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692  Sanders, Het spiegelend venster, 326.

Samenvatting en conclusie

In de jaren zestig van de twintigste eeuw schreef K. Schippers het tweeregelig 
gedichtje:

Bij Loosdrecht

Als dit Ierland was
Zou ik beter kijken

Het gedicht gaat over wat wij zien als we anders kijken dan we gewend zijn. 
Onze waarneming wordt bepaald door de manier waarop wij kijken en wat wij 
dan zien, hangt weer voor een groot deel af van conventies. Voor Schippers is 
poëzie een kwestie van observeren, waarbij het bekende vertaald wordt in het 
onbekende. In zijn visie kan er poëzie ontstaan wanneer het gewone, alledaagse 
in een nieuw verband wordt geplaatst. 

Zo is het ook met het beoordelen en waarderen van literatuur uit de eigen en 
de voorbije tijd. Die waardering is gebonden aan conventies. Dat geldt voor de 
beoordeling van literatuur in schoolboeken uit de eenentwintigste eeuw, maar 
ook voor literatuurmethoden en bloemlezingen van honderdvijftig jaar geleden, 
waarin schrijvers voor de leerlingen van toen een betrouwbaar beeld wilden 
schetsen van historische en moderne literatuur. Katholieke auteurs van school-
boeken uit de negentiende en het begin van de twintigste eeuw moesten daarbij 
rekening houden met opvattingen over literatuur die voor een deel bepaald 
werden door de katholieke geloofsleer. Zij keken dus door een roomse bril. Ook 
voor de onderzoeker uit de eenentwintigste eeuw kan zo’n bril goede diensten 
bewijzen om een beter zicht te krijgen op de literatuuropvattingen van ruim 
honderd jaar geleden. Die opvattingen werden gekleurd door een andere manier 
van kijken naar literatuur dan wij nu gewend zijn. Waarom werden bijvoorbeeld 
rond 1900 in katholieke literatuurmethoden schrijvers als Multatuli en Couperus 
doodgezwegen of scherp veroordeeld, terwijl nu al lang vergeten katholieke 
schrijvers de hemel in werden geprezen? 

Opvattingen over eigentijdse literatuur in de negentiende eeuw werden sterk 
beïnvloed door discussies in culturele tijdschriften over de gevaren van zeden-
bedervende lectuur en de waarde van moreel verheffende literatuur. Het vak 
lezen was in de ogen van onderwijsgevenden uitermate geschikt om katholieke 
geloofswaarheden uit te dragen en de eigen katholieke literatuur te promoten. 
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Het literatuuronderwijs in het katholieke voortgezet onderwijs heeft daarom in 
de periode tussen 1850 en 1920 een belangrijke rol gespeeld in het proces van 
confessionalisering en verzuiling.

In een hiërarchisch georganiseerd instituut als de Katholieke Kerk zou men 
verwachten dat de richtlijnen voor goed katholiek onderwijs door kerkelijke 
autoriteiten werden bepaald. Maar een vast door de kerk bepaald kader, waarbin-
nen ideeën over leesonderwijs werden ontwikkeld, was er in het begin van de 
negentiende eeuw nog niet. De geschiedenis van het lager onderwijs in Nederland 
laat zien, dat er vanaf het eind van de achttiende eeuw een ontwikkeling plaats 
vond van particulier georganiseerd onderwijs naar nationaal, neutraal onderwijs 
voor alle gezindten en van nationaal onderwijs naar de vrijheid voor alle gezind-
ten om een eigen, al dan niet religieuze invulling te geven aan het onderwijs. Het 
onderwijs vóór de stichting van de Bataafse Republiek in 1795 werd overgelaten 
aan de plaatselijke overheid en particuliere initiatieven. Ouders die behoorden 
tot de gegoede burgerij stuurden hun kinderen naar de Franse school, die geheel 
uit het verplichte schoolgeld werd gefinancierd. De andere schooltypen, Duitse 
en Latijnse scholen, werden door het gemeentebestuur bekostigd.

Centrale sturing en controle op de verschillende schooltypen ontbrak, zodat 
het niveau erg ongelijk was. Onderwijzers werden nog niet via kweekschooloplei-
dingen voorbereid op het lesgeven en waren nauwelijks vakbekwaam. Nationale 
sturing via onderwijswetten werd pas mogelijk toen Nederland in 1795 onder de 
naam Bataafse Republiek tot een eenheidsstaat werd uitgeroepen. 

