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Inleiding
Het Letterkundig Museum heeft diverse publikaties het licht doen zien die gewijd
waren aan literaire tijdschriften of stromingen: een documentenverzameling over
Forum en schrijversprentenboeken over De Gids en De Gemeenschap en over de
bewegingen van Tachtig en Vijftig. Aan die rij wordt nu een schrijversprentenboek
over Opwaartsche Wegen, het literaire tijdschrift van de protestanten tussen de twee
wereldoorlogen, toegevoegd.
Opwaartsche Wegen is een produkt van de verzuiling. In alle zuilen - de
protestantse, de rooms-katholieke, de socialistische, de communistische en de
fascistische - speelden de begrippen ‘gemeenschap’ en ‘gemeenschappelijkheid’ een
sleutelrol. Er lag een sterk accent op de sociale en ideologische rol van de kunst.
Men verwierp individueel subjectivisme. Een uitzondering werd gevormd door
Forum. In de kring van redacteuren en medewerkers van dit tijdschrift stond een
a-religieus en onideologisch individualisme juist hoog aangeschreven.
Bij een interpretatie van Opwaartsche Wegen zou het begrip ‘soevereiniteit in
eigen kring’ van Abraham Kuyper een centrale rol moeten spelen. Zoals de meeste
zuilen was ook de protestantse tamelijk in zichzelf gekeerd. Opwaartsche Wegen
had bij de oprichting dan ook als belangrijkste doelstellingen: het opvoeden van het
protestants-christelijke volksdeel tot literatuur, onder meer door het bekritiseren van
stichtelijke lectuur als literair beneden de maat; en het stimuleren van een nieuwe
protestantse literatuur van niveau. Vandaar de uitgebreide discussies in het blad over
het eigene van protestantse literatuur.
In die discussies speelde het generatieverschil een belangrijke rol. Om de
standpunten te verhelderen zette men de opvattingen van ouderen en jongeren
tegenover elkaar. Vergelijkingen met opvattingen ‘buiten de eigen kring’ kwamen
zelden voor. Hoogstens werden er, door de jongeren, parallellen getrokken met de
katholieken van De Gemeenschap en de a-religieuze moderne estheten van De Vrije
Bladen. Daarbuiten waardeerde men dan nog Henriëtte Roland Holst, Gorter en
Verwey, ook typisch dichters met een boodschap voor de gemeenschap. Een
rechtlijnige relatie tussen dichterschap en religie werd in Opwaartsche Wegen
overigens afgewezen. Het blad was - evenals de tijdschriften van de andere zuilen allerminst monolitisch. Integendeel, er bestonden heftige meningsverschillen tussen
evangelischen, neo-calvinisten, Barthianen en aanhangers van een derde Réveil. En
niet alleen de Barthianen wezen, impliciet of expliciet, het begrip ‘soevereiniteit in
eigen kring’ af. Die afwijzing zou na de Tweede Wereldoorlog leiden tot de
‘doorbraak’ naar de PvdA. Vele oud-medewerkers en oud-redacteuren zagen toen
ook niets meer in een typisch protestants-christelijke literatuur. In politiek opzicht
hadden zich de wegen al eerder gescheiden: sommigen werden lid van de NSB en
collaborateur, anderen gingen in de illegaliteit.
De belangrijkste literaire oogst van Opwaartsche Wegen werd eigenlijk pas na de
oorlog binnengehaald. Dé dichters van Opwaartsche Wegen waren Willem de Mérode
(pseudoniem van W.E. Keuning) en Gerrit Achterberg. Als prozaïst onderscheidden
zich de jonggestorven J.K. van Eerbeek (pseudoniem van Meinart Boss) en H.M.
van Randwijk.
Redacteur C. Rijnsdorp werd een belangrijk essayist en criticus, die echter buiten
de protestantse kring te weinig bekend is geworden, al ontving hij in 1964 de Prijs
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der literaire kritiek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde en in 1965 een
eredoctoraat van de Vrije Universiteit. Redacteur Van Ham werd in 1941 hoofd van
de afdeling Boekwezen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten en
later redacteur van het nationaal-socialistische culturele tijdschrift De Schouw. H.M.
van Randwijk richtte in diezelfde jaren
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het illegale Vrij Nederland op en werd daarvan hoofdredacteur. Bert Bakker, die als
dichter aan Opwaartsche Wegen meewerkte, stichtte na de oorlog de gelijknamige
uitgeverij en het literaire tijdschrift Maatstaf. Redacteur Jaap Romijn werd directeur
van uitgeverij Bruna. Annie M.G. Schmidt en Han G. Hoekstra droegen bij tot de
faam van het naoorlogse Het Parool en werden beroemd met hun geestige versjes
en hun kinderboeken. Hoe verschillend ze zich ook ontwikkeld mogen hebben, ze
zijn allemaal afkomstig uit de wieg van Opwaartsche Wegen.
Over Opwaartsche Wegen bestaan geen voorbereidende studies. Het archief van de
redactie is verloren gegaan. De uitgever, Uitgeversmaatschappij Holland, bezit
evenmin nog een archief ‘Opwaartsche Wegen’. Daarom zijn er nauwelijks
abonnee-aantallen bekend. Uit de schaarse gegevens blijkt dat het er tijdens de eerste
jaargang ongeveer 600 moeten zijn geweest; een kleine 500 in het tweede jaar en
nauwelijks 400 gedurende de vijftiende jaargang. Wel kon worden geput uit enkele
persoonsarchieven van redacteuren en medewerkers: van P.J. Risseeuw en C.
Rijnsdorp, ondergebracht in het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands
Protestantisme, en van Hein de Bruin, Roel Houwink, K. Heeroma en Willem de
Mérode, bewaard in het Letterkundig Museum. Enkele jaren geleden stelde G.J.
Peelen een bloemlezing samen uit de poëzie uit Opwaartsche Wegen. Voor een beeld
van de poëzie die in het blad verscheen zij de lezer daarnaar verwezen.
De geschiedenis van Opwaartsche Wegen is op grond van veranderingen in beleid
en samenstelling van de redactie in vier perioden verdeeld. De hoofdstukken over
de inhoud van Opwaartsche Wegen zelf worden steeds voorafgegaan door profielen
van de meest toonaangevende redacteuren in de betrokken periode. In hoofdstuk 1
wordt de voorgeschiedenis geschetst. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de eerste
acht jaar, de periode waarin de voormalige redacteuren van Opgang, met als informele
leider J. van Ham, het blad beheersten. In deze jaren is Opwaartsche Wegen eigenlijk
een leraarachtig blad met uitgebreide discussies over het verschil tussen christelijke
literatuur en lectuur. Het vijfde hoofdstuk is gewijd aan de jaargangen 9 tot en met
12, de jaren waarin de jongeren aan invloed wonnen en ook zitting kregen in de
redactie. Deze periode loopt uit op een conflict met een persoonlijke en een
ideologische component, tussen K. Heeroma en Harmen van der Leek en in groter
verband tussen de Barthianen en de rest. Er ontstond een splitsing, die leidde tot
oprichting van een nieuw blad, De Werkplaats, met Heeroma als feitelijke leider.
Het wordt in het negende hoofdstuk afzonderlijk behandeld. Ondertussen domineerde
Roel Houwink jaargang 13 en 14 van Opwaartsche Wegen, de derde periode
(hoofdstuk 8). In de jaargangen 15 tot en met 18, de vierde periode (hoofdstuk 10),
wordt het blad geleid door Houwink, Kamphuis, Van der Leek en Rijnsdorp. Het
ontwikkelt zich tot een algemeen cultureel tijdschrift en beleeft in literair en
inhoudelijk opzicht zijn interessantste jaren.
Het boek besluit met een interview met de enige nog levende redacteur, Gerrit
Kamphuis (hoofdstuk 11). Deze vorm van ‘oral history’ is nog niet eerder in een
schrijversprentenboek toegepast. In dit interview, dat uit de aard der zaak een
persoonlijk karakter heeft, worden diverse lijnen van de ontwikkeling van
Opwaartsche Wegen verduidelijkt.
MS
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1 Onze literatuur en onze evangelieprediking
Enige voorgeschiedenis
Als Ons Tijdschrift in 1914 na achttien jaargangen ophoudt te verschijnen, lijkt
daarmee de eerste schuchtere poging om te komen tot een bundeling van krachten
onder de protestantse letterkundigen stukgelopen. Het tijdschrift had gesignaleerd
dat de identiteit en de kwaliteit van de protestantse letterkunde sterk te wensen
overliet. Gesteld naast de literaire opbloei die de beweging van Tachtig had laten
zien, verbleekte de protestantse letterkunde tot niet veel meer dan wat vrome versjes
en verhaaltjes, die slechts waardering in eigen kring genoten. Ons Tijdschrift zag het
‘manco’ in de protestantse letterkunde onder ogen, maar het ontbrak de redactie aan
de nodige visie om een moderniserende vernieuwing te realiseren.
De ouderen blikten terug naar de bloeiperiode voor Tachtig, naar Beets, Hasebroek
en De Génestet, terwijl de jongeren de heidense geschriften van de auteurs rond De
Nieuwe Gids bewonderden. De jonge schrijvers wilden een literatuur die naar de
vorm gelijk was aan die van de Tachtigers, maar naar de geest protestants.
Meningsverschil tussen jong en oud stond eenheid in de weg, leiding was ver te
zoeken. Wat overbleef waren enkele individuele pogingen tot protestantse literatuur
van kwaliteit door onder meer Johanna Breevoort, Enka (pseudoniem van A. van
der Vlies) en J.L.F. de Liefde en later door Wilma (=Wilma Vermaat), Geerten
Gossaert (pseudoniem van F.C. Gerretson), J.A. Rispens en Willem de Mérode
(pseudoniem van W.E. Keuning).
Al in 1898 had dominee-schrijver G.F. Haspels het probleem van de christelijke
letterkunde scherp doorzien in een lezing, getiteld Onze Literatuur en onze
Evangelieprediking. Hij was het eens met de kritiek op de kwaliteit van de christelijke
letterkunde. Het peil van de contemporaine christelijke literatuur was laag en bleef
ver achter bij dat van Tachtig. Het protestantse publiek dorstte ‘naar een frissche
Literatuur, zooals wij dorsten naar een frissche Evangelieprediking’. Hij zag echter
niets in ‘nòg een tijdschrift oprichten’, ‘nòg een lokaaltje bouwen’, ‘nòg een courantje
er bij’. ‘Ook niet ons dronken drinken aan zelf-adoratie en clubjes-wierook, maar
onze Literatuur en onze Evangelieprediking opgeroepen naar het volle leven’. Hij
geloofde niet in ‘een vereeniging ter veredeling der Literatuur en ter verfraaiing der
Evangelieprediking’. De resultaten lieten zich niet afdwingen. Slechts een oriëntatie
op het volle leven, hoop en de verwachting dat ze eens zal komen, zouden een
volwassen christelijke literatuur kunnen doen groeien.
Er ontstonden andere tijdschriften van protestantse signatuur: Onze Eeuw
(1902-1924) en Stemmen des Tijds (1911-1943). Het eerste, met Haspels als een van
de leidende figuren, hield zich aan oud-liberale beginselen en bleef verre van
groepsvorming. Het wilde en kon in 1914 de verbindingsfunctie van Ons Tijdschrift
niet overnemen. Wel oefende het door de kwalitatief hoogstaande poëzie die het
opnam van Jacqueline van der Waals, Geerten Gossaert en Seerp Anema enige
aantrekkingskracht op de jongeren uit.
Ons Tijdschrift en Stemmen des Tijds richtten zich tot hetzelfde lezerspubliek.
Stemmen des Tijds had kort na haar eerste verschijnen tevergeefs bij G. van As,
redacteur van Ons Tijdschrift, aangeklopt met een voorstel tot fusering. De doelstelling
van Stemmen des Tijds, eerder een algemeen voorlichtend en informerend dan een
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leidinggevend en stimulerend orgaan te zijn, maakte het ongeschikt als broedplaats
voor jong talent.
Het enige tijdschriftje dat na het verscheiden van Ons Tijdschrift ten dienste stond
van het streven naar eenheid in de presentatie van de protestantse literatuur was
Bloesem en Vrucht (1911-1920), het orgaan van het in 1900 opgerichte Christelijk
Letterkundig Verbond. Het duurde enige jaren voordat de jongeren zich plaatsen in
de redactie wisten te veroveren. In juli 1919 had er een ingrijpende wijziging in de
leiding van het blad plaats,
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Seerp Anema (1875-1961), de eerste calvinistische dichter die de stijlbeginselen van de Tachtigers
toepaste, in zijn werkkamer, omstreeks 1925.

2
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Jacqueline van der Waals (1868-1922), decennia lang de enige calvinistische dichteres van betekenis,
omstreeks 1910.

3
Geerten Gossaert (pseudoniem van F.C. Gerretson, 1884-1958), de dichter van Experimenten (1911)
- zijn enige gepubliceerde bundel, maar een mijlpaal in de Nederlandse dichtkunst -, omstreeks 1917.

4
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Omslag van een aflevering van Ons Tijdschrift, februari 1912. Gerretson (Geerten Gossaert) was
redacteur van Ons Tijdschrift van 1911 tot 1914.

5
G.F. Haspels (1864-1916), dominee-schrijver en tevens redacteur van Onze Eeuw.
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6
Omslag van een aflevering van Bloesem en Vrucht, het orgaan van het Christelijk Letterkundig
Verbond, september 1914.
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Inhoudsopgave van Opgang, januari 1923. Twee maanden later verscheen het eerste nummer van
Opwaartsche Wegen, onder leiding van dezelfde redacteuren en met dezelfde medewerkers.
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A.J. van Dijk aan P.J. Risseeuw, 2 januari 1923. Hij bericht over de vorderingen bij het werven van
medewerkers en kopij voor het nieuwe tijdschrift dat Opwaartsche Wegen zal gaan heten.

