
Het dompertje van den ouden Valentün, 1867-1900:

strijdorgaan voor de kathol ieke zaak

MATHIJS SANDERS
T

Te midden van de negentiende-eeuwse katholieke Nederlandse tijdschriften nam Het dom

pertje van den ouden Valentijn een bijzondere plaats in. Gedurende meer dan dertig jaar

streed dit polemische periodiek voor de belangen van het katholieke volksdeel op politiek,

maatschappelijk en cultureel gebied. Aan de hand van de verzamelde jaargangen van dit in

veel opzichten spraakmakende tijdschrift kan een belangrijke fase in het emancipatie

proces van Nederlandse katholieken in beeld worden gebracht. In dit artikel zullen enkele

aspecten van het tijdschrift worden belicht, waarbij onder meer wordt ingegaan op de

houding die het fel-katholieke Dompertje aannam tegenover de moderne literatuur die
rond 1880 in Nederland doorbrak.

In januari 1867 verscheen bij uitgever Henri Bogaerts, 'opvolger van P.N. Verhoeven.

Drukker en Boekhandelaar van Z.H. Paus Pius IX' te 's-Hertogenbosch, de eerste afle

vering van het tijdschrift met ~ curieuze titel Het dompertje van den ouden Valentijn; kri

tisch-historische bijdra.gen tot de .geschiedenis van den da.g. Het tijdschrift, dat maandelijks

zou verschijnen, werd aangeboden aan de intekenaars op de in 1857 opgerichte Lees

bibliotheek voor christelijke huis.gezinnen, dat tevens bij de zeer succesvolle firma van uitge

ver-auteur Bogaerts werd uitgegeven. Voor slechts 2 gulden per jaargang was Het dom

pertje echter ook afzonderlijk verkrijgbaar. I

Over de programmatische en polemische intenties van het nieuwe tijdschrift liet

'Valentijn' zijn lezers niet lang in het ongewisse. In het openingsopstel van de eerste

jaargang overhandigde hij zijn geloofsbrieven door het spervuur te openen op de

Utrechtse hoogleraar in de wijsbegeerte CW. Opzoomer, een prominent aanhanger

van de moderne richting in de theologie en 'een der grootste godloochenaars van zijn

tijd', die zich 'in een van zijne veelvuldige anti-christelijke geschriften' een zoon van

zijn eeuw had genoemd. 'Zóó moeder, zóó kind', meent Valentijn, die van de gelegen

heid gebruik maakt zijn bezwaren tegen de geest van de negentiende eeuw uiteen te

zetten en zijn publiek belooft in naam van de H. Moederkerk ten strijde te zullen trek

ken tegen de moderne goddeloosheid en verlichting alsmede tegen het levendige

antipapisme onder protestanten en liberalen.2 Het wapen dat Valentijn wenst te han
teren is een domper.

> Waarom een domper!

Dat wij in de eeuw van verlichting leven, duldt geene tegenspraak meer; het is het

2 x 2 = 4 van de nieuwere rekenkunde geworden, het moderne evangelie dat op de

staatsscholen niet wordt geweerd. Doch het is eene verlichting die even schade

lijk is voor de ziel als het electrisch licht voor de oogen. Dat de ware verlichting

van God moet komen, zal wel niemand ontkennen, en dat het geloof een licht is,
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dit leerden wij reeds alvorens wij de kinderschoenen ontwassen waren. Daar het

echter even ontwijfelbaar is, dat geen der achttien eeuwen van onze tijdrekening

zooveel heeft bijgedragen, om het geloof aan God en hetgeen door God geopen

baard is te vernietigen, volgt hieruit, dat de verlichting onzer eeuw een valsche

verlichting is, omdat zij niet uit God maar uit den mensch voorkomt. Die valsche

verlichting is doorgedrongen in alle oorden der beschaafde wereld, in alle

standen der maatschappij. Zij tracht reeds rekruten te maken op de schoolban

ken, dringt zich op verderen leeftijd in allerlei gedaanten aan ons op en vervolgt

ons dagelijks in duizenderlei geschriften tot aan der huiselijken haard.

Dit is het licht waarop ik mijn Domper wil zetten, overal waar ik het aantref en

aan de gelegenheid daartoe zal het mij wel niet ontbreken, want de zonen dezer

eeuw die met Opzoomer hunne moeder liefhebben, zijn ijverige colporteurs der

valsche verlichting)

Het dompertje is gebeten op alle uitwassen van het moderne denken als de vrouwen

emancipatie, de vrijmetselarij, het theologisch modernisme en het Darwinisme

('Onze lezers danken er waarschijnlijk voor, zowel om aap geweest te zijn als om het

te worden'4). Vooral de talrijke 'bestrijders van Rome' moeten het ontgelden, immers,

'hoe groot de verdeeldheid onder de antikatholieke strijdkrachten ook moge zijn, zij

vereenigen zich dadelijk wanneer er storm moet worden geloopen tegen Rome'.5 Het

besef omringd te zijn door vijanden leeft sterk in Het dompertje. De trouw aan Rome is

onvoorwaardelijk en de oorlogsverklaringen aan het liberalisme (en later het socia

lisme) zijn talrijk. Al in de tweede aflevering krijgt 'den ouden Valentijn' bijval van een

jeugdige, maar niet minder stmdlustige krijgsmakker die zich 'Valentijn de Jonge'

noemt ('Oude Valentijn! Ik hoorde uwe stem. Zij klonk mij als eene roeping. Hier ben

ik.') en hem vergezelt in zijn 'Domper-jagt op dwaallich~es' in de overtuiging 'dat wij,

kinderen der Kerk, nog lang niet genoeg gebruik maken van onze regtmatige wapens,

om onze Moeder even openlijk te verdedigen als zij wordt aangerand'. 'Uw Dompertje

wordt minstens door 40000 personen gelezen', verzekert de jonge optimist.6

Aan wie nog mocht twijfelen aan de bedoelingen van het nieuwe roomse tijd

schrift verschafte het onmiskenbaar programmatische titelvignet bij de eerste jaar

gang de nodige duidelijkheid. Boven een rijk gedecoreerde poort staat een drietal

vrouwenbeelden die, blijkens de onderschriften, 'Geloof, Hoop en Liefde' voorstel

len. Onder de poort houdt een hand een domper boven een nog brandende kaars met

het opschrift 'Liberalisme, Revolutie, Ongeloof'.7 Wie vervolgens de talrijke aanvallen

op niet-katholieke persorganen leest en in de inhoudsopgave van de eerste jaargang

titels aantreft als 'De heterogene bestrijders van het Pausdom hier te lande',

'Roomsche Kamillen. Een Ultramontaansch recept tegen de kwalen van onzen tijd',
'Het liberalismus ontmaskerd' en 'Rome of de Dood' kan maar tot één conclusie ko

men: Het dompertje wijst vijanden aan.