Verlichte burgers die zich aan het eind van de achttiende eeuw organiseerden in 
genootschappen, waren het erover eens dat het onderwijs een bijdrage zou kunnen 
leveren aan een geordende samenleving waarin ook het geluk van het individu zou 
zijn gewaarborgd. De meeste initiatieven om het onderwijs te verbeteren gingen 
uit van de in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het Nut 
schreef een rapport met de titel Algemene denkbeelden over het nationaal onderwijs. 
Dit rapport werd de basis van de Lager Onderwijswet van 1806. Deze wet schreef 
voor dat het onderwijs niet meer van een bepaalde levensovertuiging mocht 
uitgaan. Tot die tijd volgde het onderwijs sinds de Reformatie de richtlijnen van 
de Gereformeerde Kerk. De overheid wilde de eenheid van de nieuwe staat bevor-
deren door voor het onderwijs een algemeen christelijk karakter te verordonneren 
dat in geen enkel opzicht leerstellig mocht zijn. In de praktijk had dit onderwijs 
toch weer een onmiskenbaar protestants karakter. De katholieken, die vonden dat 
in een openbare school met verlichte, protestantse ideeën van katholiek onderwijs 
weinig terecht kon komen, moesten echter wachten tot 1848, het jaar waarin de 
nieuwe grondwet tot stand kwam. In deze wet werd de scheiding van kerk en staat 
definitief vastgelegd. Katholieken en orthodox-protestanten kregen nu de moge-
lijkheid om zonder toestemming van de plaatselijke of nationale overheid scholen 
te stichten met een eigen confessionele signatuur. 

De schoolstrijd

Toen de overheid met de schoolwet van 1857 hogere eisen ging stellen aan de 
kwaliteit van het onderwijs, konden de bijzondere scholen nauwelijks voldoen 
aan de financiële consequenties die de naleving van de wet met zich meebracht. 
De vrijheid van onderwijs was dan wel op papier geregeld, maar betekende voor 



243

katholieken geen wezenlijke vooruitgang in hun streven naar eigen katholiek 
onderwijs, zolang ze hun scholen voor bijzonder lager onderwijs uit eigen zak 
moesten betalen. Het financiële probleem werd steeds nijpender naarmate de 
behoefte aan katholiek onderwijs groeide. Voorlopig was er geen oplossing voor 
de financiële nood van nieuwe katholieke scholen en dat kwam de kwaliteit van 
het onderwijs niet ten goede.

De oprichting van katholieke scholen maakte ook de beschikbaarheid 
van leerkrachten noodzakelijk. Daarin kon worden voorzien door nieuwe 
congregaties die sinds het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 als 
paddenstoelen uit de grond rezen. In Tilburg richtte bisschop Joannes Zwijsen 
congregaties op die zich niet alleen bezighielden met charitatief werk, maar 
vooral ook in het onderwijs actief waren. De opleiding van de fraters en dus ook 
de kwaliteit van de scholen liet echter nog te wensen over. Katholieke ouders 
kwamen daarom nogal eens in de verleiding hun kinderen naar een neutrale 
kwaliteitsschool te sturen. De kerkelijke autoriteiten, die beducht waren voor 
deze ontwikkeling, besloten de ouders door middel van een bisschoppelijke brief 
te waarschuwen voor de schadelijke effecten van een godsdienstloze school. Dit 
document uit 1868, ook wel genoemd het Mandement van de bisschoppen over 
het onderwijs, werd tot ver in de twintigste eeuw gezien als de grondwet voor het 
katholieke onderwijs. De belangrijkste boodschap van het Mandement was, dat 
in alle vakken godsdienstige beginselen merkbaar moesten zijn.

Omdat ook orthodox-protestanten grote moeite hadden met een openbare school 
die een verwaterde vorm van christendom in de plaats stelde van de rechtzinnige 
leer, ontstond voor het eerst een vorm van samenwerking tussen katholieken en 
protestanten. Zij voerden gezamenlijk een schoolstrijd voor gelijke berechting 
van openbaar en bijzonder onderwijs. Aan deze strijd kwam een einde toen in de 
grondwet van 1917 werd bepaald dat de bekostiging voor neutrale en confessio-
nele scholen gelijk getrokken zou worden. Protestanten en katholieken konden 
nu hun onderwijs naar eigen inzicht inrichten.

De schoolstrijd werd voornamelijk gevoerd om de gelijke berechting van 
openbaar en bijzonder lager onderwijs. Ook scholen voor (meer) uitgebreid lager 
onderwijs, ULO of MULO, vielen onder de lager onderwijswet. Het voortgezet 
onderwijs, later middelbaar genoemd, werd in de eerste helft van de negentiende 
eeuw gezien als een opleiding voor leerlingen uit de gegoede stand en viel aanvan-
kelijk buiten de staatsbemoeienis. De inrichting van Franse scholen en gymnasia 
en de salarissen van de leerkrachten werden bekostigd uit schoolgelden die de 
ouders moesten betalen. De overheid wilde vanaf 1848 echter ook meer greep 
krijgen op het middelbaar onderijs en ontwierp daartoe in 1862 de Wet op het 
middelbaar onderwijs. De staat introduceerde tevens nieuwe schooltypen onder 
de naam HBS en Middelbare School voor meisjes. Katholieke HBS-en werden 
kort daarna op diverse plaatsen in Nederland gesticht. De eerste katholieke MMS, 
Marienbosch, werd in 1924 in Nijmegen gesticht.