Opwaartsche Wegen

12

9
Agenda voor de bijeenkomsten van de Christelijk-letterkundige Kring Scheveningen in het eerste
halfjaar 1923.
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Het Bestuur en de Adviescommissie van de Bond van Christelijk Letterkundige Kringen bijeen ter
gelegenheid van de jaarlijkse Kerstvergadering, december 1922. Het Bestuur (zittend, v.l.n.r.):
P.J. Risseeuw, Herman Post, A.J. van Dijk, Harmen van der Leek en J. van Ham. De Adviescommissie
(staand, v.l.n.r.): W.J. Kolkert, J. van der Valk en C. Tazelaar.

11
A.J. van Dijk aan J. van Ham, [januari 1923]. Hij schrijft over de naam van het nieuwe tijdschrift en
over zijn correspondentie met Van Schaik - uitgever van Opgang - over de honorering van bijdragen.
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G. Schrijver (pseudoniem van G.G. van As, 1876-1927), omstreeks 1925. Van As was redacteur van
Ons Tijdschrift geweest en een van de sleutelfiguren in het streven naar eenheid in de christelijke
letterkunde. Als prozaïst werkte hij mee aan de eerste drie jaargangen van Opwaartsche Wegen.
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A. Wapenaar aan P.J. Risseeuw, 31 januari 1923. Hij zegt ‘con amore’ zijn medewerking toe aan het
nieuwe blad. ‘Moge ons Prot.-christel. Kunstleven mede door Uw tijdschrift eens een Réveil beleven,
dat wat wijder invloedssfeer bestrijkt als 't vroegere “O.T.”, dat bezweken is in de ongunst der
oorlogsdagen, misschien omdat het gedragen werd door te kleinen kring’.

waarbij enkele ouderen hun plaats afstonden aan de jongeren A.J. van Dijk en H.
van der Leek, die zich al geruime tijd binnen de kring Amsterdam van het Verbond
manifesteerden als woordvoerders der jonge protestanten. In de kring Utrecht traden
Laura Olivier, J. Haantjes en J. van Ham terzelfdertijd als ‘ontevreden jongeren’ naar
voren.
Van Dijk en Van der Leek hadden slechts kort zitting in de redactie. Het compromis
tussen oud en jong bleek niet houdbaar en na tegenwerking en verwijten verlieten
de twee Bloesem en Vrucht en het Christelijk Letterkundig Verbond. Haantjes en
Van Ham zochten contact met de Amsterdammers en stelden voor samen een nieuw
Verbond te stichten. De laatsten hadden inmiddels contacten met P. van Renssen en
P.J. Risseeuw, de belangrijkste woordvoerders van de Christelijk Letterkundige Kring
voor Jongeren uit Scheveningen, die vanaf 1916 een eigen blaadje, Opgang, uitgaf,
dat was uitgegroeid tot een periodiek van vergelijkbaar belang als Bloesem en Vrucht.
In het najaar van 1920 traden Van Dijk en Van der Leek toe tot de redactie van
Opgang. Tegelijkertijd werd de Bond van Christelijk Letterkundige Kringen in
Nederland gesticht, met Opgang als orgaan. Van der Leek, Van Ham, Risseeuw en
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Herman Post vormden een voorlopig bondsbestuur. De belangstelling voor blad en
bond waren groot: het aantal abonnees groeide en op verschillende plaatsen werden
Christelijke Letterkundige Kringen opgericht. Het Christelijk Letterkundig Verbond
bleef alleen nog bestaan in Amsterdam en Bloesem en Vrucht werd opgeheven.
De redactie van Opgang schreef in het septembernummer 1920 na deze
ontwikkelingen:
Het zal velen, die gezien hebben, dat er nieuw leven komt in de Christelijke
Literatuur, en die dat nieuwe gevoeld hebben in zichzelf en in anderen, het zal die
velen niet verwonderen, dat wij nu tot hen komen en zeggen, dat daar opgang is.
In Opgang werden voor het eerst de jongere krachten gebundeld. Tot de belangrijke
medewerkers op het gebied van poëzie en proza behoorden Geraert van Suylesteijn
(ps. van P. van Renssen), Joh. P. Ruys (ps. van P.J. Risseeuw) en G. Themmen, maar
ook de ‘ouderen’ Wilma, Willem de Mérode en G. Schrijver (ps. van G. van As).
Studies en essays werden geleverd door Van Dijk, Van der Leek, Risseeuw, Haantjes,
Van Ham en C. Tazelaar.
Niettemin was de eenheid ook in deze vorm geen lang leven beschoren. Ditmaal
was niet de oudere generatie maar de uitgever van Opgang oorzaak van het vertrek
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J. van Ham aan P.J. Risseeuw, [januari 1923], over de abonnemenstprijs en de naam voor het nieuwe
tijdschrift.
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A.J. van Dijk aan P.J. Risseeuw, 7 februari 1923. Het werven van medewerkers levert moeilijkheden
op, omdat de nieuwe redacteur van Opgang stemming maakt tegen Opwaartsche Wegen en een
prospectus voor de nieuwe jaargang heeft uitgegeven met de namen van velen die inmiddels hun
medewerking aan Opwaartsche Wegen hadden toegezegd erop. De auteurs worden derhalve gedwongen
tot een keuze voor of tegen een van de tijdschriften. C. Rijnsdorp en Karel van Dorp kiezen voor
Opgang.

van de jongeren. Een conflict over de uitbetaling van honoraria leidde ertoe dat aan
het eind van de zesde jaargang een grote groep het tijdschrift verliet. De redactie van
Opgang, A.J. van Dijk, J. van Ham, H. van der Leek en P.J. Risseeuw, stapte in
januari 1923 op om in dezelfde bezetting de leiding op zich te nemen van een door
de jonge Uitgeversmaatschappij Holland te Amsterdam uit te geven tijdschrift, getiteld
Opwaartsche Wegen. Het eerste nummer verscheen in maart 1923.
De redactie van Opgang kwam in handen van Joh. Luijkenaar Francken. Het blad
werd het Orgaan van het Christelijk Letterkundig Verbond. In het maartnummer
1923 trokken de redactie van Opgang en het bestuur van het Verbond flink van leer
tegen met name Van Dijk en Van der Leek, die ‘door hun persoonlijke eigenschappen
ongeschikt gebleken zijn om bij ouderen - die toch op niet-literair terrein zeker nog
wel iets te beteekenen hadden en daarom nog wel eenige achting verdienden waardeering te vinden’. Opgang en Opwaartsche Wegen betwistten elkaar gedurende
drie jaar de leidinggevende positie in de protestantse letterkunde, totdat
Uitgeversmaatschappij Holland in 1926 het eerste blad opkocht en zo een fusie
afdwong.
AP
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2 J. van Ham
1892-1985
Van Ham tilde de Jong-Protestanten organisatorisch van de grond. In 1919 werd hij
lid van de kring Utrecht van het Christelijk Letterkundig Verbond en in 1920 richtte
hij met andere ontevreden jongeren (A.J. van Dijk, Van der Leek, Haantjes) een
nieuwe organisatie op met een verwarrende naamsgelijkheid: de Bond van Christelijk
Letterkundige Kringen in Nederland. Vanaf 1922 was Van Ham redacteur van het
bondsorgaan Opgang.
Als penningmeester van zijn Bond ging hij bij minister J.Th. de Visser op audiëntie
en kreeg een subsidie van ƒ 300,- los. De subsidie was op naam gesteld van Opgang.
Inmiddels was Van Ham echter met de hele redactie bij het blad weggelopen. Op
een tweede audiëntie wist hij het met de minister zo te plooien dat de tenaamstelling
gewijzigd werd. Het geld kwam bij het startkapitaal van het nieuwe blad Opwaartsche
Wegen.
Van Ham was na zijn M.O.-opleiding leraar in Leiden geworden, waar hij zijn
studie universitair afrondde. In 1932 promoveerde hij bij Jan de Vries op
Beschouwingen over de literaire betekenis der Laxdoela Saga.
Hij introduceerde de Leidse studenten K. Heeroma en W.A.P. Smit in de
protestantse literatuur. Tijdens een gesprek met de laatste moet de term
Jong-Protestanten ontstaan zijn. Ze hadden het over de Jong-Katholieken en toen zei
Smit: Dan zijn wij de Jong-Protestanten.
Van Ham was niet in de allereerste plaats een schrijver. Gedichten en verhalend
proza schreef hij niet en essays publiceerde hij in Opwaartsche Wegen betrekkelijk
weinig. ‘Van Ham zou men gemakkelijk onderschatten, wanneer men alleen lette
op het betrekkelijk gering aantal bijdragen en de bescheiden toon daarvan. Maar als
men goed leest, merkt men hoe goed gefundeerd en scherp zijn literaire oordeel was.
Het talent van mensen als Gerard Walschap en J.K. van Eerbeek onderkende hij b.v.
onmiddellijk. Hij heeft in de loop van de jaren enorm veel voor Opwaartsche Wegen
gedaan. Dat hij op den duur aan gezag inboette, is misschien, evenals bij Heeroma,
bij alle wetenschappellijkheid te wijten aan een zeker specialisme, een te kleine
horizon’ (C. Rijnsdorp in In drie etappen, p. 95). Men is geneigd het literaire inzicht
van Van Ham wat minder hoog te taxeren dan Rijnsdorp, als men ziet dat hij weinig
belangrijke literatuur besprak en het werk van Eekhout tot het allerbeste rekende wat
de Nederlandse prozakunst opleverde.
In 1936 keek Van Ham liefdevol en kritisch terug naar de geboortetijd van
Opwaartsche Wegen. Hij schreef niet over ‘ik’ en ‘wij’. Het was: ‘van Ham’ en ‘de
redactie’. ‘Behalve Risseeuw, die maar kort lid van de redactie was en bovendien
als prozaïst niet belangrijk, was er onder hen geen scheppend kunstenaar, wiens recht
van spreken door eigen creatief werk vaststond. Opvallende essayisten waren zij ook
niet, al groeiden zij langzamerhand wat in het vak. Ook vormden zij geen eenheid;
dat dit niet zo opviel, kwam alleen, doordat ze zich geen van allen nog een duidelijke
voorstelling gevormd hadden van de richting, welke zij met de jongere literatuur
wilden inslaan. Kortom, de opzet van Opwaartsche Wegen was in hoofdzaak
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dilettantisch. Er was een pijnlijk besef van een manco op Chr. Letterkundig terrein,
en ze waren bereid elke poging te steunen, die hieraan een eind wilde maken. Ze
hebben echter intuïtief, gedreven door een oprechte liefde tot de schoonheid en door
de schaamte over het povere figuur van de Protestantse kunst, het beste gedaan wat
ze met hun schamele gegevens verrichten konden: ze bereidden de bodem, waarop
een jonge literatuur ontbloeien kon: ze hebben een publiek gekweekt door eerlijke
voorlichting, kritiek zonder vooroordelen, en door het optimisme waarmee zij aan
de komst van een Protestantse Kunst geloofden,
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J. van Ham (1892-1985) en zijn echtgenote E.E. van Ham-Böhmer op hun trouwdag, 4 augustus 1921.
Van Ham was redacteur vanaf maart 1923 tot en met december 1934. In die hele periode vervulde
hij de functie van redactiesecretaris en eindredacteur.
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2
J. van Ham met zijn vrouw en hun zoontje J.P. van Ham aan een Noordzeestrand, 1922.

3
J. van Ham aan H. de Bruin, [begin 1928]. Van Ham licht de werkwijze van de redactie toe bij de
behandeling van ingekomen kopij. ‘Geachte Heer de Bruin, Hierbij bericht ik U de goede ontvangst
van Uw gedicht. Het bezwaar tegen onze veelhoofdige redaktie is niet, dat we ooit een vers om
onbekendheid van de auteur terzijde leggen, al heeft een naam natuurlijk een introduktie, maar het
bezwaar is een langdurig rondzenden, zodat ik pas over een paar maanden U antwoord kan geven.
Elk vers wordt op zich zelf beoordeeld. Wordt U dus een vers i.c. dit teruggezonden, besluit dan niet
dadelik: ze willen me niet, want een volgend gedicht willen we misschien wel. Ik vond veel goeds in
het gezonden gedicht, maar wil niet op het oordeel van de red. vooruit lopen. Hoogachtend, Van
Ham’. Waarschijnlijk gaat het om het gedicht ‘Nachtvaart’, waarmee De Bruin in juli 1928 debuteert
(jrg. VI, nr. 5).
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4
J. van Ham aan C. Rijnsdorp, 25 maart 193[1]. Van Ham vindt dat het beslissen over opname van
bijdragen in het tijdschrift een zaak van de redactie moet blijven.