De militante en vaak ronduit agressieve toon die Het dompertje van den ouden Valentijn

aanslaat is karakteristiek voor het strijdbare optreden van katholieke publicisten in de

eerste fase van hun maatschappelijke en culturele emancipatie, waarin het isolement

en het zich afzetten tegen andersdenkenden werd verkozen boven openheid naar

niet-katholieke milieus. Tot 1795 vormden de katholieken een gedepriveerde minder
heid van tweederangsburgers in een door protestanten gedomineerde natie.8 Aan die

situatie kwam de jure een eind met de grondwet van 1798, die naast godsdienstvrij-
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heid de wettelijke gelijkberechting van alle burgers bepaalde. Werkelijke vrijheid ver

kregen de Nederlandse katholieken als gevolg van de liberale grondwetsherziening
van 1848, die onder meer de vrijheid van onderwijs en drukpers tot gevolg had. Dank

zij de liberale constitutie kon bovendien in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie worden
hersteld. Hadden de katholieken tot de jaren zestig van de negentiende eeuw in poli

tiek opzicht vooral gesteund op de liberalen, met de uitvaardiging van de pauselijke

encycliek Quanta Cura en de Syllabus Errorum in 1864 kwam aan de politieke alliantie
van katholieken en liberalen een eind. De sterke confessionaliseringstendens die de

Nederlandse politiek vanaf de jaren tachtig steeds sterker ging beheersen, drukte de

liberalen geleidelijk naar de politieke zijlijn. In de zogenaamde 'Antithese' - de door
Abraham Kuyper uitgewerkte gedachte volgens welke de politieke frontlijn loopt tus

sen de christelijke groeperingen (katholieken en orthodox-protestanten) en de niet
christelijke (liberalen en socialisten) - zouden katholieken en protestanten elkaar in

politiek opzicht vinden, hetgeen in 1888 leidde tot het eerste confessionele coalitie
kabinet Mackay. Een krachtig ultramontanisme en verzet tegen de liberalen ken

merkte het optreden van katholieken in de tweede helft van de negentiende eeuw.

De emancipatie van katholieken in de negentiende eeuw ging gepaard met de op

richting van tal van periodieken en persorganen die aan de uitbouw van een eigen

publicitair netwerk moesten bijdragen. De ontwikkeling van de periodieke pers was

immers een belangrijke factor in de maatschappelijke en culturele bewustwording en

emancipatie. Door middel van het gedrukte woord kon de noodzakelijke opinie- en

concensusvorming binnen de roomse bevolkingsgroep worden bewerkstelligd en

werden katholieke lezers tevens afgehouden van het lezen van bedrieglijk en gevaar

lijk geachte niet-katholieke publicaties. Kranten e. tijdschriften waren dan ook on

ontbeerlijke wapens in de strijd voor 'de katholieke zaak' (waarmee het roomse

emancipatiestreven werd aangeduid) en met de toenemende politieke activiteit van

katholieken groeide ook onder deze bevolkingsgroep de behoefte aan nieuwe bladen

die als 'papieren kansels' konden fungeren.
Vanaf het begin van de negentiende eeuw legden katholieken zich toe op de

uitgave van tijdschriften met een duidelijk rooms-katholiek profiel. Pionierswerk ver

richtten de oprichters van de Kerkelykebibliotheek, voornamentIijk voor den Roomsch

Catholyken in Nederland, dat tussen 1794 en 1796 uitl<wam. Daarna verschenen tussen

1807 en 1814 de driemaandelijkse Mengelingen voor Roomsch-Catholijkenvan de Amster

damse kapelaan en latere Leidse priester-hoogleraar J.M. Schrant en ook het perio

diek Katholicon, opgericht door Jan Wap in 1827, kreeg enige bekendheid buiten

katholieke kring. Deze periodieken was echter geen lang leven beschoren en de op
lage was vermoedelijk klein. Dit kon niet gezegd worden van het in 1818 opgerichte

tijdschrift De godsdienstvriend van de fanatieke bekeerling Joachim George Le Sage ten

Broek (1775-1847). Van meet af aan stond het tijdschrift- bestemd voor een breed pu

bliek en ruim voorzien van kerkelijk nieuws uit binnen- en buitenland - in het teken

van het verzet tegen de moderne verlichtingsideologie en de liberale en protestantse

pers, die consequent als bestrijders der Kerk werden afgeschilderd. De godsdienstvriend

zou ruim een halve eeuw blijven bestaan. Andere initiatieven van de overtuigde

ultramontaan en felle polemist waren de oprichting van de Roomsch Katholyke Biblio

theek in 1820, dat vooral boekbesprekingen bevatte, en van de Roomsch-CatholijkeMaat

schappij ter bevordering van godsdienstige wetenschap en goede zeden voor het Koninkrijkder Ne

derlanden in 1821. Een jaar later richtte Le Sage nog de Roomsch-CatholykeCourant op,

waarna hij in 1826 wegens zijn fanatieke optreden enige tijd in de gevangenis door-



bracht. Zijn activiteiten op het katholieke tijdschriftenfront zette hij echter spoedig na

zijn vrijlating voort met de oprichting van periodieken als De ultramontaan, tijdschrift

voor dompers en ignorantijnen (1826-1830), de Catholyke Nederlandschestemmen (sinds

1835) en de uitgave van het periodiek Uitspanningslectuur voor Roomsch-Catholiekenin

1835. Vooral om zijn publicitaire bedrijvigheid staat Le Sage bekend als de nestor van

de katholieke pers in Nederland. Apostolische agressie was hem niet vreemd en zijn

periodieken waren dan ook echte strijdorganen, waarin de rechten van katholieken

met hand en tand werden verdedigd.
Tot in de jaren veertig werd de katholieke pers gedomineerd door de tijdschriften

van Le Sage ten Broek en diens strijd 'tegen alles wat maar enigszins afWeek van het

hyperorthodoxe en pausgezinde Restauratie-katholicisme'.9 Een belangrijke stap in

de emancipatie van de katholieke pers was vervolgens de oprichting in 1842 van het

maandschrift De katholiek. Godsdienstig,geschied- en letterkundig maandschrift door de

priester-dichter Cornelis Broere, dat onafgebroken tot 1924 zou blijven verschijnen

en lange tijd gold als het leidinggevende katholieke 'hoofdorgaan'. Van groot belang

was ook de oprichting van het landelijke dagblad Detijd in 1845, in 1868 gevolgd door

het tweede grote katholieke dagblad, Demaasbode.
Vooral na de afschaffing van het dagbladzegel in 1869 kon de katholieke

tijdschriftpers tot bloei komen. De oprichting van het familieweekblad De katholieke

illustratie in 1867 vormde een mijlpaal in de geschiedenis van het katholieke

tijdschriftwezen. Dit populaire en succesvolle geïllustreerde publiekstijdschrift stelde

zich ten doel 'het verschaffen van nuttige en onderhoudende literatuur voor de gehele

katholieke bevolkingsgroep, de bestrijding van de niet-katholieke pers en het leveren

van een bijdrage aan de (godsdie~stige) opvoeding van de katholieken'. 10 Met het toe

nemend aantal katholieke tijdschriften nam ook de diversiteit aanmerkelijk toe.

Naast Dekatholieken het reeds in 1855 door J.A. AlberdingkThijm opgerichte cultuur

tijdschrift De Dietschewarande verscheen vanaf 1868 het geleerde jezuïeten tijdschrift

Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied. Deze algemeen-culturele

tijdschriften ondervonden vanaf 1871 bovendien vriendschappelijke concurrentie van

het door H.J.A.M. Schaepman en W.J.F. Nuyens opgerichte maandblad De wachter

(vanaf 1874: Onzewachter), dat eind 1885 onder het motto 'sluit de gelederen' fuseerde

met De Katholiek. Te midden van dit rijkgeschakeerde tijdschriftenlandschap moest

Het dompertjevan den oudenValentijnzijn positie bepalen.

