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Vlak na de oorlog roeide het gereformeerde

Iiterai re tijdsch rift Ontmoetin9 op tegen de

stroom van doorbraak en sec ulariseri ng. Het

hele nummen8 van Bloknoot.ChristelUkliterair

tUdschrift(november1996 [oktober 1997] )

wordt gevuld dooreen kleine monografie van

redacteur Dirk Zwart waari n hij onder de

treffende titel De 9ereformeerde bietebauw de

aanloop, oprichting, redactionele geschie

denis en uiteindelijke opheffing van Ontmoe-

tin9 uitdedoeken doet. _
In zijn inleiding wijst Zwart erop dat hij

'een eerste aanzet tot een gedetailleerde

geschiedsch rijving van het tijdschrift Ont

moetin9' wil geven. Hij plaatst het tijdschrift

niet in de eerste plaats synchroon, maar

vooral diachroon. Dit wil zeggen dat hij het

niet in de eerste plaats bestudeert als een

onderdeel van het spectrum van de naoor

logse literaire tijdschriften, zoals Criterium,

Podium, Het Woord, Maatstafen dergelijke,
maarveeleer als loot aan de tak van christe

lijkgeoriënteerde tijdschriften die een bin

ding hadden met de gereformeerde zuil.

Zwart: 'Ontmoetin9 past zodoende in de lijn

van christelijke literaire tijdschriften sinds

het ei nde van de vorige eeuw: Ons tUdschrift

(1896-1914), 0p9an9 (1918-1926), Opwaartsche

wegen (1923-1940), waarnaast Dewerkplaats

(1936-1937) en Elckerlyc(1937-1939), Ontmoe

tin9 (1946-1964), Woordwerk(1983-1997),

B/oknoot(1991-1997) en Liter(vanaf1998)'.

OverOntmoetin9 was weinig geschreven.

Behalve op de zeventien jaargangen van het

tijdsch rift heeft Zwart zich ook ku nnen base

ren op tal van andere documenten: materiaal

over 'Contact' (= de naoorlogse voortzetting

van de 'Christelijke [overwegend gerefor

meerde] Auteurskring'), notulen van redac

tievergaderingen en briefWisselingen tussen

redacteu rs. Zwart plaatst zij n eigen tijd

schrift Bloknoot(vanafheden opgegaan in

Liter)in het directe verlengde van zijn studie

object: Bloknootals 'vierde etappe' (Zwarts

variatie op Rijnsdorps 'd rie etappes'). Deze

positie zal er ongetwijfeld toe bijged ragen

hebben dat Zwart gu Itoegang werd geboden

tot de docu menten van de nog levende inner

circlevan het toen mal ige Ontmoetin9. Affini
teit wekt terecht vertrouwen.

Maar affiniteit kan het zicht soms ook

belemmeren; daarover kom ik straks te

spreken. Eerst de inhoud van Zwarts studie

in vogelvlucht. In het hoofdstuk 'Een nieuw

begin' wordt geschetst hoe literair-gerefor
meerd Nederland door de Tweede Wereld

oorlog uiteengeslagen is. Opwaartsche we9en

is in 1941 opgeheven, schrijvers uit de kring

rond dit tijdschrift zij n in het verzet gegaan

ofhebben gecollaboreerd, en na de oorlog
neemt een aantal (onderwie H.M. van Rand

wijk, J.B. Charles en Bert Bakker) afscheid

van het geloof dervaderen. Wat dan over

blijft is de 'harde kern', zij namelijk die niet
meewillen met wat in dit milieu 'de

doorbraakmensen' wordt genoemd. Deze
harde kern wenst vast te houden aan het

verband tussen kunst en geloof. Ze weet dat

ze daarmee tegen de stroom oproeit: 'Er is

tegenwoordig- men kan 't lezen zo men wil

- een aversie tegen opzettelUkechristelijke

actie. Men voelt zulks bijna, zo niet geheel,

als verraad aan de tijdgeest. Je weet hoe die

"tijdgeest" verraders bejegent. Ze worden op

z'n minst geboycot.' (Briefvan H. de Bruin,

20 september1945, p.11.) De geschiedenis

van Ontmoetin9wijst uit dat de redactie ge

voelens, zoals uit dit brieffragment spreken

variërend van machteloosheid tot veronge

lijktheid -, nooit heeft kunnen overwinnen.
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Nadatin het eerste naoorlogse jaar in het

Contact uitvoerigoverde mogelijkheid en

wenselijkheid van een christelijk-literair

tijdsch rift is gediscussieerd, wordt vanu it

deze kring - en min of meer als spreekbu is

van deze kring- in '946 Ontmoeting gestart.

