrift”, gaf aan welke onderwerpen in De 
Katholiek aan de orde zouden komen. Het blad was in eerste instantie een reactie 
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Eerste jaargang De Katholiek (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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607  Jansen, ‘Toewijding, vakkundigheid en bezieling’, 302, 303.
608  ‘Prospectus van een uit te geven maandschrift tot titel voerende De Katholiek’. De Katholiek 101 (1892) 69-72.
609  Paus Leo X (1475-1521) was een liefhebber van kunst en literatuur.
610  Sanders, Het spiegelend venster, 151.
611  Lankhorst en Timmermann, red., Bibliografie, Deel 2, nr. 130.

op antipapistische periodieken die tegen de vermeende dreiging van pauselijke 
invloed in het geweer werden gebracht, zoals De Tijdgenoot (1841) en De Evangelische 
Kerkbode (1842).607 In 1841 verscheen er een prospectus waarin de oprichting van 
De Katholiek werd aangekondigd. Daarin werden twee doelstellingen geformu-
leerd die belangrijk waren voor het bestaansrecht van het tijdschrift: de culturele 
emancipatie en intellectuele verbreding van katholieken en de bestrijding van 
de anti-katholieke pers.608 De redactie bestond uit professoren van het seminarie 
Warmond, onder wie Cornelis Broere (1803-1860), hoogleraar wijsbegeerte en kerk-
geschiedenis. Een aantal medewerkers van het tijdschrift gaf les aan seminaries in 
Warmond, Velzen, Sint-Michielsgestel en Katwijk.

Dat de literatuur in relatie tot godsdienst veel aandacht zou krijgen bleek uit 
de aankondiging van de redactie in het prospectus over dit onderwerp: 

Kunst en letteren staan tot de godsdienst in eene te naauwe betrekking, 
om aan De Katholiek geheel vreemd te kunnen blijven. Zijne beschouwin-
gen zal hij daarover van tijd tot tijd moeten uitspreken; en gevoelt een 
vriend der kunst zich opgewekt, ter eere der zaak, welke hij verdedigt, 
eenig letterloover hem aan te bieden, dankbaar zal hij het ontvangen en 
zich de eeuw van Leo X herinneren.609

Dat De Katholiek op het gebied van literatuur in de negentiende en begin twintig-
ste eeuw een belangrijke opiniërende rol ging spelen, was vooral te danken aan 
de priester A.M.C.van Cooth (1841-1913). Aanvankelijk moest het maandblad 
weinig hebben van moderne literatuur, maar met de komst van Van Cooth, die in 
1885 redactiesecretaris werd, konden ook jongeren als Binnewiertz en Poelhekke 
hun artikelen publiceren.610

De Katholieke Gids, 1889-1908

Uit de ondertitel van De Katholieke Gids 611: “Maandschrift voor het katholieke 
Nederlandsche volk”, kon afgeleid worden dat dit tijdschrift een breder publiek 
op het oog had dan de wat meer geleerde geloofsgenoten die een abonnement 
hadden op De Katholiek. In “Een woord vooraf”, in de zesde jaargang van 1894, 
schreef de redactie:

Met deze aflevering treedt de katholieke Gids zijn zesde jaargang in, heeft 
dus zijn eerste lustrum geëindigd; en in die vijf jaren van zijn bestaan 
en zijn strijden hebben wij getuigenis afgelegd hoe ’t ons ernst was met 
ons streven om te voldoen aan de vele eischen des tijds, om afwisselende, 
onderhoudende, degelijke lectuur den Lezers aan te bieden. […] De belang-
rijke quaesties van onzen tijd, de zoo uiteenloopende pogingen ter beant-
woording en oplossing van de sociale vraagstukken van den dag, zullen 
op aangenaam-nuttige en onderhoudende wijze behandeld worden.
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De Katholieke Gids (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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612  Sanders, Het spiegelend venster, 104.
613  Lankhorst en Timmermann, red., Bibliografie, Deel 2, nr. 330.
614  Van Kalmthout, Muzentempels, 257. In kring rond Van Onzen Tijd was er ook behoefte aan een kunst-

kring “om de band tussen de roomse kunstenaar en zijn medegelovigen te versterken”. De kunsthisto-
ricus Jan Kalf nam in 1901 het initiatief tot oprichting van de katholieke kunstkring De Violier. 

615  Boekenschouw, 1906, 241.
616  Lankhorst en Timmermann, red., Bibliografie, Deel 2, nr. 30.

Tot de medewerkers die ervoor moesten zorgen dat het lezen een aangename en 
nuttige bezigheid was, behoorden onderwijzers, juristen, politici en journalisten, 
maar ook priesters die het katholieke karakter konden waarborgen. Zij stelden 
onderwerpen aan de orde voor lezers met een algemeen-culturele belangstelling. 
De artikelen behandelden historische, levensbeschouwelijke, wetenschappelijke, 
maatschappelijke en politieke vraagstukken.612 Daarnaast zag de redactie het als haar 
taak lezers voor te lichten op het gebied van zowel degelijke als gevaarlijke lectuur.

Van Onzen Tijd, 1900-1920

Van Onzen Tijd werd in 1900 opgericht.613 De aanleiding voor de oprichting van 
een nieuw tijdschrift was de afwijzing van een artikel van C. R. de Klerk door de 
redactie van De Katholiek. De conservatieve redactie vond de opvattingen van de 
Klerk in zijn artikel Een eigen literatuur te radicaal en besloot het niet te plaatsen. 
Katholieke jongeren, waaronder De Klerk, besloten toen een eigen tijdschrift, 
Van Onzen Tijd, op te richten. De publicatie van Een eigen literatuur in het eerste 
nummer van het nieuwe tijdschrift kon gezien worden als een beginselverkla-
ring van de jongere generatie over de richting waarin de katholieke literatuur 
zich zou moeten ontwikkelen, namelijk een eigen literatuur die katholiek èn 
modern is. De redactie, bestaande uit Albert van der Kallen, Theo Molkenboer, 
Albertine Smulders en Maria Viola, presenteerde een cultuurtijdschrift dat op 
het gebied van literatuur, beeldende kunst en muziek een vooruitstrevende koers 
wilde varen.614 Dat betekende een positiebepaling ten opzichte van De Katholiek, 
die nog enigszins huiverig stond tegenover de beweging van Tachtig. Van Onzen 
Tijd oriënteerde zich vanaf het begin juist op de artistieke normen van Tachtig. 

Boekenschouw, 1906-1941

Hoe langer hoe meer begint men ons te raadplegen, omtrent boeken, 
schrijvers en zelfs geheele bibliotheken, in hoeverre deze voor Katholieken 
leesbaar zijn.615

Aldus richtte een enigszins trotse, maar ook bezorgde redactie van het recensie-
tijdschrift Boekenschouw zich tot de lezer.616 Want voor de medewerkers van het 
tijdschrift was het een vrijwel onmogelijke opgave om alle boeken die regelmatig 
verschenen, te bespreken en te onderzoeken op geschiktheid voor katholieke 
lezers. De redactie van Boekenschouw deed daarom in 1906 een oproep aan biblio-
thecarissen van katholieke bibliotheken om het tijdschrift te helpen bij het 
recenseren van boeken. Overal in den lande waren immers priesters doende om 
bibliotheken te adviseren over de aankoop van boeken die de lezers zonder gevaar 
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Titelblad tijdschrift Van Onzen Tijd (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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617  In 1924 werd in Tilburg de Keurraad voor Roomsche Jeugdlectuur opgericht. Initiatiefnemer was fr. 
S. Rombouts. Goedgekeurde jeugdboeken kregen een Keurstempel. Voor volwassen katholieke lezers 
kwam in 1937 de Informatie-Dienst Inzake Lectuur (IDIL). In 1957 fuseerde de keurraad met IDIL

618  ‘Boekenlijst van vertrouwbare werken voor katholieken’, Boekenschouw 1 (1906) 337-376. In de oproep 
aan bibliotheken meldde de redactie van Boekenschouw: “Bovendien bestaat reeds eene lijst van ver-
trouwbare Engelsche en Duitsche werken en zal spoedig (gedeeltelijk reeds bij de volgende afleve-
ring) ook van Fransche en Hollandsche betrouwbare boeken een dergelijke lijst verschijnen.”

619  Boekenschouw, 1912-1913, 200.

zouden kunnen lezen.617 Als de resultaten van deze adviezen aan Boekenschouw 
kenbaar zouden worden gemaakt, konden de krachten van recensenten worden 
gebundeld. “Zij nemen daarmee veel overwerk uit de handen van priesters, die 
heusch hun tijd gebruiken kunnen”, zo redeneerde de redactie.