Wie was 'den ouden Valentijn'? Dat de redacteur van Het dompertjezich bediende

van een pseudoniem zal ook de toenmalige lezer niet ontgaan zijn. Sterker nog, 'den
ouden Valentijn' had ook voor de oprichting van het tijdschrift al een zekere naam in

katholieke lezerskringen. Achter dit opmerkelijke pseudoniem ging namelijk nie

mand minder dan de populaire en zeer productieve schrijver-journalist H.A. Banning

(1818-19°9) schuil. Als 'den ouden Valentijn' schreef Banning een groot aantal

romans en novellen, die veelal werden voorgepubliceerd in een periodieke uitgaven
reeks als de Leesbibliotheekvoor christelijkehuisgezinnenofin het door hemzelf opgerichte

weekblad Dekatholiekeillustratie. Zijn leven lang legde Banning zich toe op de lectuur

en informatievoorziening voor zijn geloofsgenoten door middel van tijdschriften.

Tussen 1850 en 1853 verzorgde hij het Maandschrift voor katholiekenen al in 1855 had hij

het initiatief genomen tot de uitgave van het weekblad Degoede herder.Zondagslectuur

voor katholieke huisgezinnen. Beide tijdschriften hebben echter maar kort bestaan.

Aanzienlijk meer succes had Banning met het project dat hij in 1867 samen met onder

anderen de drukker en boekhandelaar H. Bogaerts lanceerde: het weekblad Dekatho-
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H.A. Banning

liekei!!ustratie. Zondagslectuur voor het katholiekeNederlandsche volle Dit katholieke familie

weekblad groeide binnen korte tijd uit tot een zeer succesvolle onderneming, niet in

de laatste plaats door de vele novellen en vervolgverhalen van populaire auteurs, waar

onder Banning zelf, van wiens novelle in Dickens' trantKo Folkes(r866) binnen enkele

weken naar verluidt twaalfduizend exemplaren werden verkocht. Vrijwel tegelijk met

De katholieke i!!ustratie lanceerde Banning samen met Bogaerts een tweede periodiek,

dat vanaf r867 onder de titel Het dompertjevan denoudenValentijn uitkwam en waarin hij

een aanmerkelijk fellere toon aansloeg dan in de gezellige en opvoedende Illustratie

mogelijk was. Hierin werd hij bijgestaan door 'de jonge Valentijn', achter welk pseu

doniem P.Ch. Smit van de papiergroothandel en drukkerij Lutkie & Smit schuilging.

Veruit de meeste bijdragen waren echter van de hand van Banning, de ziel van de

onderneming.u

Al lijkt de stellige bewering in de tweede aflevering van het tijdschrift, dat Het dom

pertje reeds door 40.000 mensen gelezen wordt, ietwat overdreven, met het nieuwe

tijdschrift bedienden Banning en Bogaerts vermoedelijk een tamelijk groot publiek. 12

Hoewel precieze oplagecijfers en abonnee-aantallen niet bekend zijn (een redactie- of
uitgeversarchiefis niet bewaard gebleven) laat zich veronderstellen dat het tijdschrift

door een brede laag van de katholieke bevolking gelezen werd. Dit ondanks het gege-



ven dat het lezen onder katholieke leken een minder gebruikelijke vrijetijdsbesteding

was dan onder bijvoorbeeld protestanten.13 Het blad werd gedrukt op goedkoop pa

pier, waardoor het voor een lage prijs kon worden aangeboden. Regelmatig maakte

het tijdschrift dan ook reclame door zich te presenteren als het goedkoopste onder de

katholieke tijdschriften. Bovendien was Het dompertje door redactie, uitgever en mede

werkers nauw gelieerd aan populaire roomse periodieken als De leesbibliotheek,De ka

tholieke illustratie en Het huisgezin (opgericht in 1869), drie initiatieven van Bogaerts.

Zijn over het reële lezerspubliek geen exacte kwantitatieve gegevens te reconstrueren,

over het geïntendeerde publiek laat het tijdschrift zich wel enkele malen expliciet uit.

> Het dompertje wordt waarschijnlijk onder de klasse der volks tijdschriften gerang

schikt. Wij hebben daar vrede mede. Wij tellen ruim twaalf duizend inteekenaren

en vleijen ons dat er wel een enkel beschaafd en ontwikkeld man onder zal zijn. '4

Anders dan De katholieken Studiën, richtte Het dompertje zich als publiekstijdschrift niet

uitsluitend op een gestudeerd publiek maar wenste het een populair maandschrift

voor alle Nederlandse katholieken te zijn. Het tijdschrift werd door de andere roomse

periodieken overigens van harte aanbevolen. Zo schrijft De katholiekde oude Valentijn

te willen steunen in diens 'verdelgingskrijg tegen de hedendaagsche bedrieglijke ver
lich ting'. 15

Het dompertje van den ouden Valentijn heeft zijn naam van polemisch strijdorgaan van een

tot dan toe verdrukte minderheid volledig waargemaakt. Vanaf de eerste jaargang tot

het verdwijnen van het blad Tn 1900 stond het tijdschrift in het teken van de strijd. De

toon was vaak agressief en honend. Het dompertje volgde de binnen- en buitenlandse
actualiteit op de voet en leverde direct en onzachtzinnig commentaar op de toestand

in de wereld. In zijn strijd tegen de geest van de moderne tijd en zijn 'jacht [... ] op de

dwaallichten, die uit den poel der moderne verdorvenheid opstijgen"6 deed het blad
nauwelijks onder voor de geschriften van de fanatieke convertiet Le Sage ten Broek of

die van de Reveil-voorman Da Costa, die in 1823 zijn Bezwaren tegen de geest der eeuw had

geformuleerd. Het blad van Banning ademt echter vooral de geest van Le Sage: '[ ... ]

de geest van onzen tijd liefhebben heet de gewetenloosheid beminnen, de

goddeloosheid huldigen', luidt het in 1874.17 Het tijdschrift kenmerkte zich dan ook

door een sterk ideologische, ultramontaanse signatuur. De directieven uit Rome,

neergelegd in pauselijke encyclieken en apostolische brieven, werden telkens met

instemming begroet en herhaaldelijk riep het blad zijn publiek op katholieke organi

saties en initiatieven actief te ondersteunen. Maar Het dompertje stond voor alles in het
teken van het verzet.

Het dompertje - zo belooft de redacteur bij herhaling - schaart zich onder pauselijk

banier en zal de aanvallen pareren van hen die de katholieken nog 'het niet-denkend

deel der natie' noemen, een volk van pilaarbijters, kwezels en dompers, die zich bo

vendien meer gelegen laten liggen aan het pauselijk gezag dan aan de Nederlandse

grondwet. Valentijn zet dus met de keuze van de tijdschrifttitel een door liberalen

veelgebezigde scheldnaam in tegen zijn opponenten, zoals ook Le Sage ruim veertig

jaar eerder had gedaan met zijn De ultramontaan, tijdschrift voor dompers en ignorantijnen.