Katholieke pedagogiek

Nu de schoolstrijd voor de confessionelen tot een goed einde was gebracht, konden 
protestanten en katholieken hun opvoedingsdoelen optimaal realiseren. Een 
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eigen katholiek opvoedingsdoel mocht dan rond 1920 al tamelijk helder omschre-
ven zijn, in de negentiende eeuw was er nog nauwelijks sprake van katholieke 
pedagogiek. De onderwijsgevenden moesten zich in die periode behelpen met 
opvoedkundige adviezen, geschreven door pastoors en hoofdonderwijzers, die 
op hun beurt gebruik maakten van met name uit het Duits vertaalde werken. Die 
handleidingen verzandden vaak in een godsdienstig traktaat en gaven onderwij-
zers weinig houvast voor de dagelijkse lespraktijk. Opvoeding in de katholieke 
leer werd in die geschriften vaak belangrijker gevonden dan het aanbrengen van 
kennis. Dat de aandacht voor kennis onder katholieken een ondergeschikte plaats 
innam ten opzichte van onderwijs in de geloofsleer, had onder andere te maken 
met hun verzet tegen de opvattingen van verlichtingspedagogen die meenden dat 
kennis en inzicht zouden leiden tot goed handelen. De katholieke kerk volgde met 
grote argwaan en bezorgdheid de culturele vernieuwing die het verlichte denken 
met zich meebracht, omdat gelovigen ervan doordrongen moesten worden dat een 
deugdzaam leven niet mogelijk was zonder het licht van de goddelijke openbaring. 
De genademiddelen van de kerk waren in de visie van katholieken onontbeerlijk 
voor het ware geluk op aarde en in het hiernamaals. Onderwijs volgens katholieke 
opvoedingsbeginselen was daarbij onontbeerlijk.

Pedagogische handleidingen van Nederlandse katholieken die meer op de prak-
tijk van het onderwijs gericht waren, verschenen vanaf het begin van de twintig-
ste eeuw. In die tijd werd er een groot aantal katholieke kweekscholen opgericht 
en was er voor die opleidingen veel vraag naar bruikbare leerboeken over opvoe-
ding en onderwijs. Twee auteurs, A. Vincent en J.J. Verbeeten, die vanuit hun 
eigen onderwijservaring een katholieke schoolpedagogiek wilden ontwikkelden, 
publiceerden in 1907 de handleiding Opvoeding en Onderwijs. Ze besteedden in 
hun boek veel aandacht aan het literatuuronderwijs, omdat er naar hun oordeel 
geen vak was dat meer gelegenheid bood tot godsdienstig-zedelijke vorming dan 
lezen. Om die reden riepen zij lezen uit tot het belangrijkste vak.

Het explosief groeiend aantal katholieke onderwijsgevenden vanaf 1900 deed 
de behoefte ontstaan aan regelmatig verschijnende vaktijdschriften. Daarin werd 
voorzien door de katholieke pedagogische tijdschriften Opvoeding en Onderwijs, 
vanaf 1908, en Ons Eigen Blad, vanaf 1913. In het laatste blad, een “tijdschrift voor 
onderwijsgevende kloosterlingen”, werden de meeste artikelen over literatuuron-
derwijs geschreven door de fraters S. Rombouts en J.L. Horsten, die ook methoden 
voor het literatuuronderwijs schreven. De auteurs waren er heilig van overtuigd 
dat leerlingen door het onderwijs in esthetisch verantwoorde en tegelijk vrome 
katholieke literatuur konden worden gevormd tot betere mensen.

Literatuuronderwijs

De voorname plaats die het vakonderdeel lezen innam, zou moeten worden 
ondersteund door goede katholieke leesboeken, bloemlezingen en literatuur-
methoden. In het Mandement over het onderwijs uit 1868 werd al benadrukt 
dat de leraar tot taak heeft bij alle leervakken bedacht te zijn op het “inpren-
ten van goede beginselen”. Literatuurmethoden en bloemlezingen die volgens 
deze richtlijn waren samengesteld, waren ten tijde van het mandement nog 
nauwelijks beschikbaar. Er werden wel bloemlezingen en literatuurmethoden 
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samengesteld door katholieke auteurs die een breder verspreidingsgebied op 
het oog hadden dan uitsluitend katholieke scholen. In de titel en het voorwoord 
werd dan ook niet expliciet vermeld dat de bloemlezing bestemd was voor het 
katholieke onderwijs. 