Eerste redactie: C. Rijnsdorp, P.j. Risseeuw

en D. van der Stoep. Het tijdsch rift heeft drie

uitgangspunten.,. '[ ... ] hetgeloofinjezus
Christus als Gods Zoon des Mensen [is] van

allesbeheersende betekenis voor leven en

kunst.' 2. Men weet zich 'innigverbonden

aan het Nederlandse volk'. 3. Men wil geen

'theologisch sectarisme'. Met andere woor

den: wel christelijk, maar niet gericht op de

zuil alleen. je zou kunnen zeggen: geen

doorbraak, maar een voorzichtige doorbraak
naarde doorbraak. Niet alleen van de

rekkelijk-protestantse, door hervormden

bemande doorbraaktijdschriften, zoals het

barthiaanse Wending en In de waagschaal

moest Ontmoeting zich onderscheiden, ook
moest het afstand zien te bewaren tot de

orthodoxe vleugel van het protestantisme, de

gereformeerd-vrijgemaakten uit eigen kring.

Na vijf jaar is de redactie in mineurover

het uitblijven van 'ontmoetingen'. Het blad

houdt tijdel ijk op te bestaan. Maar de draad

wordt toch weeropgenomen, zij het dat de

mineurstemming maar nietwijken wil. Deze
wordt veroorzaakt doordat men er een defen

sieve perceptie van de cultuur- en literatuur

geschiedenis op na houdt, waarin de teneur

van Abraham Kuypers Het ca/uinisme. Zes

Stone-/ezingen haar echo laat horen.

De doorbraakdichters laten Ontmoeting

ook in de daarop volgende vijf jaar links

liggen en zoeken het inmiddels liever bij Bert

Bakkers vrijzi nnige Maatstaf. Op Nationale

snipperdag, het nummervan de gezamenlijke

literaire tijdschriften ter herdenkingvan de

oorlog (april'954), weet de redactie van

Ontmoeting daarentegen weerwel enige in

vloed uit te oefenen. Maar op de Achterberg

huldigingwordt men weer niet uitgenodigd.

De redactie praat voortd urend over het uit

blijvende contact met 'hen' - de buiten

wacht: de hervormde doorbraakmensen - ,

maar het werkelijke probleem is het eigen

gebrek aan inspiratie. Een knagend gevoel
van culturele en literaire onmacht domineert

de redactievergaderingen. In '956wordttot

opheffi ng van Ontmoeting besloten. Oprichter

Dingeman Van der Stoep kijkt in het laatste

nummervan die jaargang, in het spraakma

kende artikel 'De gereformeerde bietebauw',

verbitterd terug op tien jaar vergeefse pogin

gen tot ontmoeti ng: 'Maar hoe grote open

heid wij ook naar alle kanten betrachtten,

hoe hartelijk wij ook handen uitstaken, hoe

eerlijk en sportieftegenover iedereen wij ook

het spel wilden spelen, na tien jaar kunnen

wij moeilijk anders constateren dan dat wij

toch nog leven in een isolement, een isole

ment dat wij niet wilden, waartegen wij ons
met handen en voeten hebben verzet, maar

dat ons eenvoudig is opgedrongen' (p. 52).

De jongeren moeten het maar overnemen, zo
besluit men.