De medewerkers van het tijdschrift stelden zich ten doel alle nieuw versche-
nen Nederlandse en de belangrijkste buitenlandse romans te bespreken. De recen-
senten hadden enig houvast bij hun selectie, omdat ze gebruik konden maken 
van reeds eerder gepubliceerde lijsten met de titel “Boekenlijst van vertrouwbare 
werken voor katholieken”. Daarbij werden voor het gemak tekens gehanteerd 
van één tot drie kruisjes:

† mondaine schrijver
†† niet op den index, maar toch gevaarlijk 
††† van de schrijver staan enkele werken op de index

Vervolgens werden op de lijst met geschikte boeken de lezers in leeftijdsgroepen 
ingedeeld. Ten slotte werd er ook nog onderscheid gemaakt tussen ontwikkelde 
en niet-ontwikkelde lezers. In de hoogste categorie stonden boeken vermeld 
“uitsluitend voor geletterden en personen, die op de hoogte moeten zijn”.618 Voor 
die laatste categorie lezers bespraken de medewerkers van Boekenschouw ook 
boeken van niet-katholieke auteurs. Aan romans en essays van schrijvers als 
Emants, Couperus, Multatuli, Kloos, Heijermans en Aletrino wijdden zij uitvoe-
rige recensies. Omdat de redactie zich verbond aan vaste uitgangspunten waar-
aan een bespreking werd getoetst, leverde de analyse van deze literaire werken 
vaak een voorspelbaar negatief oordeel op. Als leidraad voor hun besprekingen 
hanteerden de recensenten namelijk argumenten die terug te voeren zijn op 
kunst in het algemeen, maar die werden getoetst aan argumenten die betrekking 
hadden op ethische waardeoordelen.

De redactie wilde echter ervoor waken dat Boekenschouw een al te vroom stempel 
opgedrukt kreeg. Dat bleek onder andere uit één van de voorwaarden van een prijs-
vraag voor debutanten die een roman of novelle wilden inleveren. De winnaar kreeg 
een prijs van honderd gulden. De deelnemers moesten rekening houden met de 
voorwaarde: “Schrijvers die zich schuldig maken aan geforceerde vroomheid of, wat 
den vorm betreft, aan zoogenaamde woordkunst, blijven buiten mededinging.” 619

Boekenschouw was een voortzetting van het in 1904 opgerichte tijdschrift 
Lectuur (1904-1905) en recenseerde volgens de titel vanaf 1906 boeken op het 
gebied van godsdienst, wetenschap en kunst. In 1912 kwam er onder aanvoering 
van pater A.B.H. Gielen S.J. een nieuw redactieteam. In de laatste aflevering van 
de vorige jaargang liet ook de nieuwe hoofdredacteur Gielen er geen misverstand 
over bestaan welke opvattingen Boekenschouw met betrekking tot de te beoorde-
len boeken er op nahield: […] “dat Boekenschouw eene taak heeft te vervullen in 
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Lectuur. Boekenschouw voor wetenschap en kunst (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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620  Boekenschouw, 1910-1911, 161.
621  Moller, ‘De Beiaard’, 106-107.
622  Lankhorst en Timmermann, Bibliografie, Deel 2, nr. 21.
623  Reul, ‘Het tijdschrift De Beiaard (1916-1925)’, 318-333.
624  Schrijnen verwees waarschijnlijk naar de rooms-katholieke parochiekerk “Sint-Willibrorduskerk 

buiten de Veste” op de Amsteldijk, een neogotische kerk van de architect Pierre Cuypers. In 1970 werd 
deze kerk gesloopt. 

625  Schrijnen, ‘Verscheidenheden’, 84.
626  Oversteegen, Vorm of vent, 23. Volgens Oversteegen gaf het tijdschrift de lezer nauwelijks het gevoel 

dat hij in de twintigste eeuw was beland.

onzen tijd. – Het boek is een macht ten kwade of ten goede; […] Men bedenke: ieder 
abonnement op Boekenschouw is een bijdrage tot den strijd tegen een der gevaarlijkste 
vijanden van onzen tijd – het slechte, het verderfelijke boek.”620 

De Beiaard, 1916-1925

Wat is et toch heerlik om Rooms te zijn. Wat ’n heerlik sterk Rooms leven 
groeit er overal in ons eigen Nederland. […] Sluit aan, stap mee […] waar de 
Beiaard roept, naar ’t Roomse weten, ’t Roomse kunnen, ’t Roomse leven, 
’t Roomse geluk.621

Met deze woorden vestigde H.W.E. Moller in zijn blad Opvoeding en Onderwijs de 
aandacht van zijn lezers op het verschijnen van het nieuwe culturele tijdschrift 
De Beiaard.622 Een aantal katholieke auteurs en critici vond het nodig om in 1916 
naast de al bestaande tijdschriften als De Katholiek en Van Onzen Tijd een nieuw 
cultureel tijdschrift op te richten. De Katholiek was nog steeds een respectabel blad, 
maar vooral op eigen kring gericht. De Beiaard wilde naast katholieken ook anders-
denkenden bereiken met een breed scala aan onderwerpen in de categorie mens 
en maatschappij.623 De redactie bestond uit Gerard Brom, Frans van Cauwelaert, 
J.H.E.J. Hoogveld, J.A. Loeff, B.H. Molkenboer en Jos. Schrijnen. In de eerste jaargang 
verklaarde Jos. Schrijnen in een artikel “Verscheidenheden” de titel van het tijd-
schrift. Hij verwees naar de beiaardier aan de Amstel,624 die op kerstnacht met zijn 
spel een gevoel van eenheid, harmonie en gemeenschap in de ziel teweegbrengt: 

Waarom wij ons tijdschrift De Beiaard doopten? […] Hij is ons dierbaar 
geworden, de beiaard, die ons zag geboren worden en opgroeien in de 
schaduw der talrijke torentransen, die Nederland eens kroonden, nòg 
kronen met Roomsche schoonheid. […] Zóó nu dachten wij ons ook den 
aard en de roeping van het nieuwe tijdschrift. Zóó dachten wij ons de taak 
van zijn bestuurders en medewerkers: als wakkere beiaardiers een lied 
van eenheid en kracht, van harmonie en vrijheid te laten uitklinken over 
de landen van Maas en Schelde. 625 

De verwijzing naar de Amstel, Maas en Schelde maakte duidelijk dat De Beiaard 
aandacht wilde besteden aan de literatuur van het Noorden en Zuiden van 
Nederland, maar ook aan de literatuur van de Vlamingen.

De betekenis van het tijdschrift De Beiaard wordt door een aantal critici verschil-
lend beoordeeld. J.J. Oversteegen bespeurt in zijn overzicht van de tijdschriften 
rond 1916 nauwelijks een vernieuwende tendens in De Beiaard. 626 De aandacht was 
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De Beiaard. (Brabant-Collectie, Bibliotheek Universiteit van Tilburg).
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volgens Oversteegen exclusief gericht op katholieke verschijnselen en de oordelen 
op literair terrein waren vrijwel zonder uitzondering moraliserend. Rogier heeft 
een positiever oordeel: “Van het tijdschrift ging […] de opvoedende kracht uit tot een 
gezuiverde kunstsmaak; het gaf aan de katholieke pers bovendien het voorbeeld 
van katholieke bemoeienis met het toneel.” 627 Ook Theo Reul is van mening dat 
De Beiaard een belangrijke rol gespeeld heeft in de geschiedenis van de laatste fase 
van de katholieke emancipatie. Hij omschrijft het tijdschrift als een orgaan voor 
katholieke intellectuelen, “zó breed en gevarieerd van opzet dat het voor ieder-
een boeiend was, en van een zodanig niveau dat men zich over zijn abonnement 
tegenover niet-katholieken niet hoefde te generen”.628 Mathijs Sanders beschouwt 
De Beiaard als een schakel tussen twee generaties katholieken. In literair opzicht 
verzette De Beiaard zich tegen het Tachtiger estheticisme van Van Onzen Tijd en 
tegen de katholieke jongeren vanaf 1920.629 Voor de literaire bijdragen ruimde de 
redactie relatief veel plaats in: ruim veertig procent van de inhoud. 630

Katholieke Bibliotheek, 1875-1884

Aan het eind van de negentiende eeuw konden katholieken die verzekerd wilden 
zijn van verantwoorde lectuur terecht bij de Katholieke Bibliotheek.631 In De Katholiek 
van 1876 schreef H.J.J. Prenger een lovende recensie over de acht afleveringen van 
dit achthonderd bladzijden tellende verzamelwerk. De redactie had volgens hem 
bewezen voor haar taak berekend te zijn om “soliede lektuur te leveren, die bij het 
lezen niet vervluchtigt.” De redactie zou er ook in geslaagd zijn een selectie van 
titels aan te leveren, waardoor katholieken gesticht konden worden: 

Zij wil aan het Nederlandsche Katholieke publiek aanbieden: biographien 
van Heiligen, wier leven eene bijzondere historische betekeenis heeft, van 
andere groote Katholieke mannen, ook van niet-Katholieke personen van 
naam, […] De Redactie beoogt niet romantische lectuur te geven […] Haar 
daarvoor eer! Ook aan onze Katholieken wordt genoeg, zoo niet te veel 
romantische lectuur door de katholieke pers verschaft. 632

Katholieke Bibliotheek was eigenlijk geen tijdschrift maar een reeks publicaties over 
allerlei onderwerpen. De ondertitel luidt: “keus en keur op ‘t gebied van godsdienst, 
wijsbegeerte, opvoedkunde, geschiedenis, enz.” In deze reeks verschenen titels als: 
Het onderwijs van staatswege en de rechten der ouders (Manning, 1875), De waarheid 
van den godsdienst: een proeve van apologetiek (J.W.G. Vermeulen, 1880). De redactie 
wilde de lezers degelijke lectuur aanbieden. Daarbij hoorden geen romans, maar 
wel “vlot lezende reisverhalen” en beschouwingen over “hedendaagsche questi-
ons brulantes.” Verder kreeg het lezerspubliek “meesterwerken der negentiende-
eeuwsche buitenlandsche schrijvers aangeboden.” 633 De schrijvers die de redactie 
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Uit het kloosterleven. Uit de reeks Katholieke Bibliotheek, 1869 (Brabant-Collectie, Bibliotheek 
Universiteit van Tilburg).
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vervolgens noemde, waren geen onbekenden in de katholieke wereld, onder andere 
de bisschop Dupanloup, kardinaal Manning en De Montalembert.634 Zij schreven 
over politieke en godsdienstige onderwerpen.