Ongekend fel kantten Valentijn en de zijnen zich tegen de uitwassen van het moderne

denken en tegen de zwaveldampen van het moderne liberalisme. De felheid waarmee

de aanvallen op het liberalisme en de liberale voormannen gepaard ging, moet overi-
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gens mede begrepen worden in verband met het vinnige anticonfessionalisme en
antiklerikalisme in liberale intellectuele kringen in de late negentiende eeuw. Tijd

schriften als De Nederlandsche spectator en De gids zagen het assertieve emancipatie

streven en de politieke organisatievorming van de katholieken met zorg aan.

Het dompertjewas in het bijzonder gebeten op de voortbrengselen van de liberale

pers. 'Wat het naald-geweer is voor de tegenwoordige legers, dat is de pers in dienst

des ongeloofs; de pers, die vooral in de dagbladen, het gif dagelijks, schier onophou

delijk, aan miljoenen lezers toedient', stelt Valentijn de Jonge in r867. 18 In de strijd

tegen de 'goddeloze' liberale persorganen schaarde Het dompertjezich in de voorste

gelederen. Van meet af aan zette het tijdschrift zich schrap tegen 'de algemeene
verspreiding der liberale smetstof, die, door de opéénhooping van moderne denk

beelden, in de geheime genootschappen en op de veelvuldige kongres sen ontstaan en
door de mannen, die daaraan deelgenomen hebben, naar verschillende oorden

overgebragt is. "9 Liberale dagbladen en tijdschriften als De Arnhemsche courant, Het
handelsblad, Devolksvriend, Degids en DeNederlandsche spectatorliggen voortdurend onder

vuur. In opstellenreeksen als 'De dagbladpers, een moderne modderpoel' (r868)

wordt onvervaard ten strijde getrokken tegen 'de lofredenaars der moderne verlich

ting', die 'de nieuwste liberale deun~es op anti-christelijke draaiorgels' spelen en de

dagbladpers verlaagd hebben tot 'eene veile deerne [... ] die zich aan den meest

biedende prijs geeft.'20 De 'misdadige' liberale onderwijspolitiek, de 'verderfelijke'

wetenschappelijke wantheorieën als het Darwinisme en de antipapistische liberale
sentimenten worden fel gehekeld. De moderne dagbladschrijvers - 'volksopruiers

van bedenkelijk allooi' - zijn slechts uit op goedkoop effiectbejag en geldelijk gewin.

Zij speculeren op de lichtgelovigheid van het grote ~bliek en de dagbladindustrie

profiteert op haar beurt, aldus Het dompertje,van de nog immer toenemende leeslust,
ook onder katholieken, door haar pers producten 'in alle koffij- en bierhuizen' te

verspreiden.

> De leeslust, ofliever leeswoede, die zich in de laatste jaren van het groote publiek

meester heeft gemaakt, is oorzaak dat de ondernemingsgeest der moderne
industriemannen zich met denzelfden ijver op de exploitatie der dagbladpers is

gaan toeleggen, als op de exploitatie van tin- of goudmijnen. [... ] De
schaamteloosheid der moderne dagbladpers gaat alle denkbeelden te boven.2I

Tegenover het lezen van niet-katholieke lectuur namen de katholieke tijdschrift

auteurs een sterk protectionistische en afWerende houding aan. Zo was in r867 Deka

tholieke illustratie opgericht 'uit het besef dat een dam gesteld moest worden tegen de

uitspattingen eener goddelooze pers, die met hare giftigen adem ook de katholieke

gezinnen tracht te bezoedelen', zoals het in het redactioneel bij de eerste jaargang
luidde.22 Ook Het dompertjevan den ouden Valentijn staat bol van de alarmerende waar

schuwingen tegen de zedenondermijnende werking van het lezen in het algemeen en

tegen de schadelijke gevolgen van het overvloedige lezen voor de geestelijke, morele
en lichamelijke gezondheid (er is zelf regelmatig sprake van een zorgwekkende 'lees-\

epidemie'). In r868 meldt het tijdschrift:

> [ ... ] er is schier geen koffijhuis te vinden waar niet de Nieuw Rotterdamscheen de

Arnhemsche courant ter lezing liggen, en ofschoon duizenden, die deze huizen
bezoeken, een afschuw hebben van de beginselen welke in die bladen worden



verdedigd, worden ze bijna door iedereen gelezen. En niet slechts in de

koffijhuizen, maar in de kroegen, in de achterbuurten worden zij gevonden, en de

werkman die de ongelukkige gewoonte heeft van in die huizen een gedeelte van

zijn zuur verdiend loon te verteren, leest ook in die bladen en slurpt met de

alcohol tevens het vergifbinnen, dat de liberale dagbladschrijvers zoo smakelijk
weten te bereiden.23

Rond 1870 kwam de ontwikkeling op gang die wordt aangeduid als de tweede lees

revolutie en die een ingrijpende democratisering van het lezen behelsde.24 De

exponentiële toename van het aantal lezers zag Het dompertje met zorg aan. Iedere

maatregel die de vloed van goddeloze en zedeloze lectuur kan keren moet worden

aangewend, meent het tijdschrift in een dankbetuiging aan het adres van de Admini

stratie der Hollandsche- en Oosterspoorwegmaatschappij, die de verkoop van het

humoristisch-satirische spotblad Uilenspiegel in stationskiosken, 'deze ergerlijke

boekenkramen', had verboden.25 Ook de propaganda die Het dompertje voert voor

gezonde katholieke ontspanningslectuur werd door dergelijke protectionistische

motieven ingegeven.26 Bij herhaling wijst het tijdschrift op de noodzaak van degelijke
katholieke volks lectuur, immers

> [k]an deze niet van katholieke zijde worden voortgezet, dan loopt men gevaar, dat

het volk te gast zal gaan aan hetgeen de niet-katholieke literatuur in zoo grooten
overvloed aanbiedt, en niet-katholieke literatuur staat in de meeste gevallen gelijk

met slechte of althans gevaarlijke literatuur. Alleen dus om deze soort letterkunde

uit de katholieke gezinnen ~ weren, is het noodig, dat men, wapen tegen wapen

stellend, van katholieke zijde goede, onderhoudende lectuur aanbiedt. 27

Het is gezien dit alles niet verwonderlijk dat de literatuuropvattingen in de katholieke

tijdschriften, waaronder Het dompertje, voor een belangrijk deel door deze uiterst

strijdbare en tegelijk protectionistische houding ten aanzien van het lezen werden

bepaald.

In de eerste jaren besteedde Het dompertje van den ouden Va[entijn nauwelijks aandacht

aan literatuur. De strijd tegen de niet-katholieke pers nam het blad zodanig in beslag,

dat er voor belletrie en kunst geen ruimte leek te bestaan. Wanneer er al over literatuur

werd geschreven, bepaalde het tijdschrift zich hoofdzakelijk tot ferme waarschuwing

tegen het lezen van zedenbedervende romans: de zekerste weg naar het krankzinni

gengesticht.