en waarmee zij elk zwak teken van vernieuwing met blijdschap aanmoedigden.
Spoedig wist elk beginnend auteur, dat in Opwaartsche Wegen niet bepaalde auteurs
werden ‘beschermd’, maar dat elke eerlijke poging met de grootste belangstelling
werd gadegeslagen, en gesteund’ (De Werkplaats I, nr. 4, p. 188-9).
Van Ham was een constante factor in de redactie. Hij was eindredacteur van 1923
tot aan de breuk in 1934. Een jaar daarna stond hij alweer aan het roer, nu van De
Werkplaats, twee jaar lang. Hij wenste geen antithese, maar pluriformiteit. Daarom
verzette hij zich tegen het ‘volle, fanatieke Barthiaanse accent’ van redacteur Van
der Leek. Toen redacteur Muller het impressionisme als onchristelijk aanwees, schreef
Van Ham zijn artikel ‘Ketterjagers?’ (jrg. VIII, nr. 8). De redactievergaderingen in
die tijd waren lang en vol discussies. Juist vanwege Van Hams afkeer van dogmatische
kaders binnen Opwaartsche Wegen, probeerde hij alle partijen binnen het blad te
houden. Zo ging het van hém uit, Houwink, een volijverige Barthiaan, in 1931 in de
redactie te halen. Zijn streven naar pluriformiteit gelukte een aantal jaren, maar na
de verschijning van Heeroma's Het derde Réveil wist ook hij deze onbedoelde knuppel
niet buiten het Jong-Protestantse hoenderhok te houden.
Van Ham wijdde de vierde aflevering van zijn ‘Een geschiedenis van de Christelijke
literatuur na 1880’ in De Werkplaats aan de scheuring (jrg. I, nr. 8). De redactie van
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Opwaartsche Wegen liet Van Hams versie van de scheiding onbeantwoord, omdat
zij de discussie zat was. Van Ham concludeerde in zijn artikel: ‘De breuk is door
geen van de beide partijen begeerd, ze is geforceerd door een gebrek aan tactisch
optreden en een tekort aan kameraadschappelijkheid’ (jrg. I, nr. 8, p. 374). Het was
de conclusie van een tactisch man. Toen De Werkplaats eind 1937 verdween, werd
Van Ham nog ruim een jaar redacteur van Elckerlyc, dat op zijn beurt in maart 1939
verdween. Toen had Van Ham voor de protestants-christelijke literatuur uitgediend.
De Tweede Wereldoorlog stond voor de deur.
De verzoenende Van Ham en de dogmatische Barthiaan Houwink ontmoetten elkaar
weer onder nationaal-socialistische banier in De Schouw, het orgaan van de
Kultuurkamer, de eerste als redacteur, de tweede als medewerker. Van Hams rol in
de oorlog was zeer dubieus. Als hoofd van de afdeling Boekwezen van de
Kultuurkamer bepaalde hij wat wel en niet mocht verschijnen en werkte hij onder
meer mee aan het monddood maken van Joodse schrijvers. Toch heeft hij ook
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5
Ex-libris van J. van Ham, 1935.
Ontwerp: Paul Gregoire.

6
J. van Ham met zijn dochter tijdens een vakantie in de Ardennen, omstreeks 1936.
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schrijvers gedekt. Toen Eekhout aan Van Ham doorseinde dat Gerrit Kamphuis zich
fel anti-nationaal-socialistisch uitliet, nam Van Ham geen maatregelen. De meeste
Jong-Protestanten waren volkomen verrast door de politieke houding van de tot dan
toe altijd verdraagzame Van Ham. Maar P.J. Meertens had het aan zien komen. ‘Ik
heb Van Ham langzamerhand “fout” zien worden in de jaren dertig. [...] Die hem
kenden waren van mening dat hij als ouderling van de Leidse predikant dr. Boissevain
[...] onder diens (verderfelijke) invloed was gekomen.’ Toch verbrak Meertens het
contact met Van Ham niet, ‘ook omdat ik hem ondanks zijn politieke dwaling
respecteerde als mens’ (Wam de Moor, J. van Oudshoorn, deel 2, p. 616). Nijhoff
noemde Van Ham in een gesprek met Kamphuis ‘een schildknaapnatuur’, iemand
die altijd behoefte had zich te hechten aan een groot voorbeeld.
Binnen de redactie van Opwaartsche Wegen was Van Hams fascistische gezindheid
bekend. Al in oktober 1933, merkwaardig genoeg juist in dezelfde tijd dat de
gebroeders Kuitenbrouwer het rooms-katholieke literaire tijdschrift De Gemeenschap
in fascistische wateren wilden loodsen, kwam Van Ham in de redactie met een plan
om Opwaartsche Wegen om te bouwen tot een breed cultureel blad met een fascistisch
gezicht. Uit een memo dat Hein de Bruin van deze redactievergadering maakte, blijkt
dat Van Ham een christelijk fascisme op het oog had, ‘zonder de barbaarschheden
van over de grenzen’. Hoewel dit plan niet doorging, schreef Van Ham in
Opwaartsche Wegen af en toe in gunstige zin over ‘bloed en bodem’. Hij erkende
in 1934 dat de Bijbel geen tegenstelling wil tussen volken en rassen, maar: ‘Aan de
andere kant zijn bloed en bodem [...] onmiddellijke gaven Gods, is ras, vaderland,
ouderpaar een [...] onontkoombaar bezit, [...] scheppingsordonnantie’ (jrg. XII, nr. 8,
p. 280).
HW
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3 De strijd tegen het manco
Opwaartsche Wegen jaargang 1-8 maart 1923-februari 1931
Op 1 maart 1923 verschijnt het eerste nummer van het nieuwe maandblad
Opwaartsche Wegen. Het draagt een dubbele ondertitel: ‘Tijdschrift op christelijken
grondslag ter beoefening van de Nederlandsche letteren. Orgaan van de Bond van
Christelijk-Letterkundige Kringen’. De titel werd ontleend aan de gelijknamige
dichtbundel van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, verschenen in 1907.
Daarnaast is de naam een allusie op Opgang. Het eerste deel van de ondertitel is
identiek aan de ondertitel van het concurrerende blad. Het omslag wordt gesierd door
een ontspruitend bolgewas, waarvan de jonge loten omhoog reiken, symbool zowel
van de gerichtheid op God, als van het streven de literatuur tot bloei te brengen. De
redactie bestaat uit A.J. van Dijk, J. van Ham, H. van der Leek en P.J. Risseeuw. Het
redactiesecretariaat en de eindredactie worden gevoerd door J. van Ham, die deze
taken vervult tot hij eind 1934 uit de redactie treedt. Alleen in de vakantiemaanden
geeft hij enige tijd zijn werk uit handen aan A.J. van Dijk.
Een beginselverklaring ontbreekt in het eerste nummer. De redactie meende wellicht
haar bedoelingen al voldoende bekend te mogen veronderstellen, nadat ze in dezelfde
samenstelling het tijdschrift Opgang had geleid. Aan het begin van de tweede jaargang
formuleert ze het ideaal van Opwaartsche Wegen in zijn hoedanigheid van orgaan
van de Bond van Christelijk Letterkundige Kringen: ‘een middelpunt van
belangstelling te vormen voor de Christelijke beoefening der Letteren’ (jrg. II, nr. 3,
p. 3).
Het eerste nummer opent met twee verzen van Willem de Mérode. Het tekent het
streven van de redactie het goede dat de protestantse letterkunde biedt een plaats te
geven. Datzelfde blijkt uit de aandacht die er in de verdere jaargang is voor de
romanschrijfster Wilma. Van haar hand verschijnt de roman Menschenhanden, als
feuilleton verdeeld over negen afleveringen (jrg. I, nr. 4-12). J. Haantjes publiceert
een uitvoerige studie (jrg. I, nr. 4 en 5) over de schrijfster en P.J. Risseeuw een
interview met haar (jrg. I, nr. 9). Ook G. Schrijver, voormalig redacteur van Ons
Tijdschrift, draagt proza bij: het verhaal ‘Levensles’ (jrg. I, nr. 11).
De nummers vertonen een vast stramien. De gemiddeld veertig pagina's per
aflevering openen met poëzie, daarna volgt een stuk proza, dan een studie en tot
besluit een aantal korte boekbesprekingen. Deze opzet wordt af en toe gevarieerd
door een min of meer actueel bericht. In de volgende jaargangen blijft deze indeling
globaal gehandhaafd. Het gemiddeld aantal pagina's per aflevering loopt terug tot
tweeëndertig in de tweede en derde jaargang, om daarna te stijgen tot vierenveertig
in de zevende en achtste jaargang.
Een eerste redactiewijziging doet zich voor aan het eind van de tweede jaargang.
Risseeuw neemt afscheid omdat zijn werk bij een concurrerende uitgeverij door
Uitgeversmaatschappij Holland als een potentiële bron voor moeilijkheden wordt
gezien. Zijn plaats zal worden overgenomen door J. Haantjes en C. Tazelaar, zo
meldt de redactie. Inderdaad treedt de als protestants literatuurcriticus bekende C.
Tazelaar met ingang van de derde jaargang tot de redactie toe, maar J. Haantjes laat
nog enige tijd op zich wachten.
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Het manco in de christelijke letterkunde
De belangwekkendste studie uit de eerste jaargang is het driedelige ‘Het
manco-vraagstuk’ (jrg. I, nr. 1-3), waarin Harmen van der Leek breedvoerig en
diepgaand ingaat op ‘een van de levendigste, van de meest algemeene en werkzaamste
kultureele idealen van het Christendom van onzen tijd’: ‘het ideaal eener Christelijke
woordkunst’. Hij analyseert de rol van de factoren auteur, uitgever, lezerspubliek,
literaire kritiek en breekt
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1
H. van der Leek aan J. van Ham, 22 februari 1923. Hij schrijft over het eerste nummer, over de
arbitrage in het conflict met Opgang en over de regeling van redactiezaken. Van Ham zond de brief,
voor akkoord getekend, door aan Risseeuw.

een lans voor een christelijk-literaire kritiek, die zowel op de auteurs als op de lezers
een vormende invloed kan hebben. Het stuk heeft een programmatisch karakter. Het
stelt een probleem aan de orde dat redactie, medewerkers en lezers in de komende
jaargangen zal bezighouden en functioneert mede als een oproep aan jong talent om
aan het werk te gaan:
Er zijn krachtige pogingen gedaan, om ons een Christelijke kunst te schenken,
overeenstemmend met alle kenmerken van onzen hoogsten norm; er is een koene
greep gedaan naar het sublieme en een zwaren strijd gestreden met de materie. Maar
de resultaten waren ver beneden de bedoelingen en zoo bleven ze. Er zijn verschillende
dichters van de generatie onzer voorgangers, die hetzij in getuigenis of metterdaad,
hebben moeten bekennen, dat de eerste worp naar het ideaal eener Christelijke
woordkunst is gefaald.
En zoo blijkt dus, dat, waar het ideaal nog onverminderd bleef bestaan, ja zelfs
in levend besef is toegenomen, het thans een eisch is, gesteld aan een volgende
generatie om dit kultuurideaal opnieuw in het oog te vatten, om opnieuw te trachten,
den schoonen droom te verwezenlijken.
(jrg. I, nr. 1, p. 19-20)
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Als voorbeeld van de christelijk-literaire kritiek die Van der Leek voorstaat, kan zijn
bespreking gelden van Phil's amoureuze perikelen van Emmy van Lokhorst in het
meinummer 1923 (jrg. I, nr. 3). Zeer nauwkeurig analyserend komt hij tot een duidelijk
beargumenteerd oordeel, waarbij de roman inmiddels tot op de grond toe is
afgebroken.
Een interessante verhandeling over de positie van de christelijke letterkunde komt
in juni 1925 (jrg. III, nr. 4) van de hand van E.G. van Teylingen: ‘Nieuwe Wegen’.
Hij signaleert een zeer geringe bloei van de christelijke letterkunde, een minieme
belangstelling bij het christelijke lezerspubliek en zoekt wegen om uit deze malaise
te geraken.
De christelijke letterkunde bewoog zich aanvankelijk hoofdzakelijk op het gebied
van realisme en psychologie, maar hield weinig contact met het actuele leven. De
Eerste Wereldoorlog ging onopgemerkt aan haar voorbij. De psycho-analytische
richting, ‘die den mensch verlaagt tot objekt voor vivisektie en wel met zeer duidelijke
bedoelingen [...] is een blijk van bedenkelijke dekadentie’ en biedt geen enkel
christelijk perspectief. Het expressionisme kon, als uiterste van individualisme, slecht
wortelen in de christelijke levensbeschouwing en wordt derhalve tevergeefs gezocht.
De christelijke historische roman en novelle sluiten, vanwege de
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2
Handschrift van een ongebundeld gedicht van Willem de Mérode, verschenen in Opwaartsche Wegen
van juli 1923 (jrg. I, nr. 5).

3
Willem de Mérode aan zijn vriend pater Jos van Wely, Paaszondag 8 april 1923. De Mérode verbaast
zich over de inconsequentie van het redactiebeleid van Opwaartsche Wegen. ‘[...] Bovendien: geen
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enkele redactie heeft zooveel pretenties als juist die der orthodoxe tijdschriften. De gedichten
“Misere[re] Mei” en “In allen nood” openden het nieuwe tijdschrift Opwaartsche Wegen. En een paar
pagina's verder kunt u van een der redacteuren lezen dat het treffend en bedroevend is, dat Willem
de Mérode zich niet in opgaande lijn als christendichter ontwikkelt. Wil u wel gelooven, dat ik den
moed soms opgeef. Werkelijk het orthodoxe christendom is op enkele uitzonderingen na, beslist
Kultur-feindlich. [...]’

4
Geraert van Suylesteijn (pseudoniem van P. van Renssen, 1902-1936), omstreeks 1930. Hij werkte
regelmatig als dichter mee aan de eerste twee jaargangen en nog eenmaal onder eigen naam aan de
negende jaargang.
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5
Willem de Mérode (pseudoniem van W.E. Keuning, 1887-1939), 7 april 1923. De Mérode was tot
zijn dood de meest produktieve poëziemedewerker van Opwaartsche Wegen.
Foto: J.A. Steenmeijer & Zn., Groningen
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Het omslagontwerp dat gedurende de eerste negen jaargangen werd gebruikt.
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rol die ze aan het buiten- en bovenmenselijke toekennen op grond van hun godsbeeld,
aan bij de neo-romantische stroom.
Van Teylingen ziet de volgende ontwikkelingsmogelijkheden voor de christelijke
letterkunde: 1e. de weg tot belijdenis van eenheid en gemeenschap; 2e. de weg tot
een universeele en profetische symboliek; 3e. de weg tot een kunst, die ingesteld is
op een eeuwige en absolute toekomst.