De eerste literatuurmethode met een duidelijk katholiek karakter, maar 
volgens de auteur ook bruikbaar voor niet-katholieke scholen, werd in 1868 
geschreven door W. Everts, directeur van het kleinseminarie te Rolduc. Uit zijn 
commentaar op literaire werken blijkt dat Everts zich niet gebonden achtte aan 
strenge katholieke richtlijnen, als daar al sprake van was. Een al of niet voor een 
katholiek onwelgevallige gedachtegang in poëzie of proza was voor Everts niet 
doorslaggevend voor zijn esthetisch waardeoordeel. Zo bewonderde hij de stijl 
van de protestantse schrijfster Bosboom-Toussaint en werden Bilderdijk en Da 
Costa als “anti-verlichters” door hem in het katholieke kamp verwelkomd. Het 
katholieke karakter van Everts’ methode bleek wel uit zijn grote waardering 
voor de periode van de Middeleeuwen, waarin volgens Everts de kerk en de kunst 
nog een eenheid vormden. De Renaissance verbond hij met de Reformatie en 
beschouwde hij om die reden als een periode van terugval.

Vijftien jaar na de publicatie van Everts literatuurmethode verscheen het literaire 
tijdschrift Bloemkrans. Dit tijdschrift, met dertien jaargangen van 1883 tot 1895, 
was bedoeld voor aanstaande katholieke onderwijzers. De redacteur, B. Ghijben 
wilde met Bloemkrans katholieke studenten behulpzaam zijn met de studie van 
taal, stijl en letterkunde. In dit opzicht paste Bloemkrans in een vorm van lite-
ratuuronderwijs dat vooral in de eerste helft van de negentiende eeuw werd 
toegepast en waarbij literaire bloemlezingen werden gebruikt voor taal-, stijl- en 
schrijfonderwijs. Ghijben, die toch ook de auteur was van de bisschoppelijke 
brief over het onderwijs, was in de keuze van auteurs voor zijn bloemlezing niet 
zo streng als op grond van de mandement-tekst verwacht zou mogen worden. 
Hij selecteerde voor zijn tijdschrift bijna evenveel niet-katholieke als katholieke 
schrijvers. Ghijben liet zich duidelijk beïnvloeden door de opvattingen over 
proza en poëzie die in zijn tijd gemeengoed waren en liet daarmee ook zien welke 
visie op de Nederlandse literatuur in de negentiende eeuw tot 1880 dominant 
was. Over de Tachtigers die vanaf 1885 in De Nieuwe Gids publiceerden repte hij 
met geen woord.

De Tachtigers ontbraken ook nog in de bloemlezing Zuid en Noord uit 1891 
van de jezuïet E. Bauwens, die de Vlaamse jeugd kennis wilde laten maken met 
Noord-Nederlandse literatuur. Bauwens paste geen censuur toe, maar plaatste 
bij de inhoudsopgave een “aanmerking” waarin hij waarschuwde voor bepaalde 
boeken “die door geen Katholieken jongeling mogen gelezen worden”. 

Toen vanaf 1900 in tijdschriften als De Katholiek, met weliswaar nog grote 
reserves, en in Van Onzen Tijd met veel waardering, aandacht werd geschonken 
aan de vernieuwingen van de Tachtigers, konden deze schrijvers en dichters in 
bloemlezingen ook niet meer genegeerd worden. 

In de voor katholieken bestemde bloemlezing Van Onzen Tijd. Proza en Poezie uit 
Noord en Zuid (1905) van de Vlaamse schrijver Jaak Boonen werden schrijvers en 
dichters als Kloos, Gorter, Emants, Couperus, Coenen en Heyermans opgenomen, 
maar hun werk werd wel voorzien van de waarschuwing dat moderne literatuur 
gegoten kan zijn in een zeer genietbare mooie vorm, maar tegelijk gevaarlijk en dus 
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verwerpelijk is. Die waarschuwingen voor moderne literatuur zijn te vinden in de 
inleiding die Boonen liet schrijven door de bekende publicist A.M.J.I. Binnewiertz. 
Deze priester-dichter probeerde in zijn artikelen de nieuw verworven esthetische 
inzichten van Tachtig te verbinden met de katholieke geloofsleer. 

Een aantal schrijvers van katholieke literatuurmethoden, Everts, Bauwens, De 
Brouwer, Vromans, Horsten en De Jager maakten voor de nodige kennis en infor-
matie over auteurs en tijdvakken gebruik van neutrale bronnen. Zij raadpleegden 
daarvoor de omvangrijke literatuurgeschiedenissen die vanaf 1881 verschenen 
en verwezen vooral naar de handboeken van Jonckbloet, Te Winkel en Ten Brink. 
De ideële, katholieke literatuuropvattingen ontleenden ze aan artikelen over 
literatuur in katholieke tijdschriften.