Rond 1870 komt de literatuur echter in het gezichtsveld van de oude Valentijn. Wat

in de vroege beschouwingen overweegt, is het verzet tegen alle niet-katholieke litera

tuur, waaraan geloofsgenoten in koffiehuizen, leeszalen en stationskiosken waren

blootgesteld en die steevast als levensgevaarlijk gebrandmerkt wordt. Vooral de

eigentijdse romanliteratuur is 'een veld zoo vol gevaarlijk onkruid, dat ik er waarlijk

voor terugdeins er een voet op te zetten', meent een zekere Wee, die van de gelegen

heid gebruik maakt nog eens ernstig te waarschuwen tegen de 'overspannen lees

zucht' onder jonge lieden.28 Talrijk zijn de waarschuwingen tegen de massaal ver

spreide populaire amusementslectuur, in de vorm van goedkope treinlectuur en

feuilletonromans. De polemische pijlen worden in het bijzonder gericht op moderne

romanschrijvers als Eugène Sue, A. Dumas 61s, Flaubert en Victor Hugo wier werk als
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opruiend, revolutionair en zedenondermijnend wordt gebrandmerkt. Vooral de

schrijfster George Sand moet het in de kolommen van Het dompertje ontgelden. Deze
'vrouw zonder deugd of eer' in wier werk 'de geheele bagage van revolutionaire

gemeenplaatsen' ligt opgestapeld, trekt door haar veelbesproken leven en werk de

belangstelling van het tijdschrift. Terecht, zo meent Het dompertje, is haar oeuvre

integraal op de kerkelijke Index geplaatst. 'Voor den katholiek is hiermede de kwestie

uitgemaakt' .29

Waar het de moderne roman geldt komt alle ellende uit het decadente Frankrijk,

weet Het dompertje. 'Wie ons volksbestaan zou willen ondermijnen beginne bij ons de

zoogenaamde Fransche beschaving met al de aankleve van dien in te voeren, en hij zal
zeker zijn van te slagen', schrijft Valentijn in r881.30 In aanvallen op de moderne
roman en het moderne (al even zedenondermijnende en levens bedreigende) toneel

wordt dan ook veelvuldig gerefereerd aan 'Franse toestanden'.
Uit de kritische en veelal polemische beschouwingen over literatuur spreekt een

sterk utilitaire en pragmatische literatuuropvatting. Een roman deugt als 'de schrijver

zich nooit behoeft te schamen hem geschreven, en eene fatsoenlijke vrouw altoos
durft bekennen hem gelezen te hebben. '31 De literatuuropvattingen die in het tijd

schrift worden verwoord zijn bovendien sterk idealistisch gekleurd. Literatuur en

kunst, zo meent ook Het dompertje dient voor alles de lezer in godsdienstig, moreel en

zedelijk opzicht te verheffen en uitdrukking te geven aan christelijke idealen. Om die
reden wordt het werk van katholieke auteurs als Alberdingk Thijm, J. Vesters en de

populaire Melati van Java (pseudoniem van Marie Sloot) door het tijdschrift warm ter
lezing aanbevolen. 'Onze katholieke literatuur kenmerkt zich door groote zelfstan-

digheid', juicht Het dompertje in r872: -

> Geeft onze boeken veilig in de handen uwer kinderen, huisvaders en huismoe

ders, laat ze zonder onrust of zorg de platen der Illustratie zien en weer zien, laat
ze in vrede lezen alles wat de katholieke pers oplevert, het zal u geen verdriet

veroorzaken of nadeelig voor het gemoed uwer lievelingen wezen.32

Dergelijke verzekeringen gingen overigens veelal gepaard met de klacht dat de katho
lieke literatuur door niet-katholieken moedwillig werd genegeerd.

Omstreeks r880 krijgt de Nederlandse literatuur een heel ander aanzien. Met het op

treden van de Tachtigers, die in r885 hun eigen tijdschrift, De nieuwe gids, oprichten en

een nieuwe opvatting over de dichtkunst propageren verandert het literaire landschap

ingrijpend. Dichters en critici als Kloos, Verwey, Van Eeden en Van Deyssel breken
doelbewust met de Nederlandse literaire traditie en poneren hun eigen romantische

literatuuropvatting, waarvan het I'art pour I'art de hoeksteen vormt. Tegelijkertijd

breekt in het Nederlandse proza het naturalisme door.

Het is niet verwonderlijk dat de katholieke tijdschriftauteurs en critici - verklaarde

tegenstanders van het moderne denken - zich scherp hebben verzet tegen de literaire
revolutie van Tachtig. Vooral in Het dompertje van den ouden Valentijn ging de confronta
tie met de nieuwe literatuur met het nodige vuurwerk gepaard. Het proza van de

naturalisten als Emants, Couperus, Netscher en Van Deyssel kan in de ogen van

Valentijn geen genade vinden. Het naturalisme, zo stellen de katholieke critici, is de
literaire manifestatie van de meest verderfelijke denkbeelden van de eeuw: materia

lisme, Darwinisme en antimetafYsisch positivisme. Het naturalisme wordt dan ook

consequent aangemerkt als een groot maatschappelijk en moreel kwaad, dat bestre-



den moet worden. In hun verzet tegen het moderne naturalistische proza staan de ka

tholieke recensenten bepaald niet alleen, maar waar het merendeel van de niet-con

fessionele critici het nieuwe proza tegen het eind van de negentiende eeuw gaande

weg gaat accepteren, volharden de katholieken in een compromisloze afWijzing van

het naturalisme. Zo laat Het dompertje geen gelegenheid voorbijgaan om de Franse va

der van de naturalistische romankunst, Emile Zola, te attaqueren. In het 'opeen

stapelen van allerlei pornographisch vuil' kent Zola zijn meerdere niet.33 'Wien den
zwijnachtigen bijsmaak van Zola's schotels kent, zal den Franschen smaak met die

voorliefde voor naturalistiesche lekkerbee~es geenszins gelukwenschen', stelt het

tijdschrift.34 Het is Zola,

> die al sedert jaren alle beerputten en kloaken der zedelijke wereld wijd heeft

opengezet en zelf het voorbeeld gaf om met opgestroopte mouwen er dapper in te

werken, het drek omhoog te werpen en de oppervlakte der aarde daarmee te

overdekken; zijne zonen en leerlingen deden dapper Papa na en aldus kregen wij

het verkwikkelijke schouwspel van een heel leger groote en kleine Zola~es die

met ijver en genot gingen plassen en ploeteren in alle mogelijke poelen van

vuiligheid.35

De kritiek op het naturalisme spitst zich vooral toe op de pessimistische en fatalisti

sche levensvisie die aan deze literatuur ten grondslag ligt, de ontluisterende

werkelijkheidsuitbeelding en onderwerpskeuze, de vele 'ziekelijke' obsceniteiten en

de zwakke helden en nerveuze temperamenten die romans als Eline Vere, Noodlot

(Couperus), Een liifde (Van Deyss~l) en Juffiouw Lino (Emants) bevolken. Vooral tegen
de vermeende zedenondermijnende strekking van deze romans wordt fel geageerd,
immers