Het wezen der christelijke literaire kritiek
Twee artikelen in de vierde jaargang houden zich bezig met het ‘Wezen der
christelijke literaire kritiek’. E.G. van Teylingen beschrijft het fenomeen in het
oktobernummer 1926 als volgt: ‘ze is de zeer persoonlijke geestesaktie van den
Christen, die zich, binnen haar natuurlijke grenzen, richt op de literatuur, om daaruit
te veroveren en vast te leggen die eeuwige waarden van schoonheid en
menschelijkheid, die door God als de Bron van alle schoonheid en de Fontein van
alle goed, daarin gelegd zijn’ (jrg. IV, nr. 8, p. 298).
In de volgende aflevering beschouwt W.A.P. Smit ‘Onze houding tegenover kunst
en schoonheid’. Hij analyseert de kritische methode die C. Tazelaar toepaste in zijn
boek Moderne romankunst: ‘Hij maakt onderscheid tusschen inhoud en vorm, ethiek
en aesthetiek. En uitsluitend naar de waarde van het eerste wordt het werk geoordeeld.
Daarvan hangt de beantwoording af van de vraag: mag dit werk toegelaten of moet
het verboden worden?’ en: ‘De methode-Tazelaar levert critiek alleen als
censureerende voorlichting voor de groote massa - voor den auteur is ze van zeer
geringe waarde’ (jrg. IV, nr. 9, p. 340).
Tegenover deze methode stelt Smit de zijne, ‘die haar beginpunt vindt in het
kunstwerk, niet in den lezer. We wijden allereerst onze aandacht aan datgene, waar
het om gaat, de aesthetische waarde. Bestaat die niet, dan is het werk als kunstwerk
reeds veroordeeld, ondanks alle eventueele mooie ethische gedachten. We kunnen
deze als zoodanig wel even naar voren schuiven, maar het mag ons nooit tot een
verzacht oordeel verleiden. Onze literaire kritiek blijve literair’ (jrg. IV, nr. 9, p. 342).
Hierna gaat Smit in op de belangrijke vraag: Wat is Christelijke kunst? Hij
definieert die als: ‘kunst van Christenen’ en neemt daarmee stelling ‘tegen de tot
cliché geworden grief, waarmee Christelijke auteurs worden gesmaad, dat hun kunst
is om den wille eener idee, waaraan zij de Schoonheid dienstbaar maken. Ik ontken
niet, dat daartoe wel pogingen zijn gedaan, maar deze hebben met kunst verder niets
uit te staan’. Christelijke en niet-Christelijke kunst zijn dus als kunst beschouwd niet
scheidbaar. ‘De kunstenaar doet niets anders dan zichzelf uiten in Schoonheid. En
die Schoonheid heeft God in hem gelegd, zooals de bloem verborgen is in het zaad.
Uit het eene zaad groeit een zonnebloem, uit het andere een nederig akkerviooltje’
(jrg. IV, nr. 9, p. 344-5).

Fusie met ‘Opgang’
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Een belangrijke gebeurtenis tijdens de eerste periode is de fusering met het tijdschrift
Opgang. Daardoor werd de sluimerende vete tussen het Christelijk Letterkundig
Verbond en de Bond van Christelijk Letterkundige Kringen opgerakeld. Het
Christelijk Letterkundig Verbond zag vanwege wijzigingen in het bestuur van de
Bond geen principiële bezwaren tegen een fusie meer, maar de redactie van
Opwaartsche Wegen achtte samenwerking met J. Luijkenaar Francken, de redacteur
van Opgang, onmogelijk. Het Verbond stelde daarom voor uit haar midden een
vertegenwoordiger in de redactie aan te wijzen die buiten het conflict tussen de
bonden was gebleven. Zowel de redactie van Opwaartsche Wegen als een commissie
uit de beide bondsbesturen die zich bezighield met de fusie ging met dit voorstel
akkoord. Met ingang van de nieuwe jaargang zouden de twee bladen samengaan.
De redactie van Opwaartsche Wegen meldt in het decembernummer 1925 dat P.H.
Muller is toegetreden. ‘Waar ook de tekenen voor een fusie tussen Chr. Lett. Verbond
en Bond van Chr. Lett. Kringen zeer gunstig zijn, mogen we verwachten, dat de
betreurenswaardige verdeeldheid op Chr. literair gebied weldra beëindigd is, wat
voor de hele Chr. literaire beweging en daarmee ook voor ons tijdschrift niet anders
dan voordeel kan zijn. Als symbool van deze nieuwe eenheid, en om zijn persoon
en kwaliteiten, is de heer Muller ons dubbel welkom!’ (jrg. III, nr. 10, p. 320).
Na het samengaan van Bond en Verbond ondergaat de lange ondertitel van
Opwaartsche Wegen een kleine wijziging. Het blad heet vanaf maart 1926
‘Bondsorgaan van het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen in Nederland’.
Laura Olivier, de secretaris van het Verbond, verzorgt maandelijks een rubriek
‘Bonds- en Kring- Nieuws’ op de achterbinnen- en -buitenzijde van
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7
Titelblad van de ingebonden eerste jaargang. Lang niet iedereen die als medewerker wordt genoemd,
publiceerde daadwerkelijk in het blad.
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Wilma (= Wilma Vermaat, 1873-1967), de belangrijkste leverancier van proza, omstreeks 1925.
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A. Wapenaar (1883-1967), als essayist medewerker aan de eerste jaargang, als dichter aan de tweede,
vierde en achtste, omstreeks 1931.
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P.J. Risseeuw (1901-1968), redacteur vanaf maart 1923 tot en met februari 1925, omstreeks 1925.

11
Briefhoofd van de Bond van Christelijk Letterkundige Kringen, maart 1923. Opwaartsche Wegen
wordt als ‘officieel orgaan’ vermeld.
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Exploitatierekening over de eerste jaargang van Opwaartsche Wegen, omstreeks april 1924. De
abonnementsprijs bedroeg ƒ 5,-, zodat er dus zo'n zeshonderd abonnees moeten zijn geweest.

Opwaartsche Wegen

24

13
J. van Ham aan P.J. Risseeuw, 13 januari 1925. Namens de redactie neemt hij afscheid van Risseeuw,
die bij een concurrerende uitgeverij was gaan werken en daardoor voor de uitgever van Opwaartsche
Wegen een potentiële bedreiging vormde.
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Handschrift van een van de twee sonnetten van Geraert van Suylesteijn die verschenen in het
juninummer 1923 (jrg. I, nr. 4). Later gebundeld in Gods gebouw (1926).
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15
G. Themmen (vanaf 1925 G. Sevensma-Themmen, 1896-1967), een van de jonge prozaschrijfsters
die in de eerste jaargangen debuteren, 1923.
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W.A.P. Smit (1903-1986), de eerste der latere jongprotestanten die mee ging werken aan Opwaartsche
Wegen. Hij publiceerde gedichten en essays in de tweede tot en met de achtste en in de tiende jaargang.
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Roman, verschenen als feuilleton van juni 1923 tot februari 1924 (jrg. I, nr. 4-12).
Bandontwerp: W. Heskes

18
Afrekening voor P.J. Risseeuw over de periode van zijn redacteurschap, 1926. Boekbesprekingen
werden dus gehonoreerd met ƒ. 3,- per gezette pagina. De abonnemenstprijs steeg in de derde jaargang
tot ƒ. 6,-.
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Handschrift van het vers waarmee W.A.P. Smit debuteerde in Opwaartsche Wegen van juni 1924
(jrg. II, nr. 4). Het werd gebundeld in Feesten van 't jaar.

Opwaartsche Wegen

26
het omslag. In de redactie heeft behalve P.H. Muller ook de al eerder aangekondigde
J. Haantjes plaatsgenomen.

Poëzie. De opkomst der jong-protestantse dichters
Behalve Willem de Mérode, die aan de eerste vijf nummers meewerkt, levert Geraert
van Suylesteijn regelmatig gedichten. Met respectievelijk zes en negen verzen zijn
ze de meest bijdragende dichters aan de eerste jaargang, waarin in totaal vierentwintig
gedichten werden opgenomen. Eenmaal plaatst men een vers van E.L.S. (= E.L.
Smelik), een vertaling naar Mörike. De Mérode werkt alle volgende jaren regelmatig
mee. Onder het pseudoniem Joost van Keppel levert hij nog een reeks verzen, getiteld
‘Claghen’, die het jaar daarop in een gelijknamige bundel verschijnt. In het
aprilnummer 1927 (jrg. V, nr. 2) wordt zijn gedicht ‘Bij het Kruis’ opgenomen, met
als losse bijlage een daarop geïnspireerde houtsnede van Dirk Boode. Ook E.L.S.
behoort de komende jaren tot de regelmatige medewerkers, al ligt de frequentie van
zijn aanwezigheid wat lager. Van Suylesteijn stopt zijn medewerking na de tweede
jaargang, omdat zijn verzen te vaak niet worden geplaatst.
In de tweede jaargang doen de eerste drie dichters die later zullen behoren tot de
‘Jong-Protestanten’ hun intrede: Jan H. Eekhout, Jan H. de Groot en W.A.P. Smit.
In de loop van de volgende jaargang neemt het aandeel van de poëzie toe. De toeloop
van jong talent zet voorzichtig door. Voor het eerst draagt W. Hessels (pseudoniem
van H.A. Mulder) een gedicht bij.
De fusie met Opgang leidt niet tot een spectaculaire uitbreiding van het aantal
meewerkende dichters. Ondanks de toegenomen omvang bevat de vierde jaargang
maar vijfendertig pagina's poëzie, een geflatteerd aantal omdat de gedichten soms
als bladvulling dienst doen. Er zijn weer enkele nieuwe medewerkers: C. Rijnsdorp,
E.A.J. (‘Lidy’) van Eijsselsteijn en G. Kamphuis. In de vijfde jaargang debuteren
Ido Keekstra en Martin Leopold (pseudoniem van M. Kloostra).
Een verrassing is het optreden van de ‘Tachtiger’ Hélène Swarth, die met drie
religieuze verzen het decembernummer 1926 (jrg. IV, nr. 10) opent. Ook aan de
volgende jaargangen draagt ze enkele verzen bij. Andere dichters die al enige naam
genoten en in deze jaren sporadisch publiceren in Opwaartsche Wegen zijn A.
Wapenaar (jrg. 1 en 2), Martien Beversluis (jrg. 2 en 3) en J.J. van Geuns (jrg. 4 en
5). Aan het eind van de vijfde jaargang is de redactie optimistisch over de nieuwe
aanwinsten op poëziegebied: W.A.P. Smit, Jan H. de Groot en Martin Leopold worden
genoemd en het gedicht ‘Soldatenkamer’ van G. Kamphuis krijgt een vermelding
als ‘wel een van de beste gedichten van onze jaargang’ (jrg. V, nr. 12, p. 480).
Het lijkt of het optimisme van de redactie over het poëzie-aanbod een aantal
dichters moed gaf om ook eens een paar verzen in te sturen. De hoeveelheid gedichten
is in de zesde jaargang ten opzichte van de vorige bijna verdubbeld. Onder de maar
liefst zeven dit jaar debuterende dichters bevinden zich twee jongeren die tot de vaste
kern van medewerkers zullen gaan behoren: Hein de Bruin en Roel Houwink. Andere
belangrijke nieuwe namen zijn die van Willem Brandt (= W.S. Brand Klooster), Han
G. Hoekstra en A.J.D. van Oosten. Jan H. de Groot, W. Hessels, G. Kamphuis (ook
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onder zijn pseudoniem G. Willemsz), Ido Keekstra en Martin Leopold behoren weer
tot de regelmatige medewerkers.
In de traditionele terugblik is de redactie zeer tevreden over het grote
poëzie-aanbod. ‘Wat de Redaktie het vorig jaar als verwachting uitsprak ten opzichte
van de poëzie is vervuld: na een tijd van armoe, waarin elke aarzelende poging in
hoop op de toekomst tot ons werd gelokt en opgewekt tot voortgezet proberen, terwijl
we voor elk nummer weer in zorg zaten, of er ook wel iets te brengen zou zijn, hebben
we dit afgelopen jaar twee maal zooveel aanvaard als we konden plaatsen, terwijl
we nog veel slechts node weigerden’ (jrg. VI, nr. 12, p. 462).
Het optimisme aan het eind van de zesde jaargang blijkt terecht te zijn geweest.
Het wordt steeds duidelijker dat het blad plaats biedt aan een generatie jonge
protestantse dichters van formaat. Ook in de volgende jaargang zijn er weer
interessante nieuwe medewerkers, waarvan Gerrit Achterberg met zeven gedichten
in het februarinummer 1930 (jrg. VII, nr. 12) wel de meest opmerkelijke is. Andere
jonge dichters die voor het eerst iets bijdragen zijn Jan David Ietswaart, Aldert
Jongedorper (pseudoniem van Arie J. Dekker) en Gabriël Smit. De eerder opgetreden
jongeren continuëren allemaal hun medewerking, Kamphuis wederom ook onder de
naam G. Willemsz en Houwink mede onder zijn pseudoniem H. van Elro. Bij deze
overmacht vallen de oudere dichters E.L.S. en Willem de Mérode vrijwel in het niet.
De ‘jonge bloei’ zet zich in de achtste jaargang voort. Naast vrijwel alle
jong-protestanten uit de voorgaande
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20
Groepsportret, gemaakt tijdens een bijeenkomst van de Bond van Christelijk Letterkundige Kringen,
1923. Middenin op de tweede rij zit het bondsbestuur, v.l.n.r.: H. van der Leek, A.J. van Dijk, J. van
Ham, Herman Post en P.J. Risseeuw. Links achter Van der Leek staat P. van Renssen, alias Geraert
van Suylesteijn.