Katholieke Bibliotheek werd volgens Prenger veel geraadpleegd. Voor deze studie 
is de reeks van belang, omdat er veel opvattingen over lectuur in te vinden zijn.

Deze vijf katholieke tijdschriften heb ik geselecteerd uit de lijst van Sanders na 
raadpleging van de tijdschriften. Deze zijn divers verspreid over een lange peri-
ode en de belangrijkste katholieke woordvoerders komen erin aan het woord. 
Er staan voldoende meningen in om tot een vergelijking te kunnen komen 
tussen die van de samenstellers van literatuurmethoden en die van katholieke 
tijdschriften.

Opvattingen over “ongezonde lectuur” in katholieke 
tijdschriften

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd in de tijdschriften vaak gewe-
zen op de bedenkelijke kanten van het lezen als tijdverdrijf. En uiterst schadelijk, 
zo luidde de waarschuwing, was het lezen van zogenaamde gevaarlijke lectuur. 
Rubrieken over verboden boeken waren vooral te vinden in de tijdschriften De 
Katholiek, Katholieke Bibliotheek, De Katholieke Gids en Boekenschouw.

De behoefte aan duidelijke scheidslijnen tussen goede en slechte literatuur 
kwam voort uit de idee dat de katholieke literatuur vooral een morele functie had. 
Marita Mathijsen wees er in haar lezing Gij zult niet lezen op, dat in de late achttiende 
en negentiende eeuw door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen het lezen 
bevorderd werd om het volk kansen te geven zich te ontwikkelen, maar dat er tege-
lijkertijd een tegenbeweging op gang kwam die de zedenondermijnende werking 
van het lezen benadrukte. Moraalpredikers kwamen volgens Mathijsen ook in 
kringen van het Nut voor, maar het verzet tegen leesbevordering kwam toch vooral 
van rooms-katholieke en orthodox-protestantse zijde.635 Protestanten en katholie-
ken gingen steeds meer waarde hechten aan een eigen lectuurvoorziening. 

Boeken die gevaarlijk waren, konden volgens de clerus maar beter verboden 
worden. Regelmatig werd er daarom in De Katholiek ook een rubriek “Verboden 
boeken”, de Index librorum Prohibitorum, geplaatst. Het waren afleveringen van de 
officiële Index die eerder in het Dagblad van Rome waren gepubliceerd, “goedge-
keurd door den H. Vader”.636 De Index was bedoeld om eenvoudige gelovigen te 
beschermen tegen dwalingen en onzedelijke lectuur. In 1966 werd de Index door 
paus Paulus VI opgeheven. In de meeste gevallen besprak de Index boeken waarin 
theologische of filosofische kwesties werden behandeld met titels als: “Ueber 
den Rathschluss Gottes mit der Menschheit und der Erde”. Die titels werden 
over het algemeen zonder commentaar vermeld, maar soms ook met een aante-
kening waaruit kon blijken, dat de auteur dankzij het ingrijpen van de censor 
tot een beter inzicht was gekomen. Bijvoorbeeld: “De schrijver van het werk 
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[…] bij dekreet van 19 September veroordeeld, heeft zich loffelijk onderworpen 
en herstel gedaan”.637 Of: “De schrijver heeft zich loffelijk onderworpen en zijn 
werk afgekeurd.”638 Of: “De Auteur heeft zich in een schrijven aan Z.H. Paus Pius 
IX van den 10 Februarij edelaardig, godsdienstig en loffelijk onderworpen.”639 
Omstreden boeken werden dus niet altijd definitief verboden, maar konden na 
aangebrachte verbeteringen, alsnog goedgekeurd, opnieuw worden uitgegeven.

In de reeks publicaties van Katholieke Bibliotheek was geen enkel boek “gevaar-
lijk”. De redactie van deze reeks schreef in een verantwoording: “Toch willen wij 
het onze doen om zouteloze en bederf inhoudende romannen en romannetjes 
naar de scheurmand te brengen”.640

In De Katholiek ging de recensent Prenger nog een stap verder dan de “scheur-
mand” en waarschuwde zijn lezers in zijn recensie over Katholieke Bibliotheek dat 
romantische lectuur die op zich onschadelijk was, toch tot leesverslaving kon 
leiden. De gevolgen van die verslaving moesten niet onderschat worden: 

Aanmerkelijk tijdverlies, opgejaagde verbeelding, ligtzinnigheid, een 
welig gevoelsleven, ongeschiktheid voor ernstigen arbeid des geestes, 
het verslaafd raken aan slechte lectuur, zijn dat niet dikwerf de gevolgen 
van een aanvankelijk onschuldig en niet nadeelig, maar spoedig onmatig 
lezen van op zich zelf onschadelijke romans?641 

Ruim vijfentwintig jaar later schreven critici in tijdschriften nauwelijks meer 
over leesverslaving, maar richtten zij hun pijlen op een stroming als het natu-
ralisme. Het naturalisme in de letterkunde paste niet in de katholieke kunstop-
vatting. Schrijvers als Zola en Couperus werden afgewezen in De Katholieke 
Gids. In een diepgravend betoog over het naturalisme in de Franse literatuur 
concludeerde de auteur van het artikel, aangeduid met de initialen P. v. R. , dat de 
naturalisten geen weet hadden van het doel van de kunst:

De groote fout van Zola en zijne volgelingen is dat zij de roeping der kunst 
uit het oog verliezen. Wat is toch het doel der kunst? Het antwoord ligt 
voor de hand: de kunst is tot opbeuring en verheffing der menschheid, 
de kunstenaars en schrijvers moeten zijn de apostels der menschheid, zij 
moeten verheffen wat onbeschaafd, verblijden wat bedroefd is. […] wat 
leelijk en terugstootelijk is, slechts als middel gebruikt mag worden om 
het schoone beter te doen uitkomen.642

In 1908 verscheen in De Katholieke Gids een artikel over “verderfelijke literatuur”. 
De schrijver vond het nog steeds een belangrijk onderwerp, hoewel hij veron-
derstelde dat veel lezers het wel een afgezaagd thema zouden vinden. Dat was, 
gezien de mogelijke gevolgen volgens de schrijver onterecht, want: 

De verschrikkelijke gevolgen, die ’t lezen van verboden lectuur onver-
mijdelijk na zich sleept, verschijnen dagelijks onder onze oogen. Men 
behoeft slechts ’n blik in ’t een of ander blad te slaan om de waarheid 
onzer bewering door ’n treffend drama geïllustreerd te zien, terwijl ook 
’n kijkje in de rechtzalen ons kan overtuigen, hoe de herauten onzer z.g. 
moderne verlichting telkens nieuwe slachtoffers lokken.643 
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Het tijdschrift Boekenschouw waarschuwde evenals De Katholieke Gids voor gevaar-
lijke lectuur. Dat recensenten van Boekenschouw argumenten hanteerden die 
betrekking hadden op ethische waardeoordelen, blijkt uit een bespreking van 
de in 1906 verschenen novellebundel Line van A. Aletrino. De recensent S.L. 
van Berne opende zijn recensie met de zin: “Boekenschouw stelt zich niet zozeer 
voor om een kunst-waardebepaling van een boek te geven, dan wel een morele-
waarde-bepaling”. […].644 Van Berne had inderdaad vooral morele bezwaren tegen 
de pessimistische levenshouding in de verhalen van Aletrino en vervolgde: “Er 
staat in het hele boek niets, wat direkt aanbotst tegen onze Katholieke levensbe-
schouwing. Is het dan misschien indirekt gevaarlik?” Het antwoord luidde “nee”, 
omdat deze verhalen volgens de recensent zowel ethisch als esthetisch zo’n 
bedroevend laag peil vertoonden, dat niemand ze zou gaan lezen.

De redactie van Boekenschouw vond het belangrijk haar lezers duidelijk te 
maken welke principes ten grondslag lagen aan de beoordeling van boeken. Die 
principes, vastgelegd in De Kerkelijke Boekenwet, waren, wat de redactie betreft, 
nog steeds het richtsnoer voor recensenten van Boekenschouw.645 De wet bevatte 
niet minder dan tweeëntwintig categorieën boeken, die weer onderverdeeld 
waren in onder andere ketterse boeken, vertalingen van de Bijbel, boeken over 
verschillende onderwerpen en zedeloze boeken. In de paragraaf “Zedeloze 
boeken” stond bijvoorbeeld: “Ten strengste verboden zijn boeken, die opzettelijk 
behandelen, verhalen of leeren wellustige en onzedige zaken.” De recensenten 
beschikten met de De Kerkelijke Boekenwet dus over duidelijke richtlijnen, of zoals 
de redactie het uitdrukte: “ De lezer heeft aldus klaar en duidelijk de beginselen, 
volgens welke hij en wij moeten beoordelen”. 