Opvattingen over gevaarlijke en gezonde moderne literatuur in katholieke 
tijdschriften en literatuurmethoden

Katholieke publicisten en onderwijsgevenden zochten vanaf 1900 naar een 
antwoord op de esthetische vernieuwingen die in het neutrale literaire circuit 
gemeengoed waren geworden. De belangrijkste woordvoerders in het debat over 
de plaats van moderne literatuur in het katholieke circuit waren Binnewiertz, 
M.A.P.C. Poelhekke en B.H. Molkenboer. Zij schreven over dit onderwerp onder 
andere in De Katholiek, Van Onzen Tijd en De Beiaard. Dezelfde publicisten gaven 
advies aan auteurs van katholieke leerboeken voor het literatuuronderwijs of 
schreven soms de inleiding. In die zin was er sprake van een relatie tussen de 
opvattingen over moderne literatuur in katholieke tijdschriften en literatuurme-
thoden. Moderne literatuur, geschreven in de nieuwe stijl van Tachtig, betekende 
volgens de opvatting van vooruitstrevende publicisten in die tijdschriften niet 
per definitie amorele literatuur. Hoewel katholieken zich dus niet meer afsloten 
voor vernieuwingen vanuit het neutrale circuit, wilden zij zich wel profileren 
met eigen katholieke kunst. Zij hanteerden vaak typisch roomse formuleringen 
bij de bespreking van poëzie en romans. Zo had M.A.P.C. Poelhekke het over “De 
ware, groote katholieke kunst, de stralendste verheerlijking van ons geloof” en 
schreef B.H. Molkenboer: “Kunst voor de gemeenschap, ja, die verlangen wij, 
Katholieken, met hart en ziel”. Horsten gebruikte in verband met literatuur de 
woorden “reinheid van geest en gemoed, van verstand en hart, van lichaam en 
ziel; deugd en godsdienstzin”. Dat waren ook de formuleringen die voor hem 
een richtlijn waren in zijn literatuurmethode Stemmen van verre en dichtebij bij de 
beoordeling van literaire werken.

Er waren rond 1900 echter nog geen literatuurmethoden die erop gericht 
waren de leerlingen kennis te laten maken met de moderne schrijvers. Twee 
leraren van het in 1899 opgerichte katholiek gymnasium in Tilburg vonden dat 
er op dit gebied een lacune was, die zij wilden opvullen door de uitgave van een 
Letterkundige Bibliotheek voor Katholieken (1903-1905). In deze reeks van drieënt-
wintig deeltjes besteedde de leraar C. Vromans veel aandacht aan de “nieuwere 
schrijvers” van wie hij de nieuwe literaire opvattingen van commentaar voorzag. 
Het realisme in de romans ontaardde volgens Vromans bij veel schrijvers in onge-
zonde en negativistische kunst. Er kon in zijn visie alleen sprake zijn van gezond 
realisme als schrijvers zich lieten inspireren door het katholieke geloof.
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Naarmate de katholieke zuil vanaf 1900 op alle terreinen van het maatschap-
pelijk leven steeds meer invloed kreeg, werd de behoefte om de katholieke iden-
titeit vorm te geven ook zichtbaar bij een aantal auteurs van bloemlezingen en 
literatuurmethoden. Een van die auteurs, frater Horsten, schreef van 1914 tot 
1924 zijn zesdelige bloemlezing en literatuurgeschiedenis Stemmen van verre en 
dichtebij. In de visie van Horsten moesten katholieke scholen gebruik maken van 
katholieke leerboeken volgens de leus “Rooms Onderwijs in de Roomse school”. 
Hij zocht dan ook in alle tijdvakken naar zo veel mogelijk katholieke auteurs. 
Voor de katholiek geworden Vondel reserveerde Horsten een apart deel in zijn 
bloemlezing. Hij beschouwde Vondel als de kampioen van de katholieke letter-
kunde die als een literair voorbeeld kon fungeren voor vele generaties schrijvers. 
Horsten was ervan overtuigd dat de roomse literatuur door haar godsdienstige 
bezieling meer te bieden had dan de literatuur uit het neutrale circuit.

Hoe ver een auteur kan gaan in het aanbieden van exclusief roomse litera-
tuur demonstreerde Th. de Jager in zijn bloemlezing Roomsche Keur (1915-1917), 
waarin hij de leus “Rooms onderwijs in de roomse school” uiterst consequent 
doorvoerde. Dit boek met een overzicht van de Middeleeuwen tot de eigen tijd 
bevat uitsluitend literaire werken van katholieke auteurs. De Jager motiveerde zijn 
keuze door erop te wijzen dat de katholieke levensbeschouwing als geen andere 
in staat was grote kunst voort te brengen. De Jager vormde met zijn rigoureuze 
selectie van uitsluitend katholieke schrijvers en dichters een uitzondering. Andere 
katholieke samenstellers van bloemlezingen en literatuurgeschiedenissen gaven 
ook ruimte aan niet-katholieke auteurs.

Katholieke en niet-katholieke literatuurmethoden

De literatuurmethoden Stemmen van verre en dichtebij en Roomsche Keur kunnen 
gezien worden als typisch katholieke methoden en zijn als zodanig exponent 
van de katholieke verzuiling. Een vergelijking met niet-katholieke methoden die 
op hun beurt ook deel uitmaken van de verzuiling in een ander literair circuit, 
kan zichtbaar maken in hoeverre één van deze methoden, Stemmen van verre en 
dichtebij, kan worden gezien als typisch rooms.