In de periode '957-'964 staat er een ver

jongde redactie aan het roer, die gelooft dat

ereen nieuwe bloei op het terrein van de

protestants-ch ristelijke cultuur aan zit te

komen. Men krijgt het nu wel voor elkaar de

buitenwacht binnen te halen: Ad den Besten,

Guillaumevan derGraftenj.W. Schulte

Nordholt publiceren werk in Ontmoeting,

Ach~erberg en Wal ravens worden ijverig
bewerkt. Zelfbreekt men zowaar enigszins

uit: erverschij nt een theman ummer over

experi mentele poëzie, met een nogal knor

rige bijd rage van Gerrit Kouwenaar. De

om mezwaai, hoe voorzichtig ook, heeft tot

gevolg dat een orthodoxe figuurvan het

eerste uurals Inge Lievaartopstapt. Men

weigert overigens jan Wol kers' Serpentina's

pettycoat, maarwel publiceren jongeren zoals

Lode Bisschop en de inmiddels bekende
neerlandici Red bad Fokkemaen Dickvan

Halsema in hettijdschrift. Interessant is de

openbare discussie die de redactie in '962

voert met R.G.K. Kraan, auteurvan een

proefsch rift over het tijdschrift Onstijdschrift

(,896-'9'4). Aan zijn dissertatie had Kraan

onder andere de volgende stelli ng toege

voegd: 'Als onafhankelijk, kritisch orgaan

derjongeren én als naar literaire vernieu

wing strevende periodiek heeft Ons tijdschrift

in de jaren '904-'9'4 meer betekenis gehad

dan het maandblad Ontmoeting in de periode

van '946 tot heden.' Een vernietigende kri

tiek, nota bene uit eigen kring. (Kraan pro
moveerde uiteraard aan de VU.) Veel verweer

heeft de redactie niettegen dit oordeel.
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Langzaam dooft het blad uit. Men kent

zich nog slechts een 'grensfu nctie' toe,

daarna nog slechts een 'randfu nctie'. Redac

teurCees Ouboterschrijft in 1964: 'Is Ont

moeting een kuiltje waarin de knikkers per

se niet terecht mogen komen, een soort

gevangen is als bij het ganzenspel? Was men

[... ] als de dood voordat ene gezuilde, ge

kleurde orgaan, dat alleen nog

gefrequenteerd is door dilettanten?' (p. 74).

Waarop Van der Stoep hem antwoordt:

'Onze weg loopt dood, loopt uit in het vrije
veld. De maniervan verdelen en onderschei

den, van afbakeningvan terreinen, is niet

meervan kracht' (p. 74). Het vrije veld: Van

derStoeps treffende beeld voorontzuiling

(waarbij het woord 'vrij' opmerkelijk genoeg

niet meer 'orthodox' en 'gesegregeerd' bete

kent, zoals in 'VrUe Universiteit' en 'urUge

maakt', maarjuist 'liberaal' en 'geïnte

greerd'!).

Het is duidelijk dat de jaren zestig niet

ongemerkt aan Ontmoeting voorbijgaan. Maar

de aan blik van 'het vrije veld' lokt de redactie

van Ontmoeting niet erg aan: 'Het is wel erg

moeilijkom temidden v~ al deze massale

verschuivingen, in de reactie daarop duide

lijk te blijven, een koers te varen die duidelijk

én eigen is' (p. 69). Het eindigt met de er

kenningvan hetfaillietvan het uitgangspunt

uit1946. Ouboterwindterin 1964geen

doekjes om: 'Er is geen christelijke kunst of

literatuur die geënt is op de theologie of op

de christelijke levensbeschouwing. Dat

houdt niet, dat is niet levensvatbaar, dat is

niet wezenlijk' (p. 73). In een slotbeschou

wing maakt Dirk Zwart de balans op.

Zwarts verhaal over de redactionele ge

schiedenis van Ontmoeting is opmerkelijk. In

de interdisciplinaire artikelenbundel Dejaren

uUftig. Eenstille reuo/utie(1997) verkondigde de

literatuurhistoricus Ton Anbeek nog de

stelling dat de ontzuiling in de Nederlandse

literatuur al direct na de oorlog plaatsvond,

terwijl ze in de hele Nederlandse maatschap

pij pas in de jaren zestig haar beslag kreeg.