> [i]ndien het naturalisme zich dus de vijandin van het ideale verklaart, kan men

nagaan wat er onder zijne behandeling van het verhevenste aller idealen, van de

godsdienst geworden za1.36

Het dompertje is overigens in het bijzonder gebeten op Lodewijk van Deyssel (pseudo

niem van Karel AlberdingkThijm, de jongste zoon van de beroemde katholieke voor

man), een 'lelijke etterpuist aan het mooye lichaam der literatuur', een epigoon van

Zola en bovendien een afVallige katholiek. Zijn roman Een liifde (1887) - ontsproten

aan de 'zieke geest' van een lijder aan 'insania moralis en delirium tremens' - wordt
een aanwinst voor de bordeelliteratuur genoemdY

Ook de moderne poëzie ontsnapt niet aan de aandacht van Het dompertje. Vrijwel

direct na het verschijnen van de eerste aflevering van De nieuwe gids in oktober 1885

wordt dit tijdschrift in het katholieke strijdorgaan besproken en vanaf dat moment

gaat er vrijwel geen aflevering voorbij waarin niet tegen de mannen van Tachtig tekeer

gegaan wordt in satirisch-polemische letterkundige nieuwsrubrieken als 'Uit de

Nieuwe Gids', 'De ridders van den bezem', 'Krijgsdeun* van jong Holland' en 'De

poëzie van de kroeg'. In tegenstelling tot de meeste andere katholieke bladen volgde

Het dompertje de literaire actualiteit op de voet en is de aandacht van meet af aan

gefixeerd op De nieuwe gids-beweging. In dit tijdschrift lijkt Het dompertje zijn polemi

sche evenknie te hebben gevonden. Hoe fel de kritiek ook is op het luidruchtige optre

den van de Tachtigers, het katholieke tijdschrift is onmiskenbaar geboeid door het

polemische talent van schrijvers als Kloos, Van Deyssel en Van Eeden.
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> Want, en dit begrijpe men goed, niet alle kunst mag dat volk worden voorge
houden; niet de zich-zelf aanbiddende, de zich-zelf op een voetstuk plaatsende

kunst zal dit volk hooger kunnen voeren. Neen, ['art pour l'art, het schoone om het

schoone, dit mag niet de leus zijn dier edele volksvrienden. De kunst, om kunst
voor ons katholieke volk te zijn, moet zich tot ideaal stellen God, de eeuwig

aanbiddelijke Schoonheid zelve, en de H. Moedermaagd, de volkomenste en
verhevenste, de heerlijkste en lieftalligste afstraling der Godheid.38

Uit de houding die Het dompertjetussen 1885 en 1900 heeft aangenomen ten aan

zien van de Tachtigers, kan voor een belangrijk deel de verschuiving in het

emancipatorische streven van de katholieke tijdschriften worden afgelezen. Vooral in

de eerste jaren overheerst de kritiek op Tachtig. Het dompertjekiest ook op het literaire
front voor de aanval. Het betrofimmers ook hier een beginselstrijd. Het openlijk bele

den atheïsme van de Tachtigers (Kloos voorop), hun bewust gecultiveerde

onmaatschappelijkheid, individualisme en estheticisme en het feit dat zij zonder

compromis een radicale breuk met de traditie wensten te forceren kunnen volgens Het

dompertjeniet door de beugel. Tegenover het elitaire individualisme van de Tachtigers

stellen de katholieke critici het op het middeleeuwse gildenwezen geïnspireerde ide

aal van de gemeenschapskunst. Met name het {'art pour l'art is ten enenmale

onacceptabel en zelfs gevaarlijk 'volksvijandig' .

/\
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26 Keer op keer wordt met kracht benadrukt dat kunst een stichtelijk en dienstbaar
karakter moet hebben, dat de kunst geen doel maar een middel is. De moderne litera

tuur echter wortelt in volslagen ongeloof en katholieke~dienen zich schrap te zetten

tegen iedere invloed uit die hoek. Ook de 'duistere' woordkunst en de 'sonnetten
manie' (een modieuze nieuwlichterij) van de Tachtiger-dichters moeten het ont

gelden. In de opstellen over de sonnetten van Verwey, de kronieken van Kloos, het
bezoek van de Franse dichter Verlaine aan Nederland en de onderlinge ruzies van de

Tachtigers toont Het dompertjeuitstekend op de hoogte te zijn van wat er zich in het

kamp der 'modernen' afspeelt. Twijfelzucht, hoogmoed en ongeloof beheersen de
kritische en creatieve werken der moderne literatoren, luidt steevast de conclusie.

Gebrek aan ernst en respect voor de traditie kenmerkt de parodie bundel Grassprietjes

van Cornelis Paradijs (achter welk pseudoniem Frederik van Eeden schuilging). In

r886 wijdt Het dompertjeeen driedelige bespreking aan deze opmerkelijke publicatie,

waarin veel van de bezwaren tegen Tachtig naar voren komen. 'Het bundel~e onzin

nige rijmelarijen' is onmiskenbaar afkomstig uit de broddelwinkel van Denieuwe 9ids,

meent de recensent. Deze would-be parodie vormt een veeg teken 'voor de goede

smaak en de degelijke letterkundige ontwikkeling in ons vaderland.' Dit weerhoudt

de criticus van Het dompertjeer echter niet van uitgebreid uit de Grassprietjes te citeren,

alvorens het gebrek aan godsdienstzin, deugd en respect voor de oudere generatie
dichters die de Tachtigers aan de dag leggen, alsmede hun eigen 'sonnetten

geknutsel' te bekritiseren.39

In het katholieke kamp sloeg het optreden van de Tachtigers in als een bom. Tot

ver in de jaren negentig zou Het dompertjevan den oudenVa[entijntegen de moderne lite

ratoren en hun werk tekeer gaan door nu eens het belang van Tachtig als literaire

vernieuwingsbeweging te ontkennen ofhun werk als modieus epigonisme te bestem

pelen, dan weer met nauwelijks verholen genoegen de vinger te leggen op de vele

ruzies tussen de Tachtigers onderling. Naar aanleiding van Lodewijk van Deysseis



befaamde brochure contra Frans Netscher (Over literatuur uit r886) stelt Het dompertje

dat wanneer 'Fransje' en 'Lodewijkje' het al druk hebben met het bestrijden van

elkaar, zij de Nederlandse literatuur wel niet spoedig zullen opstoten in de vaart der

volken.40 Niet zonder leedvermaak ziet Het dompertje eind r893 het Nieuwe gids

collectief aan interne spanningen en conflicten bezwijken.4'

In het uiterst militante verzet tegen de Tachtigers sloeg Het dompertje van den ouden

Valentijn een zelfVerzekerde toon aan. Waar de gelegenheid zich voordeed, werden de

mannen van Tachtig bestreden en bespot. Het brutale optreden van 'de ridders van den

bezem' kon de roomse goedkeuring onmogelijk wegdragen. Ook in tijdschriften als De

katholiek en Studiën werd (zij het pas in de loop van de jaren negentig) protest aangete

kend tegen 'de modernen' en werd hun werk aan de roomse maatstaven getoetst en te

licht bevonden. Laatstgenoemde maandschriften bepaalden zich hoofdzakelijk tot het

aanbevelen van' gezonde', opbouwende en idealiserende katholieke volkslectuur en het

hemelhoog prijzen van katholieke kopstukken als de priester-dichter eornelis Broere

en de in r64r tot het katholicisme bekeerde Vondel. Daarnaast kon de brede schare

priester-dichters die hun poëtische vruchten in de tijdschriften publiceerden op onvoor

waardelijke sympathie rekenen. Wanneer deze tijdschriften zich al uitspraken over de
moderne literatuur, dan was dat consequent in afkeurende zin.