Het vergelijkingsmateriaal bestaat uit de protestantse methode Neerlandia 
(1917) van D. Wouters en de neutrale methode Een Nieuwe Bundel (1914) van K.H. 
de Raaf en J.J. Griss. De verschillen tussen de drie literatuurmethoden komen 
voor een deel voort uit de leescultuur waartoe de vier auteurs behoorden. Zo 
was er tussen 1900 en 1920 een katholieke, protestantse en neutrale leescultuur. 
Horstens ideeën over rooms literatuuronderwijs hadden hun voedingsbodem in 
de congregatie waartoe hij behoorde, maar werden ook beïnvloed door wat er in 
het literair-kritische discours gaande was. In algemeen-culturele tijdschriften als 
De Katholiek en Van Onzen Tijd werden artikelen geschreven die het literaire debat 
over moderne literatuur op gang brachten en die zich vooral oriënteerden op de 
literatuuropvattingen van de Tachtigers. 

De auteur van Neerlandia, D. Wouters, ontleende zijn literatuuropvattingen 
aan de discussies over moderne literatuur in het gereformeerde literaire circuit. 
Hij liet zich in zijn visie op literatuur voor de middelbare school inspireren door 
opvoedkundige ideeën vanuit gereformeerd perspectief. Dat bleek onder andere 
uit zijn dankwoord in Neerlandia tot H. Bavinck, een belangrijke woordvoerder 
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van de pedagogiek op gereformeerde grondslag. De gereformeerden hadden 
sinds de kerkscheuring in 1886, waarbij de nieuwe Gereformeerde Kerk zich 
afscheidde van de Nederlandse Hervormde Kerk behoefte aan duidelijke richt-
lijnen op het gebied van kunst. De voorman van de gereformeerden, Abraham 
Kuyper, betoogde al in 1888 dat er in de levens- en wereldbeschouwing van het 
calvinisme plaats was voor kunst, omdat die beschouwd kon worden als een 
gave van God, maar verzette zich wel tegen het modernisme, omdat vanuit deze 
niet-orthodoxe levensbeschouwing de deur werd opengezet voor heidense kunst. 
In de praktijk betekende dat een isolement ten opzichte van actuele ontwik-
kelingen in de literatuur. Het tijdschrift dat gereformeerden de weg wees in hun 
zoektocht naar verantwoorde christelijke literatuur, Ons Tijdschrift (vanaf 1896), 
richtte zich aanvankelijk eenzijdig op de ethische functie van de kunst. Maar de 
jongeren, die vanaf 1904 in de redactie kwamen, waren onder de indruk van de 
esthetische vernieuwingen van Tachtig. Ze probeerden hun moderne ideeën over 
literatuur te verwerken in een eigen christelijke letterkunde.

Over de levensbeschouwelijke richting van het literatuuronderwijs in het 
voorgezet onderwijs werd ook in tijdschriften over opvoedkunde gepubliceerd, 
zoals Het Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs , dat in 1909 werd 
opgericht. De publicaties in deze tijdschriften geven geen beeld van een geslo-
ten, naar binnen gerichte gereformeerde onderwijszuil. De gereformeerden 
probeerden juist nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, kunst 
en techniek in verband te brengen met Gods bedoelingen. In de discussie over 
de gevaren van de moderne literatuur mengden zich ook predikanten die wezen 
op de gevaren van het pessimisme in de moderne literatuur en op de antichriste-
lijke tendens van de Tachtigers. Gereformeerden en katholieken worstelden met 
dezelfde problemen met betrekking tot enerzijds het afwijzen van het atheïstisch 
gedachtegoed van de Tachtigers en anderzijds het aanvaarden van nieuwe lite-
raire normen en van moderne literatuur die paste in een christelijke levensbe-
schouwing. Toch waren er bij alle overeenkomsten verschillen 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, maar elke opvoeder had wel de eigen verantwoordelijkheid 
de literatuur te toetsen aan de christelijke beginselen. 

De ideeën van Wouters over de waardering van literaire werken wezen in de 
richting van de Tachtigers. In het voorwoord van Neerlandia betoogde hij ener-
zijds dat schoonheid bij de beoordeling van literatuur een belangrijk uitgangs-
punt was, maar anderzijds dat kunst nooit neutraal kon zijn. De voorwaarde die 
Wouters verbond aan de nieuwe vormen in de letterkunde was, dat ethische 
aspecten zwaarder moeten wegen dan esthetische. Vernieuwingen in kunst-
vormen hoefden dan niet in tegenspraak te zijn met het christelijk geloof, maar 
konden juist een uiting zijn van het goddelijke.