Nieuwe romans die ter bespreking op de redactietafel kwamen en die naar 
het oordeel van de redactie thuishoorden in de categorie “slecht” of “verderfe-
lijk”, werden niet geweerd, maar beoordeeld voor zover dat mogelijk was naar de 
normen van de Boekenwet. Er waren natuurlijk grensgevallen die ontsnapten aan 
het oordeel goed óf slecht. Zo verklaarde de recensent van Schetsen van Samuel 
Falkland ondubbelzinnig dat hij onder de indruk was van het schrijftalent van 
Herman Heijermans. Hij besloot zijn stukje met de opmerking dat de ontwik-
kelde katholiek zichzelf best mag trakteren op “een slokje letterkundig genot, 
maar, zo vervolgde hij: “We hopen echter, dat de twee pagina’s met Falkland- en 
Heijermanstitels hem niet zullen aansporen om alle, daar vermelde werken, te 
koopen. Verschillende ervan zijn vies, vies.”646

De redactie van Boekenschouw spoorde de lezers aan toch vooral boeken te 
bestellen bij katholieke boekhandelaren. Deden ze dat niet, dan konden onaange-
name ervaringen niet uitgesloten worden. Ter illustratie diende een ingezonden 
brief van een geestelijke die bij een niet-katholieke boekhandelaar boeken bestel-
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de: “De boekjes kwamen; maar daarbij een pakje drukwerk, platen, recensies etc. 
zooals U hierbij ziet. Al dit vuil stuurt men aan geestelijken ter nadere kennis-
making; zou het ook niet aan leeken tooneel-dilettanten worden toegezonden, 
dikwijls tot groot geestelijk nadeel der geadresseerden?”

Uit de brief bleek dat de ongewenste post reclame bevatte voor onzedelijke 
lectuur, volgens de briefschrijver “pornographie”. De briefschrijver ging er blijk-
baar van uit dat priesters beter bestand waren tegen lectuur van een bedenkelijk 
allooi en van deze lectuur minder schade zouden oplopen, dan niet tot de geeste-
lijkheid behorende, in toneel geïnteresseerde leken.

Opvattingen over “gezonde lectuur” in katholieke tijdschriften

In een aantal culturele tijdschriften, zoals De Katholiek, De Beiaard en De Katholieke 
Gids, verschenen artikelen over literatuur die in de pas liepen met een meer 
behoudende visie die kan worden gekarakteriseerd als religieus-idealistisch.647 
Schrijvers zouden volgens deze opvatting zich moeten inspannen om een ideale 
en harmonische werkelijkheid uit te beelden, een werkelijkheid die uitsluitend 
gevonden kon worden in de katholieke kerk. In 1879, het jaar dat Van Cooth lid 
werd van de redactie van De Katholiek, schreef hij een artikel waarin hij zijn gedach-
ten ontvouwde over het wezen van de letterkunde: “De letterkunde, eene studie 
over den mensch”.648 Dit breed opgezette betoog over de relatie tussen het diepste 
wezen van de mens en de letterkunde bood geen verrassende nieuwe inzichten, 
maar sloot heel traditioneel aan bij veel literair-kritische beschouwingen van voor 
1880. Daarin werd voortdurend gehamerd op de band die er zou moeten zijn tussen 
kunst en het ‘Goede’, ‘Ware’ en ‘Schone’. Sanders zag in zijn studie deze trias in een 
aantal tijdschriften steeds weer terugkomen.649 Ook Van Cooth verwerkte in zijn 
betoog dezelfde elementen, maar gaf daarbij veel aandacht aan het gegeven dat 
juist de letterkunde nauw samenhangt met wat er in de samenleving gebeurt: “leg 
de hand op de letterkunde en gij zult den harteklop ontwaren van het zieleleven 
der maatschappij; wat er omgaat in de geesten en de gemoederen in beweging 
brengt, vindt daar zijn meest bezielde uitdrukking.”650 Met een verwijzing naar 
de goddelijke oorsprong van de schoonheid, vormgegeven door de kunstenaar, 
besloot Van Cooth het eerste deel van zijn betoog.

In een vervolgartikel651 verzamelde Van Cooth argumenten die de positieve en 
onmisbare rol van de Kerk in het scheppen van ware kunst moesten aantonen. 
De Kerk had zich volgens Van Cooth altijd opgesteld als beschermvrouwe van 
de kunst: 

Wie niet inziet, dat zij tegen al de machten der vernieling de groote macht 
des behouds is, kent haar alleen uit de lasteringen harer vijanden. Maar 
wij, Katholieken, kennen haar van het eerste ontwaken onzer rede af […] 
omdat wij bij ondervinding weten in haar een bezielende kracht te bezit-
ten voor alles, wat waar en schoon en goed is. 

Nadat Van Cooth nog wees op de zedenwet die de Kerk hanteerde en de literaire 
kritiek daarmee een instrument verschafte ter beoordeling van literatuur, eindig-
de hij zijn betoog met een idealistische literatuuropvatting die haar legitimatie 
ontleende aan dezelfde kerk: 
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De Kerk geeft ons een ideaal van volkomenheid, dat wij, zeker, nimmer 
kunnen bereiken, maar dat toch onze ziel ontvlamt voor alles, wat 
schoon, edel en verheffend is, en ons door waardeering en bewondering 
daarvan om ons heen belet aan de maatschappij en aan de wereldorde te 
wanhopen.

Maar naast verheffende literatuur was er altijd ook zedenbedervende lectuur. Van 
Cooth waarschuwde in dit verband tegen novellen, die “een wezenlijke bezoe-
deling zijn voor ieder christelijk huisgezin, waar ze kunnen binnensluipen”. 
Hij benadrukte dat katholieken op dit terrein het met elkaar eens konden zijn: 
“tegen besmetting met anti-christelijken geest willen we ons zelven en de onzen 
zorgvuldig vrijwaren.”652 Hij maakte hierbij onderscheid tussen gezonde en onge-
zonde, “onhollandsche” kunst. Ongezonde kunst zou gekenmerkt worden door 
“egoïstische afzondering binnen den engen kring van eigen impressie, ontroe-
ring of hartstocht, zelfverheerlijking en zelfverblinding, aanbidding van eigen 
ik”. Romanschrijvers die vanuit deze levensvisie een milieu schetsten, kweekten 
“zenuwslappe, ziekelijke, over hun eigen kostbaar ikje honderd-uit-zeurende 
wezentjes”. De gezonde kunst verbond Van Cooth aan een groots, nationaal 
verleden, waarin een “klein heldenvolk” een vastberaden strijd voerde voor zijn 
onafhankelijkheid en de Tien Geboden overeind hield als grondwet van het zede-
lijk leven. Daarin, zo hoopte Van Cooth, zouden katholieken in hun menings-
verschillen over moderne literatuur het eens moeten zijn: “In ieder geval willen 
wij, katholieken, allen gezamenlijk, eensgezind en onverdeeld, de christelijke 
levensbeginselen handhaven en er onvervaard openlijk voor opkomen.”653

Ruim tien jaar later maakte ook P.C. De Brouwer schoonheidsontroering 
afhankelijk van de moraal. In De Beiaard jaargang 1917-1918 schreef hij een opstel 
“Over het kunstoordeel”. Daarin betoogde hij dat de “moraliteit” een belangrijke 
factor is bij de beoordeling van kunstwerken: “Aan den zedelijken mensch geeft 
de onzedelijke voorstelling geen schoonheidsvoeling, want de walg overmeestert 
zijn gevoel”.654 

Positiebepaling tegenover Tachtig in katholieke tijdschriften

De kunstopvatting van Tachtig, die Van Cooth karakteriseerde als “egoïstische 
afzondering binnen den engen kring van eigen impressie”, werd in 1907 met 
hernieuwd elan ook buiten het katholieke literaire circuit bestreden. In dat 
jaar verscheen van de socialistische dichter Adama van Scheltema (1877-1924) 
Grondslagen eener nieuwe poëzie: proeve tot een maatschappelijke kunstleer tegenover het 
naturalisme en anarchisme, de Tachtigers en hun decadenten. In deze studie verwierp 
hij de l’art pour l’art-gedachte van de Tachtigers omdat zijn sociaaldemocratische 
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opvattingen voorschreven dat de kunst aan de gemeenschap toebehoorde. B.H. 
Molkenboer (1879-1948) schreef in De Katholiek twee jaar later een lange recensie 
over dit boek dat hij beschouwde als “een keerpunt in onze literatuurgeschiede-
nis”.655 Het bijzondere van Scheltema’s Grondslagen was gelegen in het feit dat 
de ook in eigen, katholieke kring door sommigen bejubelde Tachtigers nu eens 
door een niet-katholiek werden aangevallen. Katholieken hadden bij monde van 
Schaepman, zo betoogde Molkenboer, al eerder kritiek geleverd op het individu-
alisme van Tachtig: “ Kunst voor de gemeenschap, ziehier de leuze van Scheltema 
tegenover het partikularisme der mannen van tachtig, de fout, door den room-
schen Schaepman indertijd al gewraakt. Kunst voor de gemeenschap, ja die verlan-
gen wij, katholieken, met hart en ziel […].”656 Sanders stelt dat katholieke critici de 
aanval van Scheltema op de Tachtigers gebruikten om hun eigen poëticale positie 
te bepalen en de maatschappelijke functie van de literatuur een groter aandeel te 
geven.657 Dit beluisteren we inderdaad bij Molkenboer als hij zegt: “ ’t Is dan ook 
in verband met ons eigen letterkundig leven, dat wij dit veelbesproken boek hier 
willen kenschetsen.”658