Zwarts monografie laat zien dat zo'n conclu

sie te voorbarig is. In Literatuuren moderniteit in

Nederland1840-1990 (1996) hebben Frans

Ruiteren ondergetekende een correctie

aangebracht op het standaard beeld van de

secularisatie. Volgens dit standaard beeld is

het proces van sec ularisatie sinds het ei nde

van de vorige eeuw lineairverlopen. De cor

rectie Iuidt dat het proces van secularisatie

juist steeds tegen bewegi ngen heeft opgeroe

pen, die vertragend werkten ofhet proces in

belangrijke mate bijstuurden. Een zigzaglijn

tussen geloof-nihilisme doet veel meer recht

aan de werkelijkheid van het secularisatie

proces. Zwarts monografie over Ontmoeting

bevestigt deze correctie. Grote winst van zijn
studie is bovendien het inzicht dat Ontmoe

ting perspectiefbiedt op een gevecht om de

modern iteit binnen het protestantse (gerefor

meerde en hervormde) cultuursegment.

Overeenkomstig de traditie van principieel

denken, en van de daarbij behorende ne i

ging tot scheuring en afsplitsing die deze

subcultuur kenmerken, bestond erin deze

kringen, getuige Zwarts studie, ook in de eerste

twee decennia na de oorlog nog een heel scala

van literaire groeperingen, verlopend van

neo-kuyperiaans via doorbraakgericht tot

socialistisch. Zwarts monografie roept inte

ressante vragen op. Bijvoorbeeld de vraag of
het katholieke literaire milieu in dezelfde

periode ook op die wijze gestructureerd was.

(Ik denk overigens van niet, maar gesteld dat

dit zo is, dan dient zich onmiddellijk de

vraag aan naar de reden van dit versch il.)

Het kijkje achter de schermen van de

Ontmoeting-redactie, dat Zwart ons geeft, is

zonder meer aangrij pend te noemen, want

naar mijn opinie was het eigenlijk een
drama. Daarstond men: in de woeste stroom

van de moderne tijd. Men klampte zich tot

het uiterste vast aan de rots van het geloof,

maar ging uiteindelijk toch kopje onder.

Hier zit ook mijn kritiek. Zwart documen

teert goed (alhoewel hij soms wel erg lange

stukken citeert), maar hij neemt aan het slot

geen afstand van zijn onderwerp. Het lijkt

wel ofhij zelfgeen mening heeft overde

geschiedenis die hij beschrijft. Was dit een

achterhoedegevecht, of niet? Zo ja, wat is

dan de cu Itu rele en poëticale legiti matie van

de christelijk-literaire tijdschriften die na

1983 zijn opgericht, zoals Bloknoot,

Woordwerken Liter?Zo nee, doen Bloknoot,
Woordwerken Literdan hetzelfde wat Ontmoe

ting vergeefs heeft geprobeerd? En waarom

mislukte het dan bij het laatstgenoemde

tijdschrift, terwijl de redacteurs van de eerst-
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genoemde tijdschriften blij kbaar niet de
moed verliezen?

Andere vraag: betekende de ondergang

van Ontmoeting dat de gereformeerden zich

eindelijk konden bevrijden van het isolement

op artistiek en cu Itu reel gebied waarin Abra

ham I<uyper hen si nds 1880 zo effectief had

weten op te sluiten, of niet? (Zo ja, zie vorige

alinea; zo nee, zie eveneens vorige alinea.)

Nog een vraag: had de ontzuiling in de jaren

zestig te maken met de ondergang van Ont

moeting, zoals de verzuiling in de jaren ne

gentig van de vorige eeuw de oprichti ng en

geschieden is van Ons tijdschrift in de hand

had gewerkt, of niet? (Ook hier geldt weer

het 'zo ja, zo nee' ten aanzien van de latere

eh ristelijk-I iterai re tijdschriften. Ontmoeting

zat immers aan te hikken tegen de
'doorbraakmensen' . Bestaat er soms voor de

redacteurs van de huidige christelijk-literaire

tijdschriften ook nog zoiets als een door
braak die verh inderd moet worden? Geloven

zij nog in een antithese?)