21
Willem de Mérode met zijn vriend IJgbert Jacobs bij de Gevangenpoort te 's-Gravenhage, 10 juni
1931. Jacobs (o 1900) publiceerde onder het pseudoniem IJ. J. ter Leede een drietal verzen in de eerste
jaargang en onder eigen naam een vers in de derde en de vijfde.

Opwaartsche Wegen

22
Bundel prozagedichten, die onder dezelfde titel waren verschenen in Opwaartsche Wegen van december
1925 (jrg. III, nr. 10). Achter het pseudoniem - dat ook bij de tijdschriftpublikatie werd gebruikt verschool zich Willem de Mérode.
Omslagontwerp: Charles Nypels.

23
Bericht over de fusie met Opwaartsche Wegen, ingelegd in het augustus/septembernummer 1925 van
Opgang (jrg. IX, nr. 5/6).
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jaren treden dit jaar weer zeven nieuwe dichters aan, waaronder de veelbelovende
Leo van Breen (met onder meer een complete vertaling van The Ballad of Reading
Gaol van Oscar Wilde), Muus Jacobse (pseudoniem van K. Heeroma) en H.M. van
Randwijk. De ouderen zijn ditmaal wat sterker vertegenwoordigd door de
gezamenlijke aanwezigheid van J.J. van Geuns, Willem de Mérode, E.L.S., Hélène
Swarth en A. Wapenaar.
De toevloed van jonge dichters bleef dit jaar niet onbesproken, getuige het
redactionele slotwoord bij de jaargang:
Het afgelopen jaar was een jaar van kritiek en bezinning. We leefden zo knus; het
leek of lezers, auteurs en redaktie nog al aardig tevreden over elkaar waren.
De jonge dichters echter meenden, dat het tijdschrift, zonder dat dit nodig was,
nog te zeer achterstond bij tijdschriften als De Vrije Bladen en De Gemeenschap;
ze misten bij de redaktie de neiging om het tijdschrift een tijdschrift der jongeren te
maken. Daarnaast laakten ze medewerking van h.i. onrijpe schrijvers, ouderen en
jongeren. Zij wilden in hoofdzaak een tijdschrift met als medewerkers een electie
der jongeren.
Een deel van de lezers daarentegen, kwam dit jaar met grieven over een overwicht
van het werk der jongeren, speciaal in poeticis, in ons tijdschrift. Maar bovendien
met de ernstiger klacht, dat het tijdschrift, niet het minst in de poëzie, zijn Christelik
karakter verlochende [sic].
(jrg. VIII, nr. 12, p. 528)
De onvrede onder de medewerkende jongeren had geleid tot een brief aan de redactie,
ondertekend door Gerrit Kamphuis, Martin Leopold, Gerrit Achterberg, Gabriël Smit
en vier anderen, die ter redactie hard aankwam, blijkens het pittige antwoord dat Van
Ham namens de redactie schreef. Helaas is de brief van de jongeren niet bewaard.
Van Ham schrijft op 21 mei 1930:
Geachte Heren,
Aangezien volgens Uw schrijven de huidige redaktie ‘de gaven, de poëtische
intuitie en het inzicht missen in die mate, dat zij een modem literair tijdschrift zouden
kunnen redigeeren’, kan deze redactie niet geloven, dat toevoeging van bv. een
tweetal mensen van andere geestelijke struktuur tot een sanering zou voeren. Wij
verwachten geen heil van een uit zo heterogene bestanddelen samengestelde redaktie.
Met mensen van wie men het gemis van bovengenoemde gaven veronderstelt, kan
iemand die zichzelf respecteert, niet samen in één tijdschriftredaktie plaatsnemen.
Dat u dit wel zou willen proberen, lijkt ons voort te spruiten uit een verkeerd inzicht
in wat een redaktie dient te zijn, nl. een groep mensen, die voor elkanders krieties
inzicht enig respect bezit, en bovendien in literaire waardering onderling niet al te
zeer van mening verschilt. Uw voorstel, beschouwd in het licht van de argumentering,
is ons een raadsel. We hadden in onze vergadering reeds enige malen over de
opneming van een of meer der jongere auteurs in de redaktie gesproken, maar deden
dat in de naive veronderstelling, dat dit dan op voet van gelijkheid zou geschieden.
De overtuiging die uit Uw woorden spreekt, belet ons verder op het voorstel zelf in
te gaan.
Wij kunnen ons voorstellen, dat nu Uw oordeel zich zo ongunstig ten onzent
gewijzigd heeft, dat U het een depreciatie vindt om Uw werk naast zoveel
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minderwaardige arbeid van anderen in ons blad geplaatst te zien. We zijn daarom
bereid alle aanvaarde kopie weer aan U af te staan. Wanneer niet voor 15 Juni de
8 heren, ieder afzonderlijk of gezamenlik, ons te kennen geven, dat zij er prijs op
stellen tot onze medewerkers te blijven behoren, ontvangen zij na bovengenoemde
datum hun kopie van ons terug.
De ‘malcontenten’ hadden inmiddels al vergevorderde plannen gemaakt voor een
eigen tijdschrift, dat ‘Kruistochten’ zou gaan heten en zou verschijnen bij uitgeverij
H.J. Paris, onder redactie van Kamphuis, Leopold en Gabriël Smit. Het plan is niet
verwezenlijkt en het conflict werd enigszins gesust, al liepen de spanningen nog even
hoog op tijdens de traditionele Pinksterconferentie van het Verbond van Christelijk
Letterkundige Kringen in Nederland, die van 7 tot 9 juni 1930 werd gehouden op
kasteel Hardenbroek te Driebergen. De lezing ‘Zorgen in het leven van een
tijdschrift-redacteur’, gehouden door Van Ham, was aanleiding tot pittige discussies.

Proza. Strijd om een volwassen prozakunst
Het prozagedeelte van de eerste jaargang bevat, naast de al genoemde roman van
Wilma en de novelle van G. Schrijver, novellen van de schrijfsters Gera Kraanvan
den Burg, G. Themmen en A.M.B. (= A.M. Boldingh) en ‘Fragmenten uit de Laxdöla
Saga, Oud-Yslands verhaal, vertaald door J. van Ham’.
De afdeling wordt de eerste acht jaargangen gedomineerd door Wilma, een van
de zeer weinige medewerkers van wie de inzendingen zonder meer worden geplaatst.
Uit de terugblikken die de redactie jaarlijks aan
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de afgelopen periodes wijdt, komt een grote belangstelling voor de ontwikkelingen
op prozagebied naar voren. Terugkijkend op de eerste jaargang schrijft zij onder
meer:
Wat de kwaliteit van het gebodene betreft, vragen de redacteuren er begrip voor
dat men ‘geen ijzer met handen breken, of perziken van een meidoorn plukken kan’.
Er werd gevraagd om ‘Christelijke novellistiek’, maar het aanbod was te gering.
Wie zal het ons daarom euvel duiden, dat we liever een goeden roman gaven - met
al de daarbij onvermijdelijke bezwaren - dan weinige en litterair minderwaardige
novellen?
(jrg. II, nr. 1, p. 1-2)
Het prozagedeelte van de tweede jaargang wordt voor een belangrijk deel gevuld
door de roman De andere weg van G. Themmen, die verdeeld over twaalf afleveringen
verschijnt. Met deze ‘goede Christelijke roman’ zijn de redacteuren zeer ingenomen.
F.J. Moene en G. Schrijver leveren elk een novelle en Anton van Weede (pseudoniem
van Anton Kraak) draagt een kerstverhaal bij. De belangstelling van de redactie gaat
aan het eind van het jaar wederom uit naar novellen.
Het proza neemt in de derde jaargang een minder prominente plaats in. Het aantal
pagina's loopt terug van ruim tweehonderd in de vorige jaargangen tot
honderdvijfendertig. Daar staan echter een grotere verscheidenheid aan medewerkers
en het ontbreken van feuilletons tegenover. Behalve G. Schrijver (een novelle en een
fragment uit Jobje's avontuurlijke jeugd) en Wilma, van welke laatste naast een
novelle fragmenten uit haar romans Moeders en Moeder Stieneke worden opgenomen,
dragen de jongere auteurs H. Enema (pseudoniem van J. Haantjes), Diet Kramer en
W.A.P. Smit elk een verhaal bij. Ook A.M. Boldingh is met proza vertegenwoordigd.
Een verrassing in de vierde jaargang zijn de ‘Kleine verhalen’, die Willem de
Mérode in augustus 1926 (jrg. IV, nr. 6) bijdraagt onder zijn pseudoniem J.
Nooit-gedagt. Er zijn verder verhalen en romanfragmenten van M.A.M. Boldingh,
Jan H. Eekhout, Willem Evers (= Piet Korthuys), G. Sevensma-Themmen en Wilma.
De romans Cirkelgang van O. Ruysch (pseudoniem van O.R.I. Viveen) en De hechte
bouw van Gera Kraan-van den Burg verschijnen beide als driedelige feuilletons.
De verscheidenheid wordt in het volgende jaar gehandhaafd, hoewel de beschikbare
ruimte - 117 van de totaal 480 pagina's - weer kleiner is dan in voorgaande jaren.
Het lijkt of er een antwoord is gevonden op de vraag naar goede protestantse novellen.
Diet Kramer, G. Sevensma-Themmen en - voor het eerst - Hendrika Kuyper-van
Oordt leveren er elk een, evenals Wilma. Twee echte short-stories (respectievelijk
drie en vier pagina's) vormen het debuut in Opwaartsche Wegen van Meinart Boss,
die aanvankelijk nog onder de naam Van Kempen en daarna als J.K. van Eerbeek
een van de belangrijkste protestantse prozatalenten zal blijken. O. Ruysch zorgt
wederom voor een driedelig feuilleton met zijn roman De streber. De redactie is aan
het eind van het jaar tevreden met het aanbod van novellen, ‘hoe het belijden van
een manco ons ook nu nog past’ (jrg. V, nr. 12, p. 479).
In de zesde jaargang wordt er voor het eerst een toneelspel opgenomen: ‘Saul en
David. Treurspel in vijf bedrijven’ van de katholieke flamingant René de Clercq, dat
in afleveringen verschijnt vanaf oktober 1928 tot en met april 1929 (jrg. VI, nr. 8 jrg. VII, nr. 2). Het Bijbels drama van De Clercq, ‘die buiten onze groep van
medewerkers staat’, doet uitzien naar ‘een eigen dramatiese kunst’ (jrg. VI, nr. 12,
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p. 464). De omvang van de tragedie en het grote aantal verzen maken de ruimte voor
proza beperkt. Er zijn novellen van Wilma, Diet Kramer en C. Rijnsdorp en van de
eerste is er ook een fragment uit haar roman De lichte nacht.
Ondanks enkele nieuwe namen - waaronder H.J. Hynes (de dominee-literator) en
Greeth Smitskamp - biedt de prozarubriek in de zevende jaargang aanmerkelijk
minder verrassends dan de snel evoluerende poëzie-afdeling. Er worden dit jaar
alleen novellen geplaatst. Bekenden onder de medewerkers zijn inmiddels Van
Kempen (pseudoniem van Meinart Boss), Diet Kramer, C. Rijnsdorp, G.
Sevensma-Themmen en Wilma.
In de achtste jaargang kan de redactie enkele fragmenten plaatsen van romans die
tot de betere boeken van het moment kunnen worden gerekend. C. Rijnsdorp draagt
een fragment bij uit Koningskinderen en H. Kuyper-van Oordt uit Het zonnetje in
het Paradijs. Verder zijn er romanfragmenten van G.M. Nijdeken (De crisis) en
Wilma (De kruisboom). Novellen worden geleverd door vier nieuwe medewerkers,
onder wie M.E. (‘Rie’) van Rossum, en door M. Boss - over het leven van Rimbaud
-, M.A.M. Renes-Boldingh en Greeth Smitskamp.
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J. Luijkenaar Francken, redacteur van Opgang, aan een van zijn trouwe medewerkers, C. Rijnsdorp,
29 juli 1925. Hij bericht over de afwikkeling van de fusie tussen Opgang en Opwaartsche Wegen en
zendt Rijnsdorp ongepubliceerd werk terug.

25
V.l.n.r. Martien Beversluis (1894-1966), J.A. Rispens (1889-1962) en mevrouw Beversluis ten huize
van de familie Beversluis te Blaricum, omstreeks 1925. De reeds als dichter bekende Beversluis was
een gewaardeerd medewerker aan de tweede en derde jaargang van Opwaartsche Wegen. Rispens,
hoewel afkomstig uit de kring van Ons Tijdschrift, werkte pas in maart 1938 voor het eerst - en het
laatst - mee aan het blad.
Foto: A.v.d. Beek jr.

Opwaartsche Wegen

26
D.Th. Jaarsma (1878-1959), schrijver van de romancyclus Thiss, waaraan in de tweede, derde en
vierde jaargang uitgebreide aandacht wordt besteed, omstreeks 1923.
Foto: Leopold, Amersfoort
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Brief van J. Luijkenaar Francken aan C. Rijnsdorp, 4 november 1925, geschreven op een circulaire
over de fusie, gericht aan de voormalige medewerkers van Opgang.
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Hélène Swarth (1859-1941), omstreeks 1915. De beroemde dichteres stond - tot grote vreugde van
de redactie - enkele malen religieuze verzen af, die verschenen in de vierde, vijfde, zesde en achtste
jaargang.
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P. Korthuys (o1898), die in december 1926 (jrg. IV, nr. 10) onder het pseudoniem Willem Evers
debuteert met het verhaal ‘Kerstdroom’, 1925.
Foto: Couleur
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Handschrift van een van de gedichten van Hélène Swarth, waarmee het decembernummer 1926 (jrg.
IV, nr. 10) opende. Het werd gebundeld in Avonddauw (1930).