De leescultuur in het neutrale circuit was 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, kozen de 
woordvoerders verschillende richtingen. Het tijdschrift De Nieuwe Tijd (1897-1921) 
zag bijvoorbeeld het socialisme als een drijvende kracht in de maatschappij en de 
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kunst. Op een schrijver als Frederik van Eeden hadden de socialistische ideeën 
aanvankelijk een grote aantrekkingskracht, maar hij wees het materialisme en 
rationalisme van de socialisten af. Met een christelijk getint moralisme riep hij 
op tot een soort ethisch reveil. De auteurs van Een Nieuwe Bundel en Stroomingen 
en Gestalten voor het openbaar onderwijs verkondigden in het voorwoord van hun 
literatuurmethode de opvatting dat “kunst met een belangrijke inhoud en een 
mooie vorm een zedelijk bewustzijn oproept”. Zij lijken hiermee in hun methode 
voor alle gezindten bij een oproep als die van Van Eeden aan te sluiten.

De vergelijking van drie bloemlezingen, neutraal, protestants en katholiek, 
laat zien dat de confessionele auteurs het meest overeenkomen in hun posi-
tieve beoordeling van de Middeleeuwen en in hun reserve ten opzichte van de 
Tachtigers. Zij verwierpen beiden vanuit religieuze motieven de leus “kunst om 
de kunst”. De neutrale auteurs van Een Nieuwe Bundel daarentegen beschouw-
den de literaire producten uit de Middeleeuwen als uitingen van een nog niet 
volwassen geest en zagen de Beweging van Tachtig als een hoogtepunt in een 
ontwikkeling van literaire vernieuwingen sinds de Romantiek.

De hoofdvraag van het onderzoek

De hoofdvraag die ik in dit onderzoek heb geprobeerd te beantwoorden, is, welke 
rol het katholieke literatuuronderwijs toebedeeld kreeg in het proces van confes-
sionalisering en toenemende verzuiling. Verder heb ik mij de vraag gesteld, in 
hoeverre er uit de methoden die in het roomse literatuuronderwijs gehanteerd 
werden, sprake is van een roomse visie. Ik wilde ook onderzoeken of er bij de 
methodenschrijvers een conflict geconstateerd kan worden tussen de inmiddels 
gevestigde canon voor het literatuuronderwijs en het gebruik daarvan in roomse 
scholen.

De vergelijking van katholieke literatuurmethoden in de periode vanaf 1900 
tot 1920 wijst uit dat er wel een vage consensus was in het denken over litera-
tuuronderwijs voor katholieke scholen, maar dat schoolboekenauteurs zich niet 
konden vastklampen aan glasheldere richtlijnen die werden aangeleverd door 
kerkelijke autoriteiten of katholieke vakbladen en culturele tijdschriften. Het 
enige document van de bisschoppen over het onderwijs stamde uit 1868 en richtte 
zich voornamelijk op het lager onderwijs. De enkele zinnen die het Mandement 
wijdde aan het voortgezet onderwijs hadden betrekking op “het gezonde voedsel 
der katholieke waarheid” dat altijd gevaar liep blootgesteld te worden aan “het 
vergif eener schadelijke leer”. Een waarschuwing die ruim geïnterpreteerd kon 
worden en vaak uitmondde in het censureren van moderne romans waarvan een 
zedenbedervende uitwerking zou uitgaan. 

Er zijn dus nauwelijks beoordelingscriteria te vinden die het mogelijk maken 
een literatuurboek uit het begin van de twintigste eeuw uit te roepen tot de meest 
zuivere katholieke bloemlezing. De Jager en Horsten hadden met hun bloemle-
zing en methode Roomsche Keur en Stemmen van verre en dichtebij wel de pretentie 
dat zij leerlingen op katholieke middelbare scholen moreel en esthetisch zouden 
kunnen verheffen met roomse literatuur. 

Om te kunnen vaststellen welke katholieke aspecten typerend zijn voor 
Stemmen van verre en dichtebij heb ik de methode van Horsten in detail geanaly-
seerd in vergelijking met een andere katholieke literatuurmethode. De auteur 
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van deze methode, P.A. Kerstens, schreef in het voorwoord van zijn Leerboek 
met bloemlezing (1923) dat er volgens hem behoefte was aan een goed leerboek 
Nederlandse letterkunde voor R.K. MULO-, Kweek-, Normaal en Hoogere 
Burgerscholen, Gymnasia en Lycea. Kerstens wilde dus evenals Horsten het hele 
katholieke voorgezet onderwijs bedienen. In hetzelfde voorwoord van Kerstens 
komt al een belangrijk verschil naar voren: Kerstens wilde, meer dan Horsten, 
rekening houden met landelijke exameneisen. Hij ging er namelijk van uit, dat 
katholieke leerlingen die zijn methode gebruikten, zouden worden geëxamineerd 
door neutrale leraren, en dan konden er wel eens boeken aan de orde komen die 
botsten met het katholieke standpunt over literatuur. Zijn inleidingen bij schrij-
vers kwamen daarom meer overeen met wat in het neutrale literaire circuit geac-
cepteerd werd, terwijl door Horsten auteurs en werken in de eerste plaats werden 
geselecteerd en beoordeeld op grond van het criterium rooms of niet rooms. Een 
tweede verschil blijkt uit de bespreking van literaire werken. Romans en gedich-
ten, ook van katholieke auteurs, die een grote literaire kwaliteit hadden, konden 
uiteindelijk toch door Horsten worden afgewezen, wanneer ze niet voldeden 
aan de eisen die hij aan katholieke kunst stelde. Voor Kerstens was de literaire 
component belangrijker en waren de katholieke richtlijnen niet het absolute 
uitgangspunt. Horsten was principieel en rechtlijnig in zijn afwijzing van poëzie, 
toneelkunst en romans die strijdig waren met de katholieke waarheid.