Volgens Molkenboer konden katholieken trots zijn op hun “eigen letterkun-
dig leven”. Als voorbeeld noemde hij de katholieke poëzie van Eduard Brom 
(1862-1935). In een bespreking van Broms poëzie659 verweet Molkenboer de 
Tachtigers gebrek aan vernieuwing en plaatste tegenover hen een dichter als 
Brom, die gebruikmakend van de beeldentaal van de Middeleeuwen zich via zijn 
bewondering voor Dante had ontwikkeld tot een moderne katholieke dichter, 
terwijl, betoogde Molkenboer, de Tachtigers waren verstard en geen ontwikke-
ling meer doormaakten. Hoewel Molkenboer de onmiskenbare invloed van de 
Tachtigers op de sonnetten van Brom niet noemde, karakteriseerde hij de dichter 
toch als modern, omdat hij als katholiek gebruik maakte van de vormentaal van 
Tachtig: “om zijn schuwe geloofsgenoten te bewijzen dat men literair tachtiger 
kon wezen en toch goed katholiek”. 

De Tachtigers waren in De Beiaard niet erg populair. Zij werden ook door 
andere medewerkers van De Beiaard onder vuur genomen. Zo schetste Bernard 
Verhoeven (1897-1965) een beeld van wat hij verwachtte van de jonge gene-
ratie dichters en schrijvers.660 De inhoud, de religieuze basis van literatuur 
was in zijn visie belangrijker dan de uiteindelijke vormgeving. Hij meende 
dat de periode, waarin kunstenaars alleen maar uit waren op “bevrediging in 
eigenwaan en zinnelijk welbehagen” voorbij was en gevolgd werd door “een 
springvloed van heftiger geestelijke begeerten” […]Het steriel aestheticisme, dat 
na de Tachtigerpassie in grooten kring de geliefkoosde levenshouding werd, 
een houding van verfijnd pessimisme met geestelijke allures, is verouderd. […] 
Hoeveel dieper en waarachtiger boeit ons in de litteratuur het werk, dat getekend 
is door het stigma van het Godsverlangen.”661

Er waren echter ook katholieke jongeren die de nieuwe kunstvormen van de 
Tachtigers juist bewonderden. Een van die jongeren was de neerlandicus Maarten 
Poelhekke (1864-1925), die zich verzette tegen de vanzelfsprekendheid waarmee 
katholieken de moderne literatuur afwezen. Hij wilde laten zien dat de nieuwe 
esthetische inzichten van Tachtig niet in strijd hoefden te zijn met de katholieke 
geloofsleer. In De Katholiek kreeg Poelhekke van de redactiesecretaris Van Cooth 
de gelegenheid een vijftal opstellen over eigentijdse schrijvers te publiceren. De 
opstellen van Poelhekke over Modernen hadden niet tot gevolg dat zijn ideeën 
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655  Molkenboer, ‘Een nieuwe poëtiek’, 108.
656  Molkenboer, ‘Een nieuwe poëtiek’, 108.
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ook in Van onzen tijd te signaleren was. Vanaf 1905 distantieerden zich steeds meer critici van de lite-
raire normen van Kloos.

658  Molkenboer, ‘Een nieuwe poëtiek’, 3.
659  Molkenboer, ‘Eduard Brom, 1862-1922’, De Beiaard 7.2 (1922) 137-145.
660  Verhoeven, ‘Nieuwe Literatuur’. In: De Beiaard 7.2 (1922) 179- 402.
661  Verhoeven, ‘Nieuwe Literatuur’. In: De Beiaard 7.2 (1922) 386.
662  Binnewiertz, ‘Moderne Poetiek’, De Katholiek 118 (1900) 252.
663  De Klerk, ‘Een eigen litteratuur’, Van Onzen Tijd (1900-1901) 56.

over moderne kunst bij alle geloofsgenoten aansloegen. Behoudende katholieken 
gingen er nog steeds van uit dat de katholieke geloofsleer en moderne literatuur 
moeilijk te combineren waren. 

Een medestander van Poelhekke, kapelaan A.M.J.I.Binnewiertz (1870-1915), 
onderzocht ook de mogelijkheden van katholieke poëzie in een moderne vorm. 
Hij bewonderde de Tachtigers en had de overtuiging dat hun ideeën over een 
nieuwe vormgeving verbonden konden worden met een kunstbeschouwing 
die niet botste met de katholieke geloofsleer. Binnewiertz schreef artikelen over 
moderne poëzie, getiteld Moderne poëtiek, verspreid over drie achtereenvolgende 
jaargangen van De Katholiek (1899-1901). Binnewiertz wilde tegemoetkomen 
aan de principiële bezwaren uit het katholieke kamp tegen het atheïstische en 
pantheïstische karakter van de nieuwe poëzie. Een gedicht van een moderne, 
ongelovige dichter kon in de visie van behoudende katholieken geen schoon-
heid uitbeelden. De oplossing kon volgens Binnewiertz gevonden worden in 
weglaten en toevoegen. De nieuwe vormen konden worden aanvaard, maar dan 
met aftrek van alles wat niet strookte met de katholieke geloofsovertuiging. Als 
poëzie met moderne vormprincipes daarenboven voorzien werd van christelijk 
gedachtegoed, zou er juist sprake kunnen zijn van grote kunst: 

Doch daarenboven, omdat de modernen, zooals blijken zal, hun goed 
letterkundig begrip – een toren, hoog en rank, - hebben vastgebouwd aan 
een heidensche tempel – hun goddelooze levensleer – daarom hoeft die 
toren nog niet afgebroken te worden. Wie bevoegd meent te zijn, neemt 
bijl en moker en vergruizelt de afgodsbeelden, en werpt neer de muren 
van den heiligen tempel – maar laat staan den toren ongedeerd, onverlet 
… plaatst er boven ons stralend Roomsche kruis.662

Het wezen van katholieke kunst

Kon er eigenlijk wel gesproken worden van een eigen katholiek letterkundig 
leven en een eigen katholieke kunst? Volgens enkele jonge critici die rond 1900 
in De Katholiek en vooral in Van Onzen Tijd aan het woord kwamen konden katho-
lieke kunstenaars zich niet alleen meten met niet-gelovigen, maar hen zelfs over-
treffen. Een logisch gevolg van deze zienswijze was dat de katholieke kunst ook 
de leiding diende te hebben in de kunstwereld. De redactieleden van Van Onzen 
Tijd zochten dan ook naar het wezen van een eigen katholieke kunst. Die kunst 
zou vooral mystiek gekleurd moeten zijn, getuige de omschrijving door het redac-
tielid C.R. de Klerk: “katholiek-mystieke kunst, die nu reeds in wording, vaster en 
grootscher vormen kan aannemen in de eeuw die straks wordt ingeluid.”663 De 
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Klerk zag in de mystieke kant van het katholicisme, “zoowel in letterkundige- als 
kerkelijkhistorischen zin”,664 juist mogelijkheden voor een eigen literatuur die 
zich kon meten met niet-katholieke moderne literatuur. In het wezen van de 
katholieke levensbeschouwing zaten volgens De Klerk mystieke elementen. 
De Klerk had er geen rekening mee gehouden dat juist die mystieke kant van 
het katholicisme bij een aantal conservatieve redactieleden van De Katholiek 
zó veel weerstand zou oproepen dat zijn artikel “Een eigen litteratuur” niet 
geplaatst werd. Niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat in het negentiende-
eeuwse katholicisme alle mystiek werd verdacht van pantheïsme.665 Rond 1900 
waren er een aantal schrijvers, beeldend kunstenaars en intellectuelen zonder 
een specifiek kerkelijk profiel die zich interesseerden voor mystieke teksten. 
Mystieke ervaringen waren voor hen niet verbonden met een persoonlijke God, 
maar hoorden thuis in een pantheïstische of deïstische levensbeschouwing. Voor 
De Klerk was er echter maar één ware mystiek, namelijk de kerkelijke en dus 
katholieke mystiek.666 