Opwaartsche Wegen

32

31
Gera Kraan-van den Burg (1887-1973), omstreeks 1930. Ze leverde in de eerste jaargang een verhaal
en in de vierde het feuilleton ‘De hechte bouw’.
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Een van de schaarse illustraties in Opwaartsche Wegen, verschenen bij een herdenkingsartikel over
de Vlaamse dichter (1879-1926) van H. van der Leek (november 1926, jrg. IV, nr. 9).
Tekening: Leo Léon
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Illustratie, verschenen bij een artikel van J. van Ham over Jobje's avontuurlijke jeugd van de
vijftigjarige G. Schrijver (september 1926, jrg. IV, nr. 7).
Tekening: Wybo Meyer
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Roman, verschenen als feuilleton van maart tot mei 1926 (jrg. IV, nr. 1-3) en besproken in het
novembernummer 1927 (jrg. V, nr. 9).
Omslagtekening: W. Heskes
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Handschrift van de eerste strofen van het gedicht, waarmee Jan H. de Groot de vierde jaargang opent
(maart 1926). Het werd opgenomen in de in eigen beheer uitgegeven bundel Lentezon (1926).
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Omslag van het debuut van W.A.P. Smit (1927). De dichtbundel werd lovend besproken door J. van
Ham in mei 1927 (jrg. V, nr. 3).
Bandontwerp: Leo Léon
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E.A.J. (‘Lidy’) van Eijsselsteijn (1904-1986), 1924. Ze werkte met verzen mee aan de vierde en vijfde
jaargang.
Foto: M. Büttinghausen, Amsterdam
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Handschrift van een gedicht van Lidy van Eijsselsteijn, verschenen in september 1927 (jrg. V, nr. 7)
en gebundeld in De resonans (1932).
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Handschrift van een gedicht van Martin Leopold dat verscheen in het septembernummer 1929 (jrg.
VII, nr. 7) en werd gebundeld in Hunkering (1930).

40
Meinart Boss (1898-1937) op de treeplank links, omstreeks 1922. Achter het stuur: Theo Moorlach
uit Uithuizermeeden en rechts: Pieter den Ouden, twee vrienden met wie Boss in Sonnevanck had
gekuurd. Boss werkte onder de namen Van Kempen en J.K. van Eerbeek en eenmaal onder zijn eigen
naam vanaf de vijfde jaargang regelmatig mee als prozaschrijver.
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Reclameblad voor de succesvolle roman Gouden teugels (1927), besproken door A.J. van Dijk in
september 1927 (jrg. V, nr. 7).
Omslagontwerp: Ella Riemersma
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O. Ruysch (pseudoniem van O.R.I. Viveen, 1891-1960), van wie in de vierde en vijfde jaargang
respectievelijk de romans Cirkelgang en De streber in feuilletonvorm verschijnen.
Foto: H. Waalewijn, Leiden
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Diet Kramer (1907-1965), omstreeks 1935. Ze was vanaf de derde jaargang regelmatig met proza
vertegenwoordigd, aanvankelijk met novellen maar in de tiende en twaalfde jaargang met een
romanfragment.
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J. van Ham aan P.J. Risseeuw, 10 mei 1927. Hij gaat in op de afwezigheid van Geraert van Suylesteijn
in de laatste jaargangen van Opwaartsche Wegen. ‘[...] je kunt weten, dat we sympathiek stonden
tegenover zijn werk, maar dat hij zelf als zoveel dichters weinig zelfkritiek bezit en dikwels verzen
inzond, wellicht zuiver gevoeld, maar toch onder het neerschrijven niet in zuivere toon geuit. Dat hij
dan niet kon hebben, dat een vers werd teruggezonden. En tenslotte om geen andere reden bij ons is
weggebleven. [...]’
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J.J. van Geuns (1893-1959), december 1926. Gedichten van hem verschenen in de vierde, vijfde,
achtste en negende jaargang.
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Hendrika Kuyper-van Oordt (1875-1941), omstreeks 1920. Vanaf de vijfde jaargang verschenen er
regelmatig romanfragmenten van haar hand.
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Illustratie bij een artikel ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Herman Robbers (1868-1937)
van P.H. Muller, verschenen in september 1928 (jrg. VI, nr. 7).
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Boekbesprekingen
In de rubriek ‘Boekbespreking’, grotendeels gevuld door de redacteuren met af en
toe een bijdrage van derden, is er naast enigszins beperkte aandacht voor de moderne
roman en poëzie veel ruimte voor kinderboeken, schooluitgaven en
(literair-)historische overzichtswerken. Ook vertaald werk van buitenlandse auteurs
(onder meer Joseph Conrad, Hugh Walpole, Hamsun, Pirandello, Wassermann, Gorki
en Dostojevski) wordt behandeld. Evenals in de rubriek ‘Studies’ blijkt de
belangstelling van de redactie voor Zuid-Afrika.
J. Haantjes wijdt in april 1924 een verrassend diepgaande bespreking aan de in
eigen beheer uitgegeven expressionistische Novellen van Roel Houwink. De jonge
auteur wordt ‘de hartstochtelike uitbeelder van het bruut-zinnelike leven’ genoemd.
Haantjes bewondert de soms felle, duidelijke impressies die Houwink geeft, maar
moet ‘om ethiese redenen, beslist afwijzend [...] staan tegenover een werk, waarin
“hartstocht, zinnendrift, moordlust, wanhoop de elementen zijn, waaruit het leven is
opgebouwd”’ (jrg. II, nr. 2, p. 63).
In de derde jaargang nemen de boekbesprekingen sterk in aantal toe. Ze variëren
van zeer uitgebreid, bijvoorbeeld over de poëziebloemlezing Nieuwe geluiden van
Dirk Coster - waarin te weinig ‘orthodox-protestantse dichtkunst’ werd aangetroffen
- en over de roman Vergeef ons onze schuld van Anna van Gogh-Kaulbach, tot zeer
kort. Er worden opvallend veel vertalingen uit het Engels besproken. De redacteuren
Van Dijk en Van der Leek zijn soms ongemeen fel in hun afkeuring. ‘Dit boek is
een gepleisterd graf, van binnen vol dorre doodsbeenderen’, begint de eerste een
bespreking van de roman Heilig huwelijk van P. Nieuwstraten. Hij besluit met: ‘'t Is
n.l. als christelijk-boek bedoeld en ik verklaar in vollen ernst dat 't een smerig werk
is, dat overslaat van profanie tot pornografie. Dat ieder ouder dit boek ver houde van
zijn huis, en dat de schrijver zich bekeere van de dwaling zijns weg [sic]’ (jrg. III,
nr. 12, p. 382-3).
Ook in de volgende jaargangen blijft het aantal boekbesprekingen hoog, oplopend
tot ruim honderdzestig in de zevende en achtste jaargang. Een groot deel van het
besproken werk hoort tot de ‘stichtelijke lectuur’.

Studies: Proza. Moderne romankunst
In de studies treffen we in de eerste jaargang weinig sporen van de literaire actualiteit
aan. Weliswaar levert C. Tazelaar onder de kop ‘Moderne romankunst’ een positief
artikel over Het huisje aan de sloot van Carry van Bruggen, maar verder is de lezer
aangewezen op de, vrij schaarse, berichten over nieuw literair werk in de rubriek
‘Boekbespreking’. Dit ‘manco’ realiseren de redacteuren zich in hun terugblik op
de eerste jaargang. In de behoefte aan ‘korte, populair voorlichtende
litteratuurbeschouwingen’ kon niet tot ieders tevredenheid worden voorzien. In de
komende jaargang hoopt men zich meer te kunnen richten op deze korte
beschouwingen.
Redacteur Van Ham maakt in de tweede jaargang eigenhandig ernst met de
‘populair voorlichtende litteratuurbeschouwing’, getuige artikelen over de romans
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De heilige tocht van Ary Prins en De pastoor in den bloeyenden wijngaert van Felix
Timmermans. W. Kramer schrijft uitgebreid over de eerste drie delen van de
vervolgroman Thiss van D.Th. Jaarsma. Risseeuw besteedt vanwege de groeiende
belangstelling en waardering voor het werk van Wilma aandacht aan haar voor velen
onbekende vroege werk.
De rubriek ‘Studies’ bestaat in de derde jaargang voor een belangrijk deel uit
voorlichtende besprekingen van recente boeken. Risseeuw levert een uitgebreid stuk
over In liefde bloeyende van J.F.L. de Liefde en W. Kramer bespreekt een nieuw
deel uit de Thiss-cyclus van Jaarsma. Verder komen onder meer Lioba van Frederik
van Eeden, De tors van C.S. Adama van Scheltema en Studiën van de tachtiger
beweging van Frans Coenen aan de orde. De dichter-neerlandicus W.A.P. Smit schrijft
enthousiast over het middeleeuwse religieuze toneelspel Die sevenste bliscap van
onser vrouwen.
Spectaculair is de toename van het aantal ‘Studies’ van vier in de eerste jaargang,
acht in de tweede en dertien in de derde tot eenentwintig in de vierde jaargang. Voor
meer dan de helft zijn het dit jaar artikelen van enkele bladzijden over recente boeken
uit binnenen buitenland. Uitgebreide aandacht is er voor de roman Het leven van
Francesco Campana van C. en M. Scharten-Antink, voor een verhaal van G.F.
Haspels en voor het ‘ideeëndrama’ Het offer van Henriëtte Roland Holst. J. Haantjes
bespreekt nieuw proza- en dichtwerk van de jonge auteur Roel Houwink en noemt
hem ‘een van de belangrikste verschijningen in de litteratuur van de allerlaatste tijd’.
Hij ziet een ontwikkeling van verinnerlijking in het werk van Houwink - van hartstocht
tot liefde - die hem voor een christelijk publiek tot een auteur maakt waarvan wat te
verwachten valt in de toekomst.
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Houtsnede, geïnspireerd op het vers ‘Bij het Kruis’ van Willem de Mérode, verschenen als bijlage
bij Opwaartsche Wegen van april 1927 (jrg. V, nr. 2). Door Dirk Boode