De vergelijking van de twee katholieke methoden voor het literatuuronder-
wijs laat zien dat Stemmen van verre en dichtebij in de toepassing van katholieke 
beginselen wel verder gaat dan Leerboek met bloemlezing, maar dat er op grond 
van die vergelijking in de periode van toenemende verzuiling in het begin van 
de twintigste eeuw niet gesproken kan worden van grote verschillen. Daarnaast 
kan geconcludeerd worden dat er ook geen eenstemmigheid is bij deze twee 
methoden in de verwerking van katholieke geloofswaarheden met betrekking 
tot de beoordeling van moderne literatuur.

Het roomse karakter van Horstens bloemlezing wordt in het deel waarin hij 
de negentiende eeuw beschrijft steeds duidelijker. Tien van de zestien besproken 
auteurs schreven vanuit hun katholieke geloofsovertuiging. In zijn commentaar 
op de moderne literatuur uit het tijdvak 1880 tot 1920 zocht Horsten voortdu-
rend naar religieuze bezinning. Hij vond de niet-katholieke moderne letterkunde 
eigenlijk weinig inspirerend en in elk geval zedelijk op een laag peil. De nieuwe 
roomse literatuur bood met haar godsdienstige bezieling volgens Horsten echter 
grote perspectieven. Hij was ervan overtuigd dat het rooms beginsel de kunst een 
meerwaarde kon geven. Horsten vormde in dit opzicht met Stemmen van verre en 
dichtebij een eindpunt in een ontwikkeling, waarbij in de literatuurmethoden 
van 1868 tot 1924 sprake was van een min of meer algemene, door alle gezindten 
aanvaarde literaire canon naar een meer specifieke, voor katholieken geschikte 
bloemlezing en literatuurgeschiedenis. 

In tegenstelling tot de katholieke culturele tijdschriften, waar, zoals Sanders 
aantoont, er ruimte is voor een diversiteit in opvattingen over moderne litera-
tuur en over de positie van de katholieke literatuur in het neutrale circuit, is in 
literatuurmethoden als Roomsche Keur en Stemmen een andere tendens te bespeu-
ren. De auteurs van deze methoden laten zien dat zij in de selectie van schrijvers 
en literaire werken en vooral de verantwoording die zij daarover afleggen, meer 
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passen in een gesloten en streng gereguleerd katholiek circuit. Horsten spreekt 
over de meerwaarde van katholieke kunst, die zelfs een voorbeeldfunctie zou 
kunnen vervullen ten opzichte van andere kunst. Volgens deze opvatting passen 
de ideeën van Horsten over de functie van het literatuuronderwijs in wat Rogier 
en Luykx de ontluiking van het katholicisme noemden. Hiermee bedoelen zij 
de opvatting dat het katholicisme de samenleving zou kunnen beïnvloeden 
en wellicht herkerstenen. De katholieke literatuur zou daarbij een belangrijke 
rol kunnen spelen. Daarnaast is er bij Horsten, De Jager en de auteurs van de 
Letterkundige bibliotheek voor katholieken, ook sprake van protectie: lectuur die 
door hen wordt aangeduid als zedenbedervend, weren ze uit hun bloemlezingen. 
Dat de auteurs van schoolboeken minder verdeeld waren in hun opvattingen 
over moderne literatuur dan de medewerkers van katholieke tijdschriften, had 
waarschijnlijk te maken met pedagogische motieven. Leerlingen met nog onvol-
doende intellectuele bagage moesten voorlopig afgeschermd worden van de 
buitenwereld, waarin “ongezonde” lectuur zonder hulp moeilijk te onderschei-
den was van “gezonde” literatuur.

Na een periode vanaf 1880, waarin auteurs van katholieke literatuurmethoden 
nog tastend hun weg zochten en probeerden een voor katholieken aanvaardbaar 
antwoord te vinden op de liberale leescultuur en de nieuwe opvattingen van de 
Tachtigers, was er in het eerste kwart van de twintigste eeuw in het literatuuron-
derwijs sprake van een steeds zelfbewuster en bijna triomfalistisch katholicisme.