De medewerkers van De Beiaard legden weer andere accenten in hun opstellen 
over katholieke kunst. Gerard Brom (1882-1952), de redactiesecretaris van De 
Beiaard, was ervan overtuigd dat de ideale schoonheidsbeleving inherent was 
aan het katholicisme. In zijn opstel “Kerk en Kunst” gaat Brom in op de vraag 
“waarom hebben de katholieken hun kunst en de Protestanten niet?” 667 In het 
antwoord op deze vraag kwamen zijn opvattingen over de verhouding tussen 
kunst en katholicisme uitvoerig aan bod. Brom plaatst tegenover de kilheid van 
het protestantisme (“Protestantse kerken zijn gehoorzalen, […] liefst een kale 
ruimte met witte muren”) de katholieke warmte. Protestanten zijn door de 
afscheiding, die volgens Brom het wezen van de Hervorming was, met hun gods-
dienstbeleving in een individualisme verzeild geraakt dat ook kunstuitingen 
negatief beïnvloedde. Daartegenover plaatst Brom de synthese die in het katho-
licisme volop te vinden is. “Katholieke synthese, waardoor het Ware, het Goede 
en het Schone onderscheiden, maar ongescheiden in drie-eenheid versmelten. 
Scheiding daarentegen is ’t innerlijk beginsel van de Hervorming”.668 Volgens 
Poelhekke zou de ware kunst alleen te vinden zijn in het katholicisme, want:

dan moet de hoogste kunst ook wortelen in de meest volmaakte wereld-
beschouwing, d.i. in het katholicisme ; - dan moet de hoogste kunst sieren 
het menschwaardigste leven, d.i. het echt katholieke leven.669

De ideeën over schoonheidsbeleving en katholicisme in de tijdschriften leidden 
echter niet automatisch tot alom gerespecteerde katholieke kunst. Romans van 
katholieke auteurs die konden wedijveren met publicaties uit het niet-katholieke 
literaire circuit, waren er nauwelijks. B.H. Molkenboer, die regelmatig nieuwe 
boeken besprak in de “Letterkundige Kroniek” van De Beiaard, klaagde over het 
lage peil van de katholieke belletrie. De afwezigheid van katholieke toplitera-
tuur zou terug te voeren zijn op een gebrek aan spontaneïteit bij de auteurs en 
angst voor kritiek: “Over ’t algemeen krijgen we den indruk, dat het spontane 
ontbreekt ; er is te veel berekening, te veel “kunst”, te veel literatuur” 670 De enige 
auteur die volgens Molkenboer een uitzondering vormt in de nog ondermaatse 
katholieke romans en die door gelovigen en ongelovigen werd bejubeld, is de 
schrijfster Marie Koenen: 
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van pastoor Ribbergh, die in 1928 zijn publiek voorhield: ‘De godsdienst is de Moeder der kunsten’. 

En dat Marie Koenen werkelijk gelezen wordt, zal iemand te minder betwis-
ten, nu ook de neutrale markt op haar rijpe vruchten aast. Wonderlijk 
produktief en onverholen katholiek, is zij een der weinigen onder ons, die 
genade vindt in de meest kritische oogen van andersdenkende vaklui. 

In zijn opstel “Groei der dichtkunst” deed Poelhekke ook een poging het wezen 
van de katholieke kunst te omschrijven. Volgens Poelhekke is de ideale, dus 
katholieke dichter, een “door God gezegende die in zijn hoofd en hart een wereld 
van gevoelens en beelden draagt, […] het Materiaal om zijn schepping uit op te 
bouwen. […] Schoonheid toch is allereerst waarheid; niet zoete liefelikheid, maar 
levende werklikheid”.671

Het wezen van katholieke kunst is dus volgens medewerkers van Van Onzen 
Tijd en De Beiaard te vinden in katholieke mystiek, en in een door God geïnspi-
reerde schoonheidsbeleving.672

Overeenkomstige opvattingen in katholieke 
literatuurmethoden

We hebben gezien dat de medewerkers van katholieke tijdschriften vanaf 1842 
beschouwingen schreven over literatuur. Aanvankelijk waarschuwden zij voor 
leesverslaving en de invloed van verderfelijke lectuur, vanaf 1900 reageerden zij 
op de kunstopvattingen van de Tachtigers. Zij zochten naar een eigen, katholieke 
kunst met een eigentijdse, moderne vormgeving. Als we nu deze opvattingen 
vergelijken met ideeën van methodenschrijvers over “gevaarlijke”, “ongezonde” 
en “gezonde” lectuur, dan kunnen we overeenkomstige opvattingen constateren.

Opvattingen over “ongezonde” lectuur  
in katholieke literatuurmethoden

In de eerste katholieke literatuurmethode in Nederland, Geschiedenis der 
Nederlandsche letteren uit 1868, achtte de auteur W. Everts het niet nodig de 
lezers te waarschuwen voor gevaarlijke lectuur. Hij wees wel in algemene zin 
op de gevaren van ongeloof en realisme, die hij sinds de Franse Revolutie ook 
in Nederland zag opdoemen, maar dat betekende niet dat hij op grond van zijn 
“bezwaren tegen de geest der eeuw” bepaalde literaire werken buitensloot. Aan 
schrijvers als Multatuli en Marcellus Emants werden door hem respectievelijk 
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“schitterende gaven “ en “veel talent” toegeschreven.673 Vijfendertig jaar later 
waren voor Horsten de één, godloochenaar, en de ander, schrijver van naturalis-
tische romans, niet acceptabel in zijn bloemlezing voor het katholieke onder-
wijs. 674 Everts had meer problemen met de Reformatie in de zestiende eeuw, die 
een kerkscheuring tot gevolg had. Hij wees op de negatieve invloed van “het 
Protestantismus” dat erin geslaagd was in de Renaissance “de laatste sporen der 
middeleeuwse dichtkunst te doen verdwijnen”.675 

De moderne literatuur plaatst Everts bij de eerste druk van zijn Geschiedenis der 
Nederlandsche Letteren in het tijdvak van 1790 tot 1868. De Tachtigers blijven dus 
nog geheel buiten het gezichtsveld van de auteur. De periode van 1790 tot 1868 
gaf Everts echter weinig reden tot optimisme: “Door geheel het oude Europa was 
intusschen, met den geest van ongeloof, het zaad van oproer en omwenteling 
gestrooid”. Hij verweet schrijvers als Rousseau en Voltaire dat ze “de staatkundige 
steunsels der staten aan het wankelen (hadden) gebracht, door het ondermijnen 
der zeden, en grondstellingen heerschend gemaakt, welke met de bestaande orde 
van dingen lijnrecht in strijd waren.”676 Zedeloosheid en ongeloof hadden in 
de visie van Everts eveneens een slechte invloed op de literatuur. Dichters die 
pal stonden voor christelijke waarden kregen daarom in zijn bloemlezing extra 
ruimte toebedeeld. Over Bilderdijk schreef Everts: “dat zijn naam eerlang eene 
leus, een wachtwoord zal worden voor de mannen van geloof en behoud, tegen-
over die van ongeloof en realisme”.677

Lezen voor het plezier, in overigens ongevaarlijke avonturenromans, kon toch 
bezwaarlijk zijn, als deze lectuur lezers afhield van serieuze literatuur. In het voor-
woord van het letterkundig tijdschrift Bloemkrans waarschuwde pater B. Ghijben in 
1883 heel nadrukkelijk voor de gevaren van “uitspannings-lectuur”: 

Voor jongelieden, die zich reeds van zoogenaamde uitspannings-lectuur 
eene behoefte hebben gemaakt, - wat wij zouden bejammeren, - zal het 
geen hier geleverd wordt, wel niet sterk genoeg gekruid zijn. Dezulken, 
al wenden zij ook de bedoeling voor om zich door lezen een goeden stijl 
te vormen, zijn veelal op geheel iets anders uit. Zij willen iets, dat gedurig 
de nieuwsgierigheid prikkelt, de verbeelding gaande maakt, het gemoed 
ontroert ; liefst avontuurlijke, kunstig ineengeweven, verdichte geschie-
denissen, waarin elk hoofdstuk een verwikkeling aanbrengt, die men in 
een volgend hoopt opgelost te vinden […] Zulke lezers (- moet ik ze nog 
lezers noemen, en niet eer boekenverslinders?) nemen uit hunne lieve-
lingsboeken minder een goeden stijl mede, dan wel eene overladen en 
overspannen verbeelding en dikwijls een tegenzin voor ernstige studie ; 
van andere gevolgen wil ik niet spreken.678 

Ghijben sloot zich in dit citaat aan bij de alom verbreide opvatting in katholieke 
tijdschriften in de tweede helft van de negentiende eeuw, dat “uitspannings-
lectuur” gevaren oplevert voor de serieuze student. Toch werden in Bloemkrans 
behalve veel katholieke auteurs ook een respectabel aantal, zoals Ghijben 
noemde, “onkatholieke schrijvers wier meesterschap op letterkundig gebied 
algemeen erkend is”, aan de lezer voorgesteld. Daarin school echter een gevaar, 
want, waarschuwde Ghijben: 
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Vele werken namelijk van groote letterkundige verdienste laten onder het 
opzicht van godsdienst en zedelijkheid zooveel te wenschen over, dat gij die 
niet zonder groot gevaar voor uwe ziel zoudt kunnen lezen […] Weest daar-
om op uw hoede ; en al wordt u ook een of ander werk als een meesterstuk 
aangeprezen […] neem het nimmer ter lezing, dan na eerst de raad ingewon-
nen te hebben van diegenen, die door rijper jaren, degelijken godsdienstzin, 
kennis en ervaring in staat zijn u aan te wijzen, wat u past en dienstig is.