49
Deel van het programma voor de Pinksterconferentie van het Verbond van Christelijk Letterkundige
Kringen, gehouden van 26 tot 29 mei 1928 op Hardenbroek te Driebergen.
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Groepsfoto, gemaakt tijdens de Pinksterconferentie van het Verbond van Christelijk Letterkundige
kringen te Driebergen, eind mei 1928. De foto verscheen - met een verslag van de conferentie - als
bijlage bij Opwaartsche Wegen van juni 1928 (jrg. VI, nr. 4). Geheel rechts vooraan zit Diet Kramer,
voor de groep ligt J. van Ulzen, directeur van Uitgeversmaatschappij Holland. Op de eerste rij als
zevende van links: Tom de Bruin, vijf plaatsen verder Jan H. de Groot, met achter hem G.
Sevensma-Themmen. Op de tweede rij uiterst links E.G. van Teylingen met zijn verloofde, daarnaast
K. Fokkema, vervolgens - met pijp - Harmen van der Leek. Links achter hem - met hoed - A.J. van
Dijk naast P.H. Muller. De vijfde dame van links op deze rij is Hendrika Kuyper-van Oordt. Staand
rechts, omgeven door dames, P. Korthuys. Links in het drietal dames middenachter: Laura Olivier.
Foto: N.V. Vereenigde Fotobureaux, Amsterdam
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Niet minder dan vijfentwintig artikelen, variërend in lengte van twee tot tweeëndertig
pagina's, vormen de rubriek ‘Studies’ in de vijfde jaargang. Tweehonderd-acht
bladzijden met uitgebreide boekbesprekingen, overzichtsartikelen en essays over
literaire onderwerpen. Nederlandse romans die aan de orde komen zijn onder meer
De opstandigen van Jo van Ammers-Küller, Gouden teugels van A. van
Hoogstraten-Schoch en Letje van Top Naeff.
Het aantal ‘Studies’ is in de zesde jaargang wederom groot. Het merendeel bestaat
dit jaar uit min of meer uitgebreide boekbesprekingen. Diepgaande aandacht is er in
april 1928 voor Merijntje Gijzen's jeugd van A.M. de Jong. Redacteur P.H. Muller
gaat vooral in op de rol die God en geloof spelen in het jonge leven van Merijntje
en moet concluderen: ‘de schrijver der boeiende romans heeft zich, om welke reden
dan ook, schuldig gemaakt aan een onjuiste want zeer eenzijdig geobjectiveerde
voorstelling van Roomsche Godsbeschouwingen welke hij via de leer der Roomsche
kerk wil doen doorgaan voor de theologie van het Christendom in het algemeen’
(jrg. VI, nr. 2, p. 65).
In het volgende nummer neemt C. Rijnsdorp de Jordaan-cyclus van Israël Querido,
met A.M. de Jong redacteur van het socialistische literaire tijdschrift Nu, onder
handen. Hij gaat in op technische zwakheden in de constructie en bestudeert de
levenshouding van de auteur. Na zijn analyse kan hij niet anders dan afkeurend
oordelen:
Uit het voorgaande blijkt, dat we op Querido's Jordaan niet aanstonds het zware
geschut van onze tegenovergestelde levenshouding behoeven te richten. Tot op zekere
hoogte veroordeelt de cyclus zichzelf. Maar nu we meenen dit aannemelijk te hebben
gemaakt, willen we tot slot duidelijk uitspreken, waarom ‘De Jordaan’ toch geen
boek voor ons kan zijn.
Querido's realisme is ons gelijktijdig te wijd en te eng. Het ziet te veel en het ziet
te weinig. Het biedt in ethisch opzicht perspectief noch schaduw, omdat geen
openbaringslicht erin valt. Maar daardoor ziet het juist te weinig en sluit het 't
essentieele buiten. Voor de werkelijkheid der schepping, zooals die door de zonde
geworden is, zet Querido oogen en ooren zoo wijd mogelijk open - voor die der
herschepping, met haar belofte van eeuwigheid, is hij blind.
(jrg. VI, nr. 3, p. 104)
Muller levert verder een omvangrijke bijdrage ‘Over het werk van Ds. H.J. Heynes’,
een ‘dominee-literator’ en novellist in de geest van Hildebrand, Van Koetsveld en
Jonathan. Teo de Witte bespreekt onder de titel ‘De Max Havelaar uit het Westen’
de roman Zuid-zuid-west van de katholieke jongere Albert Helman. Van Ham toont
wederom zijn bewondering voor Felix Timmermans en bespreekt kunsthistorische
werken van de eveneens katholieke Gerard Brom.
In de zevende jaargang publiceert C. Tazelaar het driedelige essay ‘Iets over den
roman van Het Huwelijksprobleem’, waarin hij een aantal recente romans die het
problematische knellen van de huwelijksband tot onderwerp hebben aan een nadere
beschouwing onderwerpt. Na nauwkeurig onderzoek komt hij tot de conclusie, ‘dat
gansch de zoo veelvuldige bemoeiing van de literatuur met dit probleem een
verwording beteekent van de quaestie en een heel gevaarlijke besmetting voor het
moderne denken’ (jrg. VII, nr. 12, p. 509). W.A.P. Smit introduceert ‘Het werk van
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Alie Smeding’, een romancière die door de openhartige behandeling van de sexualiteit
in haar recentste werk De zondaar veel opschudding had veroorzaakt.
P.H. Muller ontpopt zich in de laatste jaren als een toegewijd maar zeer streng
criticus van ‘christelijke lectuur’. Vaak is zijn oordeel negatief omdat het de schrijver
niet is gelukt meer dan een stichtelijk verhaal te leveren. Hij benadrukt het belang
van een hechte constructie en een doordachte psychologische tekening. Muller is
zeer te spreken over Koningskinderen van C. Rijnsdorp. Hij noemt de roman een
overtuigende illustratie van de stelling die de schrijver eens in een theoretisch artikel
poneerde: ‘onze Christelijke levensbeschouwing [moet] de basis onzer epiek zijn,
niet de inzet’. Het is een conventionele bekeringsgeschiedenis, maar met ‘een
wel-doordachte, mooi geslaagde compositie’ (jrg. VIII, nr. 12, p. 503-4). Juist die
technische zijde wordt door vele volksschrijvers verwaarloosd.
De achtste jaargang brengt verder besprekingen van werk van buiten de eigen
kring. Leo van Breen schrijft over het essay Carnaval der burgers van Menno ter
Braak. ‘Dit is een werk van internationale betekenis; een werk, waarvan ieder, welke
overtuiging hij ook is toegedaan, onnoemelik veel kan leren’ (jrg. VIII, nr. 12, p. 510).
Andere jongeren die in de belangstelling staan zijn Anton van Duinkerken met zijn
Hedendaagsche ketterijen en de dichter en prozaïst A. den Doolaard.
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Studies: Poëzie. Moderne dichtkunst
In de loop der jaren is er in de studies een langzaam groeiende belangstelling voor
poëzie en geleidelijk aan ook voor de poëzie der jongeren waar te nemen. J. Haantjes
begint in de tweede jaargang een reeks ‘Gossaert-studieën’, gewijd aan de grote
protestantse dichter van het verlangen en voltooit die in de volgende jaargang. Enkele
afleveringen later bespreekt hij Vormen van M. Nijhoff (jrg. III, nr. 5). In het
juninummer 1926 (jrg. IV, nr. 4) verschijnt een zeer uitgebreid overzichtsartikel over
het werk van Hélène Swarth van de hand van L.E. Smallegange.
Aandacht voor jongeren buiten het protestantse kamp is er in het opstel ‘De spits’
(jrg. IV, nr. 11) van J.A. van Nie. Hij signaleert in de recente poëzie der jongeren een
zoeken ‘naar het oerwezen der dingen’ en demonstreert dit aan de ‘vooráángaanden’
in die beweging: Marsman, Slauerhoff en Van Elro (= Roel Houwink).
In vergelijking met de voorgaande jaren is er in de vijfde jaargang veel aandacht
voor poëzie. P. Minderaa schrijft over ‘De laatste bundels van P.N. van Eyck’ en
Wilma toont haar bewondering voor de poëzie van Willem de Mérode. Ph. A.
Lansberg onderzoekt ‘De waarde der R.K. poëzie voor de Protestanten’. Hij
constateert een grote bloei in de laatste decennia en ziet veel moois in de oudere
Roomse poëzie. Aan het begin van zijn studie is Lansberg al meteen duidelijk over
het belang van het werk van de jong-katholieke dichters:
[...] geen enkele rechtstreeksche, ethische, of aesthetische waarde. Roekeloos
verwerpen de jong-Roomschen - zoo goed als de dichters van het Getij en dergelijken,
- alle oude vormen der dichtkunst en vervreemden daardoor bijna ieder publiek van
zich, zelfs de bevolking der hoogste klassen van H.B.S. en gymnasia, gelijk ik, tot
mijn spijt, na vele proefnemingen moest constateeren. [...] Wij moeten erkennen, in
de verzen der jaargangen 1925 van ‘Roeping’ en ‘De Gemeenschap’ geenerlei
schoonheid te hebben kunnen vinden: althans niet die schoonheid, welke ontroert.
(jrg. V, nr. 7, p. 265)
Iets genuanceerder, maar van dezelfde teneur, is de bespreking van de bundel Het
roosvenster van de jong-katholiek Jan Engelman door Van Ham. De bundel bevat
één ‘voldragen gedicht’, getiteld ‘De geboorte’. Verder ziet Van Ham er een exponent
in van ‘onze jongste poëzie’, die zich opzettelijk los maakt van de traditie en een
uitzondering - de dichter die zich naar zijn aard los van de traditie een eigen vorm
schept - tot regel heeft gemaakt. ‘Onze poëzie is gekomen op het wonderlik pad van
het extravagante. Elke dag wordt het record der dwaasdoenerij verbeterd’. Het gave
vers van Engelman ziet hij als ‘een bewijs, dat er geen stroming zo zot is, of een
werkelik dichter maakt er wat goeds van’ (jrg. V, nr. 5, p. 191-2).
Na het bovenstaande is interessant te zien wat redacteur Van Ham schrijft over de
poëzie uit het eigen kamp. Onder de veelzeggende titel ‘Een van de onzen’ bespreekt
hij Feesten van 't jaar, de debuutbundel van W.A.P. Smit en geeft hij een kort
overzicht van de stand van zaken aan het protestantse dichtersfront.
Meermalen is de klacht geuit, dat er in onze kring een droevig tekort is aan goede
poëzie. We hebben vooral zo weinig, dat we regelrecht het onze mogen noemen. We
hebben Willem de Mérode, die reeds een naam had, voor ons tijdschrift begon, ja
voor hij onze medewerker was in Opgang, en die bovendien slechts een klein deel
van zijn oeuvre bij ons publiceert. Van Geraert van Suylesteyn en E.L.S. wier verzen
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we gaarne plaatsten, merken we tegenwoordig niet veel meer. Wapenaar heeft een
schaarse produktie. We plaatsten enkele gedichten van Hél. Swarth, J.J. van Geuns,
Martien Beversluis. Bij het vele wat zij schreven, is het weinige dat wij plaatsten, zo
nietig, dat het ons niet het recht verleent, hen een van de onzen te noemen. We hebben
de frisse, jonge verzen van Jan H. de Groot, wiens poëzie een dieper toon begint te
krijgen. Verder zijn er verschillende anderen van wie we een enkel gedicht konden
opnemen; de meesten daarvan zijn aarzelende jongeren, die nog tasten naar hun
kunst, die slechts zo nu en dan iets bereiken, dat meer is dan een poging. Dankbaar
zijn we voor alles, wat we konden opnemen, maar toch - als redaktielid beleeft men
pas zijn volle vreugde aan iemand wiens talent men zich bijna geheel in eigen kring
heeft zien ontwikkelen en die van het begin af zijn verzen zonder te veel aarzeling
schreef. Dit geldt grotendeels voor het werk van Smit, waarom ik persoonlik veel
sympatie heb voor zijn werk.
(jrg. V, nr. 3, p. 117)
Teo de Witte schetst het jaar daarop de ontwikkeling in de poëzie van ‘De katholieke
jongeren’ vanaf Wies Moens tot Anton van Duinkerken (jrg. VI, nr. 9). Van ‘in een
zwakke en willekeurige vorm’ gegoten ‘gestamel’ evolueerde de poëzie tot een
evenwicht van techniek en inspiratie in het werk van Marnix Gijsen en Van
Duinkerken.
W.A.P. Smit presenteert ‘Een vergeten gedicht van Revius’, de dichter op wie hij
dit jaar promoveerde. Van
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Jan H. de Groot (o1901), vanaf de tweede jaargang een van de meest regelmatig bijdragende dichters,
omstreeks 1930. Hij behoorde tot de eersten der latere jong-protestanten die hun werk in Opwaartsche
Wegen zagen geplaatst.
Foto: Gale's Studios, Amsterdam

Opwaartsche Wegen

52
Willem Brandt (pseudoniem van W.S. Brand Klooster, 1905-1981), omstreeks 1927. Hij werkte aan
de zesde en zevende jaargang mee met gedichten.
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René de Clercq (1877-1932), de katholieke Vlaamse dichter, van wie in de zesde en zevende jaargang
het bijbelse treurspel Saul en David verscheen.
Tekening: Annie de Meester
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Rijmprent, aangeboden bij de jaarwisseling 1937-'38 door G.F. Callenbach, uitgever. Het gedicht van
Willem de Mérode was voor het eerst verschenen in Opwaartsche Wegen van december 1928 (jrg.
VI, nr. 10) en gebundeld in De steile tocht (1930).
Houtsneden: Roeland Koning
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Handschrift van een gedicht van G. Kamphuis, verschenen in het aprilnummer 1928 (jrg. VI, nr. 2)
en later opgenomen in zijn debuutbundel Het duistere licht (1930).
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Programma voor de vierde Pinksterconferentie van het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen,
gehouden van 18 tot 20 mei 1929, met lijst van deelnemers.

57
Handschrift van een van de zeven gedichten, waarmee G. Achterberg in februari 1930 (jrg. VII, nr.
12) debuteerde in Opwaartsche Wegen. Het werd het titelloze motto voor zijn eerste eigen bundel,
die de titel van het gedicht kreeg (Afvaart, 1931).
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Arie J. Dekker (l., 1901-1985) en Gerrit Achterberg (1905-1962), die samen een verzenbundel getiteld
De zangen van twee twintigers (1924) uitgaven, omstreeks 1925. Beiden publiceerden tijdens de
zevende jaargang voor het eerst in Opwaartsche Wegen en zouden tot de regelmatige medewerkers
gaan behoren. Dekker gebruikte het pseudoniem Aldert Jongedorper.
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W. Hessels (pseudoniem van H.A. Mulder, 1906-1949), omstreeks 1930. Hij was een van de
jong-protestanten en werkte vanaf de derde jaargang met grote regelmaat als dichter mee aan
Opwaartsche Wegen.
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G. Achterberg aan Roel Houwink, 3 oktober 1929. Van Ham heeft een zending verzen, voorzien van
commentaar, op een gedicht na geretourneerd.

61
Achterste rij v.l.n.r.: Willem de Mérode, A.J. van Dijk en Wilma. Voor: Jan H. de Groot en Martin
Leopold (pseudoniem van M. Kloostra, 1908-1982), voor het huis van Wilma in Beekbergen, 24
augustus 1929. Leopold was een van de ontevreden jongeren die bij het conflict met de redactie
betrokken was. Verzen van hem verschenen in de vijfde, zesde en zevende jaargang.
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C. Tazelaar (1891-1953), omstreeks 1925. Hij volgde met ingang van de derde jaargang (maart 1925)
P.J. Risseeuw op als redacteur en werd daarmee de eerste echte literaire essayist in de redactie. Hij
bleef redacteur tot maart 1932.
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A.J.D. van Oosten (1898-1969), 1929. Hij was vanaf de zesde tot de achtste jaargang een van de
produktiefste jong-protestantse dichters. Nadat hij zich in 1931 had bekeerd tot het rooms-katholieke
geloof, verschenen er geen verzen van hem meer in Opwaartsche Wegen. In 1929 verscheen zijn
eerste bundel His master's voice.
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Handschrift van een gedicht van H. de Bruin dat werd geplaatst in het aprilnummer 1930 (jrg. VIII,
nr. 2). Het werd gebundeld in Het ingekimde land (1932).
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Gabriël Smit (1910-1981), 1930. Hij werkte met poëzie, essays en boekbesprekingen mee aan de
zevende en achtste jaargang. Smit was een van de leidende figuren onder de ‘ontevreden jongeren’.
Na het conflict sloot hij zich aan bij de katholieke schrijvers van De Gemeenschap.
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G.J. Peelen (1905-1966), omstreeks 1930. Hij werkte met enkele gedichten mee aan de achtste,
dertiende en veertiende jaargang.
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Eerste blad van het handschrift van een verhaal over Rimbaud door M. Boss, verschenen in het
julinummer 1930 (jrg. VIII, nr. 5).
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Fragment uit een brief van Gabriël Smit aan G. Kamphuis, 10 april 1930. De plannen voor het nieuwe
door uitgever Paris uit te geven tijdschrift Kruistochten beginnen vorm te krijgen. Het blad is nooit
verschenen.