Zwart laat het in zijn slotbeschouwing

eigenlijkeen beetje afWeten, terwijl de dra

matische geschiedenis die hij zoj uist verteld

heeft, nu juist vraagt om interpretatie, cultu ur
en Iiterai r-h istorisch. Ik vrees dat de affini

teit, die Zwart toegang tot zij n onderwerp

verschafte, een identificatie met zich meege

bracht heeft die het hem onmogelijk heeft

gemaakt het te objectiveren. Opmerkelijk

genoeg poneert hij helemaal aan het ei nd

'dat het na de opheffing van Ontmoeting tot

1983 zou duren voordat ereen nieuwe bloeizou

komen in de christelijkeliteratuur.' (Cursivering

van mij.) Getuige zo'n opmerking beschouwt

Zwartzichzelfen zijn Bloknoot-companen als

de directe 'opvolgers' van de Ontmoeting
lieden. Aan de ene kant verklaart dit Zwarts

onvermogen tot een werkelijke evaluatie van

de geschiedenis van Ontmoeting (die immers

zijn eigen geschiedenis is), aan de andere

kant wordt het dan helemaal raadselachtig

waarom Ontmoeting de inspiratie miste, die

twi ntig jaar later aan Bloknooten Woordwerk
bleek te kunnen ontvonken.

Van tweeën één: ofWelde moderne ge
schiedenis is statisch en kent het christen

dom (en dus ook: de christelijke literatuur)
als een constante factor die de ene keer

toevallig beter uit de verfkomt dan de an-

dere keer, ofWel de moderne geschiedenis is

dynamisch, waarbij naast verschijnselen als

her- en ontchristelijking, ver- en ontzuiling,

geloofen nihilisme, ook verschijnselen als

elite en massa, dichteren burgerelkaar

doorlopend benvloeden. In het eerste geval is

Bloknootinderdaad de 'vierde etappe' in de

moderne ch ristelij ke literatu ur, maar dan

heeft Zwart met de geschiedenis van Ontmoe

ting op impliciete wijze eigenlijk een poëtica

proberen te verwoorden. In het tweede geval

getuigt Zwart in zijn 'Slot' ervan weinig oog

te hebben voor de dynam iek van de moderne

geschiedenis.

Mij lijkt dat Zwart dichter bij Van der

Stoeps positie staat dan hijzelfwil toegeven.

De posities van zowel Van der Stoep (Ontmoe

ting, de jaren vijftig) als Zwart (Bloknoot, de

jaren negentig) zijn een illustratie van wat in

literatuur en moderniteitis aangeduid als hét

ken merk van de modern iseri ng (waarvan de

secu lariseri ng een integraal onderdeel is),

namelijk ambivalentie. Individualisering,

rationalisering, differentiëring,

domesticering, er is vanafhet einde van de

.vorige eeuw geen stroming, figuurofkunst
werk te bedenken die zich ten aanzien van al

deze met el kaar verweven su bprocessen van

de modernisering niet ambivalent heeft

opgesteld. Datzelfde geldt voor het su b

proces van de secularisering. Ontmoeting

bijvoorbeeld stond du idel ijk am bivalent

tegenover de doorbraak. Ze wilden niet,

maarwaren uitgepraat toen 'de doorbraak

dichters' hen links lieten liggen. Met andere

woorden: ze wilden de doorbraak enerzijds

niet, maar betoonden anderzijds op pij nIijke

wijze hu n afhan kelij kheid jegens degenen

die wel doorbraken, waarschijnlijk omdat ze

zagen dat deze cu Itu rele overstap aan 'hen',

de 'doorbraakdichters' ,op de een of andere

manier de literaire inspiratie verschafte die

zijzelfzo node misten. In Literatuuren moderni

teit hebben wij betoogd dat een dergel ijke

ambivalentie in de moderne cultuurtaai is,

veel taaier dan men igeen heeft gedacht of

gevreesd. Die ambivalentie is in de post

moderne tijd (zeg: vanaf de jaren zestig) niet

verdwenen, maar slechts diffusergeworden.

Ze is vooral subtieler geworden in haar

uitingsvormen en daardoor moeilijkerte

onderkennen. Zwarts pen getuigt ervan dat
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hij onderhevig is aan de postmoderne va

riant van deze ambivalentie.