Het is aannemelijk dat Ghijben bij de selectie van auteurs en literaire werken in 
Bloemkrans rekening hield met de Index librorum Prohibitorum, waarin bepaalde 
boeken ten strengste werden verboden. De afleveringen van de Index werden al 
vanaf 1856 in De Katholiek gepubliceerd.

In de Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken (1903) gebruikte een van de samenstel-
lers, C.Vromans, de woorden “gezond” en “ongezond” om goede van slechte litera-
tuur te onderscheiden. In zijn inleidingen bij moderne schrijvers bracht hij “gezonde 
kunst” regelmatig in verband met de katholieke geloofsovertuiging, in tegenstelling 
met “huilende kunst” die een gevolg zou zijn van ongezond realisme.

In dezelfde periode verscheen de literatuurmethode Van Onzen Tijd (1905). 
De samensteller, Jaak Boonen, had volgens A.M.J.I. Binnewiertz “alle kritiek en 
waarschuwing zorgvuldig vermeden” en daarom schreef hij in de inleiding van 
de bloemlezing:

moge hier in deze inleiding met kracht en klem de nadruk worden gelegd 
op het gevaarlijke dat openbaar en verborgen in velerlei uiting der moder-
ne litteratuur gevonden wordt.679

Vijftien jaar later, in 1920, komt Horsten in het laatste deel van zijn methode 
Stemmen van verre en dichterbij met dezelfde waarschuwingen. Lezers moeten 
vooral verdacht zijn op “moderne romans van niet-katholieke auteurs”, want 
de lezing van deze literatuur zou kunnen leiden tot “somberheid, willoosheid, 
zedelike laagheid en nog meer ernstige kwalen”.680 Dat de romans van Multatuli, 
Emants en Couperus in Stemmen niet werden behandeld, zou er op kunnen 
wijzen dat Horsten ze indeelde bij de categorie gevaarlijke lectuur.

Opvattingen over “gezonde lectuur” in katholieke literatuurmethoden

Schrijvers van literatuurmethoden enerzijds en medewerkers van tijdschriften 
anderzijds hadden veelal dezelfde opvattingen over literatuur. Zij dachten wel 
verschillend over de mate waarin katholiciteit in de kunst tot uiting moest komen. 
Tot 1900, het jaar dat Van Onzen Tijd werd opgericht, hadden de samenstellers 
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van literatuurmethoden nog geen scherp omlijnde omschrijvingen van katho-
lieke kunst tot hun beschikking. De kenmerken van “gezonde “ katholieke kunst 
bleven in het vage. We zagen al dat Van Cooth in zijn opstel over “De letterkunde, 
eene studie over den mensch” katholieke kunst op één lijn stelde met “gezonde 
Hollandsche kunst”.681 Eenzelfde verwijzing naar “gezonde kunst” treffen we aan 
bij M.S. Vromans, die in zijn reeks Nieuwere schrijvers een inleiding schreef bij het 
werk van Johan de Meester. Hij typeerde het realisme van De Meester als “onge-
zond”, maar gaf ook een omschrijving van “frisch gezond realisme”. Die vorm 
van realisme kon een schrijver volgens Vromans alleen bereiken, wanneer hij de 
beschrijving van de werkelijkheid verbond met een persoonlijke God.682 
In een eerder opstel uit 1880 had Van Cooth in De Katholiek betoogd dat de 
zedenwet van de Kerk het mogelijk maakte literaire werken onder te brengen 
bij verheffende of niet-verheffende lectuur. 683 Pater B. Ghijben heeft voor de 
samenstelling van zijn Bloemkrans (1883-1895) nog kennis kunnen nemen van dit 
opstel. Zo waarschuwde hij zijn lezers niet alleen dat ze zich moesten wapenen 
tegen leesverslaving, maar hield hen ook voor dat ze konden genieten van boei-
ende verhalen van katholieke auteurs waarvan een stichtende werking uitging. 
De eerste jaargang van Bloemkrans opent daarom met het verhaal “Het portret” 
van de schrijver H.A. Banning (1818-1909), dat eindigde met een zedenles: 

Het is maar een eenvoudige geschiedenis die wij hebben meegedeeld ; 
doch zij, die niet slechts lezen om zich te vermaken, maar ook om er nut 
uit te trekken, zullen er opnieuw uit kunnen leeren, dat het vertrouwen 
op de goddelijke Voorzienigheid nooit beschaamt, en zelfs dikwijls in deze 
wereld rijkelijk beloond wordt.684

W. Everts situeert in zijn literatuurmethode “gezonde” katholieke kunst vooral 
in de Middeleeuwen. Artikelen over de Middeleeuwen in de periode dat Everts 
zijn literatuurmethode publiceerde (1868) heb ik niet gevonden. Er is wel een 
artikel over de titelplaat van De Katholiek waarin het grootse verleden van de 
Katholieke Kerk genoemd wordt. De schrijver spreekt over “die heilige gods-
dienst, […] hoezeer later door velen onnadenkend verworpen, niet te min onge-
schonden en onveranderd van de achtste tot de negentiende eeuw van geslacht 
tot geslacht is bewaard en overgebragt”.685 De belangstelling die Everts voor de 
Middeleeuwen aan de dag legde, had enerzijds te maken met de invloed van 
een hoogleraar als Jonckbloet, maar had toch ook een onmiskenbaar religieuze 
achtergrond. Bij de behandeling van Jacob van Maerlant onderbreekt Everts zijn 
betoog met een paragraaf, waarin hij een beeld van de Middeleeuwen schetst 
waarnaar katholieken konden terugverlangen: 

’t Is hier de plaats dunkt ons, voor eene opmerking, welke men niet uit 
het oog mag verliezen, zonder gevaar te loopen, zich een zeer onjuist 
denkbeeld van den geest der middeleeuwen, en bijgevolg van hare letter-
kunde, te vormen. […] Er bestond toen eene kordate vrijmoedigheid, eene 
argelooze openhartigheid, daar wij in onze gekunstelde samenleving, 
geen denkbeeld van hebben. Geheel Europa was, in de onbetwiste eenheid 
van zijn onfeilbaar geloof, onder de zegenende hand van Christus’ eenigen 
stedehouder, aller Vader, als eene groote familie.686
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Aan het eind van de periode die ik in deze studie wil beschrijven, hebben katho-
lieken al een veel meer uitgesproken idee van het wezen van katholieke kunst. 
Horsten citeert in het laatste deel van Stemmen een artikel uit het tijdschrift 
Roeping (1923) “Over schoonheid” van H.W.E. Moller. In dit artikel wordt met een 
wiskundige bewijsvoering uitgelegd wat katholieken onder schoonheid dienen 
te verstaan. De conclusie luidt: “En zo kunnen we dus volkomen juist zeggen, iets 
is schoon, omdat God schoon is; alle schoonheid is God zelf, of ’n afstraling van 
God, dat is, ’n geschapen openbaringsvorm van Gods schoonheid.”687

Het wezen van katholieke kunst en de positiebepaling 
tegenover Tachtig in katholieke literatuurmethoden

Na 1900 gingen auteurs van bloemlezingen en literatuurmethoden het vage 
begrip “gezonde” katholieke kunst steeds meer verbinden met een katholieke 
levensbeschouwing en gebruikten zij daarbij nauwkeuriger omschrijvingen. 
Ze konden daarvoor te rade gaan bij De Katholiek, Van Onzen Tijd en De Beiaard, 
waarin medewerkers artikelen over literatuur schreven.

Zo plaatste M.R. de Brouwer in zijn reeks Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken 
een essay uit De Katholiek van C. Broere. In dit essay schetste hij de loop van de 
geschiedenis vanuit de katholieke wereldbeschouwing.688 Het artikel was welis-
waar al een halve eeuw eerder gepubliceerd, maar volgens De Brouwer nog steeds 
actueel en daarom leerzaam voor de moderne tijd. Broere betoogde, dat dichter-
lijke ontroering, in welke vorm dan ook gegoten, altijd te maken had met eeuwige 
schoonheid en dat die op haar beurt weer verwees naar God.

In bijdragen van C. Vromans voor de Letterkundige Bibliotheek werd in de inlei-
dingen bij de moderne schrijvers “gezonde kunst” regelmatig in verband gebracht 
met de katholieke geloofsovertuiging, een opvatting die ook in de katholieke 
tijdschriften regelmatig vertolkt werd. Dit in tegenstelling met “huilende kunst” 
die een gevolg zou zijn van ongezond realisme. Volgens Vromans zou een schrij-
ver als Johan de Meester zich schuldig maken aan ongezond realisme, omdat De 
Meester als ongelovige de realiteit beschreef, en het realisme van Heijermans zou 
ongezond zijn, omdat hij gruwelijke gebeurtenissen in zijn verhalen toeliet. 