Rond de eeuwwisseling dringt onder jongere katholieke auteurs en critici echter

het besef door dat een blijvend verzet tegen de Tachtigers de katholieke zaak op lite

rair en cultureel gebied ernstige schade zou toebrengen. In een reeks geruchtma

kende lezingen en opstellen wijzen enkele jonge katholieke publicisten hun geloofs

genoten meedogenloos op ~et bestaande tekort van katholieken op tal van gebieden.

Zo hield de neerlandicus M.A.P.e. Poelhekke in december r899 zijn beruchte voor

dracht Het Te-kort der katholieken in de Wetenschap, waarin·hij zijn geloofsgenoten pijnlijk

precies de schromelijke achterstand van en vooral aan katholieken op wetenschappe

lijk gebied voorrekende. Poelhekke weet dit tekort aan de langdurige en stelselmatige

uitsluiting van katholieken in overheidsdiensten, maar bovenal- en hier zat de angel

van zijn betoog - aan de geringe actieve belangstelling en participatie van katholieken
op wetenschappelijk gebied als gevolg van 'roomse koudwatervrees' en overdreven

voorzichtigheid en conservatisme. Ook van een katholieke letterkunde was in Neder

land nog nauwelijks sprake, stelt Poelhekke, die zijn geloofsgenoten aanspoort hun

taak voortvarend ter hand te nemen en het bestaande en beschamende tekort zo spoe

dig mogelijk te verkleinenY Deze mening was ook Jan Kalf toegedaan, die eveneens
in r899 voor de Vereeniging Geloof en Wetenschap te Arnhem een vlammende rede

hield onder de titel Ons tekort in de kunst, waarin hij openlijk het eenzijdige verzet van

zijn geloofsgenoten tegen de moderne kunst hekelde.

Het jaar r899 betekende de doorbraak van een nieuwe generatie roomse publicis

ten, die in de pers al spoedig werd aangeduid als 'de katholieke jongeren', en die veel·

stof in het katholieke kamp zouden doen opwaaien. Dat de katholieken een achter

stand hadden in te lopen op zowel wetenschappelijk als cultureel en literair gebied,

daarover waren jongeren als Poelhekke en Kalfhet eens. Ondanks het verzet dat deze

jongeren van vooral klerikale zijde ontmoetten, wisten zij zich in korte tijd een plaats

in enkele vooraanstaande katholieke tijdschriften te verwerven. Deze tijdschriften

hebben, door publicatieruimte aan de jongeren af te staan, gefungeerd als oefen

terrein en het pad geëffiend voor de katholieke jongeren die in r900 Van onzen tijd zou

den oprichten. In De katholiek publiceerde Poelhekke zijn opstellen over Verlaine

27



28

(1894) en Kloos (1896),43 terwijl een andere jongere, de priester-dichter en essayist

A.M.].I. Binnewiertz in dat tijdschrift tussen 1899 en 1901 zijn meerdelige opstellen

reeks 'Moderne poëtiek' kon plaatsen, waarin hij een pleidooi hield voor een litera

tuur die tegelijk modern, dat wil zeggen geïnspireerd op Tachtig, en katholiek zou

zijn en waarin hij bovendien zijn bewondering voor de poëzie van Tachtig en het I'art

pour I'art niet onder stoelen of banken schoof.44 Maria Viola en Binnewiertz kregen als

respectievelijk M.V. en M.E. toegang tot het in 1889 opgericht tijdschrift De katholieke

gids. Ook zij stellen zich tot doel de literatuur van Tachtig - prachtig maar goddeloos

kritisch te onderzoeken en het goede ervan te behouden. In elk geval moeten ook de
katholieken, zo betogen zij, instemmen met het verzet van Kloos en de zijnen tegen
de verstarde en verouderde retoriek.

Ook Het dompertje van den ouden Va!entijn verleent toegang aan de katholieke jonge

ren, die zich - sterk onder de indruk van de literaire kunst van Tachtig - verzetten

tegen het starre conservatisme in het katholieke letterkundige kamp, dat vooral tot

uitdrukking kwam in de compromisloze afWijzing van de moderne literatuur van de

Tachtigers. Werd in het tijdschrift aanvankelijk de strijd aangebonden tegen de

moderne literatuur, vanaf 1894 verschenen in het tijdschrift de 'Aanteekeningen over

literatuur' van Poelhekke, waarin deze de poëzie en poëtica van de Tachtigers

opnieuw toetst aan de katholieke beginselen en betoogt dat 'het negeeren van de ge
openbaarde waarheid tot een even dwaas als onaesthetisch geknutsel geleid heeft'. 4S

Poelhekke was er echter van overtuigd dat het mogelijk was de esthetica van Tach

tig met de katholieke geloofsleer te verzoenen en zodoende een moderne katholieke

literatuur in het leven te roepen. Evenals Binnewiertz betoogde hij dan ook dat katho

lieken het goede dat de kunst van de Tachtigers ha. opgeleverd in een katholiek kader

moesten incorporeren, zonder evenwel het atheïsme en hyper-individualisme van

Kloos en de zijnen over te nemen. Wij katholieken, zo stelt hij openlijk, hebben het

belang van Tachtig niet tijdig erkend. In zijn stukken voor Het dompertje tekent

Poelhekke dan ook verzet aan tegen een uitsluitend negatief-polemische houding
tegenover de moderne literatuur, immers

> [00'] afkeuren is niet genoeg, men moet zelfwerk leveren en liefst zulk werk, dat

door degelijken inhoud en schoonen vorm in staat is door te dringen tot het

grootst mogelijk aantal lezers, werk dat aantoont, dat het katholicisme in zich al

de vereischten bevat, iets schoons te leveren, ja alleen in staat is het hoogste
schoon te schenken.46

Ook de jonge dichter en publicist C.R. de Klerk schrijft in Het dompertje waarderend

over het werk van 'modernen' als Van Deyssel, Kloos en Van EedenY Het is echter

vooral de kunsthistorica Maria Viola die met haar artikelen in Het dompertje stof doet

opwaaien.48 Met het opstel 'Lectuur voor katholieken?' in de februari-aflevering van

1900, waarin zij het gebrek aan volwaardige katholieke literaire kunst aan de kaak

stelt en openlijk haar bewondering voor de moderne woordkunst van de Tachtigers

uitspreekt, ontketent zij ongewild een kortstondige maar principiële polemiek in het

tijdschrift, waarin de tweespalt tussen behoudende en vooruitstrevende krachten in

het katholieke kamp, die vooral in de eerste jaren van de twintigste eeuw voor grote

conflicten zou zorgen, duidelijk wordt.
In haar opstel merkt Viola op dat katholieken weliswaar niet kunnen klagen over

gebrek aan nuttige ontspanningslectuur - literatuur 'die bestemd is tot onderhou-



dende tijdspassering voor een literair on- of weinig ontwikkeld publiek' - maar dat

het met een hoogwaardige literaire kunst voor katholieken erbarmelijk gesteld is.49

Dit 'tekort' wijt zij zonder aarzelen aan de 'geringschatting der literaire kunst' door
meer ontwikkelde geloofsgenoten.