Dit is overigens allerminst een aantij

ging. Integendeel: er is in de postmoderne

era niemand die zich aan de eigentijdse

ambivalenties kan onttrekken. Maar ik ben

erwel van overtu igd dat Zwarts onderzoeki n

gen, waarvan ik hoop dat hij ze zal voortzet

ten, aan diepte kunnen winnen, wanneer hij

zijn historiografische uitgangspunten en

vooronderstelli ngen expl iciteert. Voor mij n

part mondt dat u it ineen on beschaamd

poëticaal, ch ristelijk-literai r Blo/<noot-stand

punt. Waarom niet? Als er maar helderheid

komt in de uisie op grond waarvan de protes

tants-christelij ke literatuu rgesch ieden is

wordt geschreven. Daaraan ontbreekt het nu

in Zwarts monografie te veel.

Walravens & CO.: geschiedenis van een
avant-garde

PETER KEGEL

"

jos joosten, Feit en tussenkomst. Geschiedenis en

opuattingen uan TUd en Mens (1949-1955),

Nijmegen, Vantilt, 1996.

ISBN90-75697-01-5. 528 pp.f 59,50/BF 1190.
.................... •
In de Nederlandse literatuurgeschiedenis is

het Vlaamse tijdsch rift TUd en Mens, waarvan

tussen 1949 en 1955 drieëntwintig (gedeelte

lijk dubbel)nummers verschenen, vooral

bekend vanwege de kortstondige fusie met

het experi mentele tijdsch rift Podium. Daar

naast hebben medewerkers als Hugo Claus

en Louis Paul Boon gezorgd voor bekendheid

van het tijdsch rift in Nederland. Hoezeer het

avant-gardistische TUd en Mens een sleutelpo

sitie inneemt in de naoorlogse Vlaamse

letterku nde wordt d u idelij kin het omvang

rijke proefschriftwaarmeejosjoosten in

1996 te Nijmegen promoveerde. joosten

beperkt zich in deze studie niettotde be-

sch rijvi ng en analyse van TUd en Mens alleen,

maar plaatst de ontstaansgeschiedenis van

het tijdsch rift tevens in de specifiek Vlaamse

literai re situatie van de jaren 1930-1949.

Daarnaast staat hij uitgebreid stil bij de

sleutelpositie die jan Walravens in dit geheel

inneemt. Deze drieledige aanpak maakt Feit

en tussenkomst tot een u itermate interessante

studie.

joosten gaat voor een positioneri ng van

TUd en Mens terug tot het jaar 1930. Rond die

tijd wordt de Vlaamse letterku nde geken

merkt dooreen neo-classisistische, sterk

restauratieve tendens, die de experimentele

verworven heden van de jaren twi ntig ged u

rende de twee decennia daarna naarde

achtergrond zal dringen. Deze ontwikkeling,

die vooral de poëzieopvattingen betreft,

wordt doorjoosten getoond aan de hand van

een tiental Vlaamse tijdschriften. Hij inven

tariseert de literatuuropvattingen van jaren

dertigtijdschriften als 't Fonteintje, De TUd

stroom, Volk, Vormen en Cahiers uan de

Waterkluis, waarbij hij steeds de verschillen

tussen deze tijdschriften aangeeft. Hij be

schrijft de eerste kritische geluiden en de

voorzichtige roep om veranderi ng d ie net

voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog valt
te beluisteren. Net als in Nederland leidt de

schok van de oorlog in Vlaanderen niet direct

tot Iiterai re vernieuwi ng: erversch ij nen

wel iswaar interessante jongerentijdsch riften

als Nieuwe Stemmen, De Faun en Arsenaa/, maar

van een echte doorbraak is nog geen sprake.

Met de u itgebreide schets van de contem

porai ne Iiterai re situatie levert joosten een

kader dat voor een goed begri p voor de start

en ontwikkeling van TUd en Mens onontbeer

lijk is. Dat hij vervolgens alle aandacht richt

op de figuurjan Walravens is logisch.

Wal ravens is bij u itstek de vertegenwoord i-
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