Hoe moderne opvattingen verbonden kunnen worden met een katholieke 
levensbeschouwing was ook voor frater J.L. Horsten in het laatste deel van zijn 
bloemlezing Stemmen van verre en dichtebij een belangrijk uitgangspunt. Hij 
citeerde in dit verband een artikel van H.H. Knippenberg uit het dagblad De 
Maasbode, waarin de nieuwe generatie katholieke dichters de weg gewezen werd 
hoe ze met godsdienstige bezieling toch de moderne opvattingen over literatuur 
in hun werk konden toepassen. Knippenberg behoorde niet tot de redactie van 
Van Onzen Tijd, maar stond achter de literaire opvattingen van het tijdschrift en 
leverde ook regelmatig bijdragen in de jaargangen 1916-1920. Horsten onder-
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schreef de kunstopvatting van De Tachtigers en in hun voetspoor de literaire 
kritieken in Van Onzen Tijd, dat retoriek in poëzie moest worden vermeden.

Volgens Horsten had de katholieke kunst alleen toekomst wanneer kunste-
naars zich toelegden op gemeenschapskunst. Hij deelde in dat opzicht de opvat-
tingen van De Beiaard. Horsten verwierp het individualisme van Tachtig, zoals 
bleek uit een kritische kanttekening bij de dichtbundel Goede Vrijdag van Felix 
Rutten, die hij te subjectief vond: “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.”689

In het laatste deel van Stemmen, Onze Letterkunde van 1880-heden, maakte 
Horsten minder gebruik van de bekende handboeken, maar verwees hij regel-
matig naar tijdschriften. Voor de bespreking van poëzie van Jacques Perk en 
Albertine Steenhoff- Smulders raadpleegde hij artikelen uit De Katholiek, voor 
Boutens en Pierre Kemp verwees hij naar Studiën, voor Frederik van Eeden en 
Henriëtte Roland Holst ging hij te rade bij De Beiaard.690

Het wezen van katholieke kunst vond Horsten in het werk van Marie Koenen. 
Over haar roman De Moeder zegt hij: “Hoe voortreffelik schildert Marie Koenen 
ons hier weer, welk een kracht er uitgaat van nobele zielen, die biddend en 
boetend in stilte hun dagen afleven voor God. Dat maakt dit werk zo door en 
door rooms.”691

Conclusie

Gezien de vele verwijzingen in katholieke literatuurmethoden naar artikelen 
over literatuur in katholieke tijdschriften, is het aannemelijk dat auteurs van 
schoolboeken door de tijdschriftmedewerkers werden beïnvloed in de menings-
vorming over wat gerekend kon worden tot ware katholieke literatuur en “onge-
zonde” literatuur. In de eerste literatuurmethoden, van Everts en Ghijben, wordt 
er niet veel aandacht besteed aan “ongezonde” lectuur. Ghijben voorzag wel dat 
de tijd die besteed werd aan het lezen van avonturenromans ten koste zou gaan 
van serieuze studie. Vanaf 1900 worden samenstellers van literatuurmethoden 
zich steeds meer bewust van een gevarenzone in het literaire aanbod, waarvoor 
lezers dienden te worden gewaarschuwd.

In de literatuurmethoden kan er in de periode 1868 tot 1924 een ontwikke-
ling geconstateerd worden van een min of meer algemene, door alle gezindten 
aanvaarde literaire canon naar een meer specifieke, voor katholieken geschikte 
bloemlezing en literatuurgeschiedenis. Zo’n verschuiving van nationale kunst 
naar een eigen katholieke kunst is ook in de culturele katholieke tijdschriften 
aanwijsbaar, waarbij medewerkers die zowel tot het behoudende als tot het 
progressieve kamp gerekend werden, streven naar een eigen katholieke kunstop-
vatting. Zo probeert de redactie van het progressief geachte Van Onzen Tijd een 
moderne vormgeving van de poëzie te combineren met een katholieke inhoud. 
Gemeenschapskunst, katholieke synthese, ethisch besef en mystiek blijken crite-
ria waaraan een eigen katholieke kunst zou moeten voldoen.

In de eerste literatuurmethoden van 1868 tot 1900 is er nog nauwelijks 
sprake van een specifieke katholieke literatuuropvatting. In zijn Geschiedenis 
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der Nederlandsche Letteren verheft Everts wel de Middeleeuwen tot een glorieus 
tijdperk, waarin de Kerk nog een eenheid vormde en waarin de literatuur bloeide, 
omdat “dichtende priesters zorgden voor beschaving en zedelijkheid in en door 
het geloof”. Hij vindt het echter niet nodig bepaalde literaire werken uit te slui-
ten omdat ze niet zouden passen in een katholieke literatuuropvatting.

De gangbare literaire canon wordt ook door B. Ghijben in zijn Bloemkrans nog 
grotendeels gehandhaafd, ondanks de obligate waarschuwingen tegen ongeloof 
en zedeloosheid die hij met name bij “onkatholieke schrijvers” kon waarnemen. 
Toch vormt het onkatholieke geen beletsel om een respectabel aantal van deze 
schrijvers in de bloemlezing op te nemen.

In 1903, toen de reeks Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken werd gepu-
bliceerd, was er voor het eerst in een literatuurmethode, en tegelijk ook in de 
culturele tijdschriften, een wending waarneembaar naar een specifiek katholieke 
literatuuropvatting. De samenstellers van de Letterkundige Bibliotheek hadden in 
hun commentaar op literaire werken een duidelijke voorkeur voor verheffende, 
katholieke literatuur en waarschuwden tegen ongezonde literatuur, zoals moreel 
verwerpelijke romans, omdat in hun visie alleen kunstenaars met een katho-
lieke geloofsovertuiging gezonde kunst konden voortbrengen. In hetzelfde jaar, 
1903, had de redactiesecretaris van De Katholiek, Van Cooth, ook gewezen op het 
verband tussen gezonde kunst en christelijke levensbeginselen.

Ten slotte is er ook overeenstemming in opvattingen over literatuur in de 
literatuurmethode Stemmen van verre en dichtebij en het tijdschrift De Beiaard. De 
auteur, frater Horsten, was met de medewerkers van dit tijdschrift van mening 
dat katholieke kunstenaars zich konden onderscheiden van andere door zich te 
richten op de gemeenschap. De idee dat het katholicisme de kunst extra glans 
kon geven, werd zowel in de literatuurmethode Stemmen als in katholieke cultu-
rele tijdschriften met overtuiging uitgesproken.

In een aantal artikelen in De Katholiek en De Beiaard wordt duidelijk afstand 
genomen van het individualisme en het estheticisme van Tachtig. Ook Horsten 
verwerpt in het laatste deel van Stemmen het individualisme in de kunst. Het 
amorele karakter van Tachtig past volgens hem niet in een katholieke levens-
beschouwing waarbij ethisch besef belangrijker wordt geacht dan esthetische 
overwegingen. De literaire vormentaal van Tachtig accepteert hij wel, maar die 
moet dan worden opgenomen in katholieke gemeenschapskunst.

Het ligt voor de hand de uitkomsten van Sanders’ studie Het spiegelend venster te 
vergelijken met mijn onderzoek naar opvattingen over literatuuronderwijs in 
katholieke scholen 1868-1924. Sanders bestudeerde de literatuuropvattingen 
van drie generaties schrijvers en critici in de periode 1870-1940. Hij baseerde 
de conclusies van zijn onderzoek op literaire opvattingen van critici die hun 
artikelen publiceerden in diverse katholieke tijdschriften. In het beeld dat 
Sanders schetst, maakt het katholieke literaire circuit in de periode tot 1880 
een gesloten indruk: in de tijdschriften wordt nauwelijks serieus gereageerd 
op de literatuuropvattingen van niet-katholieken. Dat verandert in de periode 
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tussen 1880 en 1920. Dan nemen katholieke critici poëticale standpunten die 
buiten het katholieke circuit zijn ontwikkeld serieus en formuleren hun eigen 
literatuuropvattingen in relatie tot die van “andersdenkenden”. Voor katholieke 
jongeren betekent Tachtig een literaire vernieuwing die zij, met behoud van hun 
levensovertuiging, in een eigen katholieke kunst willen integreren. Het venster 
naar buiten wordt, aldus Sanders, opengezet.692

In mijn onderzoek naar de vraag welke rol het katholieke literatuuronderwijs 
toebedeeld kreeg in het proces van confessionalisering en verzuiling, lijkt er 
eerder sprake te zijn van een omgekeerde beweging. In de periode voor 1900 
geven schrijvers van literatuurmethoden nog geen blijk van een specifieke 
katholieke literatuuropvatting en zij volgen in hun selectie van literaire werken 
grotendeels de neutrale canon. Maar na 1900 worden methodenschrijvers zich 
meer bewust van hun verantwoordelijkheid leerlingen goede, dat wil zeggen, 
verheffende katholieke literatuur aan te bieden. In de methoden die vanaf 1914 
worden ontwikkeld, klinkt steeds nadrukkelijker de roep om een eigen katholie-
ke literatuur. Katholieke auteurs krijgen in de meeste katholieke schoolboeken 
voorrang op niet-katholieken. In het literatuuronderwijs is er dus in de periode 
1868-1920 eerder sprake van een ontwikkeling die loopt via open houding tegen-
over literaire ontwikkelingen tot een meer gesloten front.