> Velen onzer zoeken in lectuur geen kunstgenot, zooals ze dit b.v. in muziek wèl

doen; de kunst in lectuur is voor hen iets bijkomstigs, een ondergeschikt iets, dat

ze der moeite van 't opmerken niet waardig achten. Ik wil hiermee niet zeggen,
dat allen er zoo over denken, maar toch wel meerderen dan voor de bloei van ons

intellectueel leven bevorderlijk is. VeIer lectuur bepaalt zich hoofdzakelijk tot het

lezen van zoogenaamde devotie-werken, zuiver religieuze geschriften of tot

belletrie van weinig ofin 't geheel geen letterkundige waarde: amusements

lectuur; het lezen om kunstgenot, literair kunstgenot kent men niet.50

De 'kunst-opvoeding' van katholieken is in het recente verleden schromelijk verwaar

loosd, waardoor zij niet in de gelegenheid waren een eigen katholieke woordkunst te

leren bewonderen of tot stand te brengen, stelt Viola. Met deze scherpe diagnose

legde Maria Viola de vinger op de zere plek van het 'te-kort'. Verontwaardigde reacties

bleven dan ook niet uit. In verschillende al dan niet 'ingezonden' stukken ventileer

den oudere roomse publicisten hun bezwaren tegen de visie van Viola, die in hun op

tiek koren op de molen van 'de tegenstanders' is, en lieten zij en passant weten ook

niets te moeten hebben van de moderne esthetische maatstaven van de jongeren, on

der wie Viola zich schaarde. Wie 'woordkunst' zegt, zegt Tachtig, menen de meer be

houdende roomse critici. 'Woord~nst, dat is de groote eisch, dat is de eerste voor

waarde tot kunst, dat is de prachtige, met goud doorstikte mantel, die schoonheden

en ongerechtigheden in een zelfde wijs gebaar vol liefde dekken moet', merkt een

anonieme opponent in Het dompertje op, die Viola en de andere 'katholieke jongeren'

verwijt zich te veel te verlaten op de literaire normen van de vermaledijde Tachtigers

en neer te kijken op de gezonde en bloeiende katholieke volkslectuur, het beste voor

behoedsmiddel tegen 'slechte boeken',5'

Het kortstondige debat dat Maria Viola met haar opstel ontketende, vormt een

aanwijzing dat de tweespalt tussen de 'oudere' (behoudende) en de 'jongere'

(vernieuwingsgezinde) geloofsgenoten - die het katholieke literaire leven zou gaan

bepalen - zich ook in de gelederen van Het dompertje voltrok. Het verzet dat het optre

den van de katholieke jongeren in eigen kring opriep, heeft hen er niet van weerhou

den hun vooruitstrevende, op Tachtig geïnspireerde denkbeelden over literatuur in de

tijdschriften naar voren te brengen. Ook niet toen de gezaghebbende priester-politi

cus en letterkundige Schaepman zich in zijn in 1900 opgerichte eenmansperiodiek

Chronica ontpopte tot een fervent tegenstander van het streven der jongeren de kloof

tussen de moderne literaire kunst en de katholieke geloofsleer te overbruggenY De

debatten tussen behoudende en vernieuwingsgezinde katholieke literatuurbeschou

wers zouden aan het begin van de twintigste eeuw leiden tot een polarisering van

standpunten. Noch van De katholiek, noch van Het dompertje konden de jongeren echter

een centrum voor culturele en literaire vernieuwing maken, daarvoor was de redactio

nele oppositie in beide tijdschriften te sterk. In 1900 zouden enkelen van hen het

tijdschrift Van onzen tijd oprichten dat als brandpunt van het intellectuele, culturele en

artistieke vernieuwingsstreven onder katholieken zou gaan fungeren.

De oprichting van dit maandblad luidde een grondige herschikking van het katho-
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lieke tijdschriftenlandschap in. Tegelijk met de oprichting van Van onzen tijd kwam er
een einde aan het oude Dompertje. In zijn 'woord tot afscheid' motiveert de redacteur

het verdwijnen van zijn periodiek. Ten tijde van de oprichting, zo stelt hij, was er drin

gende behoefte aan een tijdschrift dat 'niet in uitvoerige, geleerde betoogen, maar po
pulair, kort en pittig de vraagstukken van den dag uiteenzette, dat waarschuwde voor

de waanverlichting van het liberalisme, waardoor ook veel katholieken zich hadden
laten verblinden, dat beslist en krachtig het anti-clericalisme van alle gading be
streed'. Nu moet het blad ruim baan maken voor de jonge generatie die de 'verheffing
van het literair en artistiek leven onder Nederlands katholieken' ter hand zal nemen.SJ

Na een uitgebreide dankbetuiging aan oprichter Banning, redacteur Van der Lans en
Maria Viola, die de 'moderne woordkunst' in het tijdschrift introduceerde, kondigt de

redactie met een welgemeende welkomstgroet het nieuwe tijdschrift Van onzen tijd

aan, waarvan het eerste nummer op IS oktober 1900 zou verschijnen onder redactie

van A. van der Kallen, Th. Molkenboer, A. Smulders en Maria Viola. Ook voor tijd

schriften, zo weet de redactie, is er een tijd van komen en een tijd van gaan:

> Voor het Dompertje is die van gaan, voor Van onzen tijd die van komen aangebroken.
Voor de Lezers is het niet meer dan een kwestie van overstappen: van de stoom

tram in een electrische tram. Mogen al onze passagiers in het nieuwe vervoer

middel plaats nemen! Een goede en voorspoedige reis zij hun toegewenst door de
redactie van Het Dompertje van den ouden Valentijn.S4

Het dompertje was - in tegenstelling tot Van onzen tijd - een representant van het geslo
ten katholicisme dat zich onder pauselijk banier weefde tegen de boze buitenwereld.

Met het verdwijnen van Het dompertje kwam er een einde aan een strijdschrift dat geen

clementie kende voor zijn tegenstanders, nimmer een blad voor de mond nam, man

en paard noemde waar het de belangen van katholieken bedreigd zag en bovenal de

strijd hoog in het vaandel droeg. Voor de historisch geïnteresseerde lezer die iets te
weten wil komen over de geschiedenis van de roomse publicistiek in Nederland biedt

Het dompertje - karakteristiek voor de vroege fase in de emancipatie van katholieken 

overvloedig en belangwekkend materiaal. Niet in de laatste plaats wint het tijdschrift
echter voor de hedendaagse onderzoeker aan aantrekkelijkheid door het leesplezier

dat het verschaft. Het dompertje van den ouden Va!entijn vormt een bewijs temeer dat de

lezer van negentiende-eeuwse tijdschriften zich zelden behoeft te vervelen .

•> MATHIJS SAN DERS is als promovendus verbonden aan het Onderzoekinstituut voor

Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht. Hij bereidt een progschrift voor over

literatuuropvattingen in het katholieke literaire veld in Nederland tussen 1870 en 1940.

(Onderzoeksbericht in TS# 3, 62.)
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