Opwaartsche Wegen

69
Rijnsdorps eerste roman (1930), ‘een voorbeeld van christelijke lectuur’ volgens P.H. Muller in
Opwaartsche Wegen van februari 1931 (jrg. VIII, nr. 12).
Omslagontwerp: M. Wilmink
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C. Rijnsdorp (1894-1982), 17 augustus 1932. Hij werkte in de derde jaargang voor het eerst mee met
een gedicht. Vanaf de zesde jaargang levert hij regelmatig essays en prozafragmenten.
Foto: BAM, Rotterdam
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Ham bespreekt Louteringen, de eerste bundel van Jan H. Eekhout, die evenals W.A.P.
Smit ‘een van de onzen’ wordt genoemd. Hij is ditmaal minder lovend: ‘Men zal
meermalen teleurgesteld zijn, want er zijn betrekkelijk maar weinig gave gedichten
in, vele hebben een zwakke stee, maar men zal herhaaldelik een dichter herkennen’.
Ook de debuutbundel van Jan H. de Groot, Sprongen, wordt door Van Ham niet
direct lovend maar wel aanmoedigend besproken. Zeer blij is Van Ham met de nieuwe
bundel van De Mérode, De verloren zoon.
In de zevende jaargang bespreken Van Ham en Houwink twee nieuwe bundels
van Jan H. Eekhout, Doodendansen en Jaspis en jade. De eerste schrijft ook over
His master's voice van A.J.D. van Oosten. A.J. van Dijk is vol lof over de naar inhoud
en wijze van uitgeven ‘kostbare bundel’ De lichtstreep van Willem de Mérode.
Niet alleen dichters uit de eigen gelederen komen aan bod. Haantjes is zeer te
spreken over Eldorado van Slauwerhoff (sic). Hij verdedigt de dichter in een
Kroniek-bijdrage later in de jaargang tegen een felle aanval van Maurits Uyldert.
W.A.P. Smit brengt Acheron en Grenzen van Anthonie Donker onder de aandacht.
Zijn voorkeur gaat sterk uit naar de laatste bundel. Karel van de Woestijne wordt
herdacht door Gabriël Smit: ‘In de onstuimige kentering dezer tijden zal zijn figuur
blijven staan en lichten voor de vele geslachten, die aan de hardheid dezer wereld
strijdend ontstijgen in het witte Licht’ (jrg. VII, nr. 8, p. 297). K. Heeroma doet als
essayist zijn intrede met een studie over ‘J.P. Heije's gewijde liederen’ en H.A. Mulder
gaat verder terug in de vaderlandse letterkunde met een studie in drie delen over
‘Vondels dichterschap’. De Friese ‘Christen-kunstenaar’ Gysbert Japicx vormt het
onderwerp van een bijdrage van K. Fokkema.
Er is in de achtste jaargang weer veel aandacht voor poëzie uit eigen kring. De
eerste bundels van G. Kamphuis, Het duistere licht, en Martin Leopold, Hunkering,
worden besproken naast nieuw werk van De Mérode, Houwink en Van Oosten. Van
Breen bespreekt de verzenbundel Parlando van E. du Perron. Verder is er ruime
aandacht voor H. Marsman - ‘De legende, dat Marsman op weg is, christen te worden
(te wòrden N.B.) moet maar eens de wereld uit. [...] Hij is een heiden’ - (jrg. VIII, nr.
10, p. 409-10). Leven en werk van Guido Gezelle zijn onderwerp van twee uitgebreide
essays van W. ten Kate en W. Kramer.

Studies: Buitenlandse literatuur
Zoals al eerder uit de voornemens van de redactie bleek, blijven de onderwerpen van
de studies niet beperkt tot de Nederlandse letterkunde. Aandacht voor Zuid-Afrika
is vanaf de eerste jaargang een constante in de afdeling ‘Studies’. F. Bosman levert
een essay over ‘Volk, taal en letterkunde van Suid-Afrika’. In de volgende jaargang
is de Afrikaanse letterkunde vertegenwoordigd met een inleidend artikel van G.
Dekker over de in Nederland en Vlaanderen te weinig bekende dichter Totius. ‘'n
Kalvinisdigter, nie 'n skryver van 'n bundeltje stemmingssonnette nie, maar 'n digter
van visionêre siening, wat met 'n profetiese blik die hele lewe omvadem - en tegelyk
'n tere mistikus wat ontroerd fluister van sy gemeenskap met sy God; die Afrikaanse
da Costa en Gezelle verenig’ (jrg. II, nr. 5, p. 131-2). J. Haantjes verzorgt vanaf de
zesde jaargang een regelmatig terugkerend overzicht over ‘Afrikaans proza’.
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K. Fokkema vraagt in april 1925 (jrg. III, nr. 2) aandacht voor de literatuur en de
taalstrijd van de Friezen in een uitgebreid artikel, getiteld ‘Iets over de Jongfriesche
Beweging’. In de volgende jaargangen levert hij jaaroverzichten over de literaire
ontwikkeling in Friesland.
De Scandinavische literatuur is, behalve met enkele korte overzichten van Van
Ham, vertegenwoordigd met een artikel van F.J. Moene over Gösta Berling van
Selma Lagerlöf. Hoewel het geen ‘positief Christendom’ brengt, beveelt hij het sterk
aan: ‘Gösta Berling is een boek, dat onbeperkt kan worden gewaardeerd, dat zonder
voorbehoud kan worden bemind om de ziel, die er uit spreekt. Waar het gelezen
wordt, zal het een zegen verspreiden’ (jrg. III, nr. 3, p. 90).
In de vierde jaargang besteedt men aandacht aan werken uit Ierland (Sean O'Casey),
Engeland (Escape van John Galsworthy) en Denemarken (o.m. Martin Andersen
Nexö en Herman Bang). Opvallend is de aandacht voor onderwerpen uit de oudere
Franse literatuur in de vijfde jaargang. M. Stevense tekent voor een zeer uitgebreid
artikel over Les grotesques van Théophile Gautier, Ignatia Lubeley schrijft over de
invloed van Port-Royal op het werk van Racine en J.W. Marmelstein bespreekt een
recente prachtuitgave van de LX Pseaumes de David van Philippe Desportes. Ook in
het volgende jaar is er de nodige aandacht voor de Franse literatuur. Marmelstein
schrijft in het eerste nummer over recente uitgaven van de Stances van Jean Moréas
en M. Stevense bespreekt een ‘vie romancée’ van Charles
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Baudelaire door François Porché.
De buitenlandse literatuur komt in de zevende jaargang aan bod in een stuk over
de bestseller Im Westen nichts Neues van Erich Maria Remarque, in ‘Een blik op de
moderne Fransche letterkunde’ van J.W. Marmelstein en in een portret van het werk
van de Zuid-Afrikaanse schrijver C.M. van den Heever door J. Haantjes.

Het wezen van de christelijke kunst
Het zoeken naar het wezen van de christelijke literatuur loopt in de achtste jaargang
als een rode draad door de rubrieken ‘Studiën’, ‘Kroniek’ en ‘Boekbespreking’ heen.
Een belangrijke aanleiding is het verschijnen van de bloemlezing Stille opvaart, die
een overzicht geeft van de poëzie die de voorgaande jaren in Opwaartsche Wegen
verscheen. Slechts zeer weinigen zijn te spreken over het daarin gebodene en om
uiteenlopende redenen.
In de kring rond het tijdschrift wordt het late verschijnen betreurd, omdat daardoor
geen recht wordt gedaan aan de huidige stand van zaken in de protestantse poëzie.
Buiten deze kring is men teleurgesteld over de voorkeur voor de traditionele vorm
die spreekt uit de verzen. De redactie constateert in een Kroniek-bijdrage over de
kritiek op het boek ‘dat door deze bundel anderen bewust geworden is, dat de groep
van Opw. Wegen - meer of minder belangrijk - een eigen karakter heeft, dat echter
niet ligt in een eigen vormvernieuwing, maar in een eigen geestelike sfeer. Als we
zelf het werk onzer jonge dichters overzien, zouden we er soms aan twijfelen,
religieuse bezieling missen we te vaak; wij voor ons zien meermalen met bezorgdheid
een zekere neiging om eigen geestelik karakter te willen prijsgeven voor moderniteit,
die dan zeker in epigonisme zou ontaarden’ (jrg. VIII, nr. 4, p. 178).
H. van der Leek wijdt in het augustusnummer een uitgebreide studie aan de
bloemlezing. Hij erkent ‘dat veel van de poëzie van onze jongeren misschien een
zeer groote aesthetische winst beteekent [...] maar dat met dat al deze poëzie toch
nauwelijks Christelijk mag worden genoemd’. Hij ziet maar één oplossing: ‘verdieping
van het eigen geestelijk leven, onbarmhartige eerlijkheid tegenover onszelf, afzien
van eigen Ik, van succes - om misschien eens te kunnen komen tot deze begenadiging:
Gods stem in deze wereld te mogen zijn’ (jrg. VIII, nr. 6, p. 233-4).
De moeilijke eis van Van der Leek en de afkeuring van enkele christelijke romans
in deze jaargang komen de redactie op bezorgde reacties uit eigen kring te staan.
Van Ham probeert de verontrusting weg te nemen in zijn bijdrage ‘Ketterjagers?’.
Personen zijn niet als ‘onkristelik’ veroordeeld, het ging om hun werk, en ‘men is
geen ketterjager, als men voor het Christendom remmende faktoren ontdekt in de
kunst van onze tijdgenoten en zijn bezwaren daartegen nu maar eens niet al te
voorzichtig formuleert’ (jrg. VIII, nr. 8, p. 322).
Twee belangrijke theoretische verhandelingen komen van de hand van Roel
Houwink. In zijn ‘Drie brieven over de Schoonheid’ poogt hij de schoonheid te
ontdoen van haar demonische dreiging door de dichter ‘de suprematie van het
geloofsleven (het leven uit God) tegenover gansch onze “menschelijke” werkelijkheid’
voor ogen te stellen. Hij poneert dat een gedicht niet dan zeer moeilijk toetsbaar is
op zijn ‘christelijkheid’: ‘in niets uiterlijks (in woordgebruik, stemming noch sfeer)
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zal deze kunnen worden nagewezen, daar zij uitsluitend berust op de interne
betrekking tusschen dichter en God’ (jrg. VIII, nr. 9, p. 360). Deze relatie definieert
hij in zijn artikel als volgt:
De interne betrekking van dichter en God bestaat in de schoonheids-scheppende
daad. In ideëelen zin is de dichter blank papier, waarop een goddelijk letterschrift
wordt neergeworpen. En zoo heeft hij op de wijze der schoonheid een weinig aan
God's openbaring deel.
(jrg. VIII, nr. 9, p. 361).
Dezelfde opvattingen klinken door in een tweede artikel, ‘Waarom “Christelijk”?’,
waarin de christelijke letterkunde als kunst wordt onderscheiden van de als
handelsobject geëxploiteerde stichtelijke lectuur. Houwink gelooft niet dat de kunst
zich laat kerstenen door de keuze van haar onderwerp of de wijze waarop dat wordt
uitgewerkt: ‘het wezenskriterium der christelijke letterkunde [moet] niet gezocht
worden in bepaalde (beperkte of bizonder getinte) aesthetische principes, doch in de
persoonlijkheid van den kunstenaar. Kunst, met andere woorden, kan slechts naar
zijn maker “christelijk” worden genoemd’ (jrg. VIII, nr. 11, p. 436).
De verhouding tussen christelijke kunst en kunstenaar vormt het thema van een
polemiek onder de titel ‘Kunst en levenswaarachtigheid’ tussen Leo van Breen en
Jan H. de Groot. Aanleiding is de bundel anti-oorlogsverzen Aanklacht! van Martien
Beversluis, waarin Van Breen de ‘levenswaarachtigheid’ van de kunstenaar prijst,
terwijl De Groot slechts ‘holle daverende frases, woorden als worsten maar lang niet
zoo vet’ ziet. ‘Bever-
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Handschrift van een fragment uit Rijnsdorps eerste roman Koningskinderen, waarvan een gedeelte
werd voorgepubliceerd in Opwaartsche Wegen van juli 1930 (jrg. VIII, nr. 5).
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Boekuitgave van de vertaling van het gedicht van Oscar Wilde, die was verschenen in het aprilnummer
1930 (jrg. VIII, nr. 2).
Omslagtekening: Leo van Breen
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J. van Ham aan C. Rijnsdorp, [december 1930]. De redactie heeft een novelle afgewezen, maar men
blijft grote prijs stellen op de medewerking van Rijnsdorp, wiens eerste roman Koningskinderen alom
wordt geprezen. ‘Beste Rijnsdorp, Je novelle is in de raad der goden afgewezen. Dat wil zeggen:
niemand was er fel tegen, maar ook niemand was er voor. We hebben dikwijls veel onbelangrijker
werk geplaatst. Maar we zijn hyperkrities geworden, tot we weer in slaap vallen. Het deed me goed,
dat J.C. van Dijk zo warm over je roman geschreven heeft. Het stukje van Piet Muller komt in het
komende nummer. Waarschijnlijk komt ook Marsman en v[an] D[eyssel] bij de kapper er in. Maar
omdat een en ander nog niet gezet was, toen ik het nr. opmaakte, kon ik het niet precies indelen. Ik
heb je roman nog niet gezien, maar zal hem mettertijd wel eens aanschaffen. Is er nog veel in gewerkt,
voor ie naar de drukker ging? Ik dank je voor je ijverige medewerking aan de kroniek; ik heb zelf
vaak weinig tijd en dan komen zo'n paar geestige stukjes me erg te stade. Hoe staat het met je nieuwe
werk? Vr. gr. van Ham’.
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Handschrift van een gedicht van Gabriël Smit, opgenomen in het novembernummer 1930 (jrg. VIII,
nr. 9) en gebundeld in Voorspel (1931).
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sluis [staat] met een rood hoofd te dazen als een opgewonden schooljongen, terwijl
hij eigenlijk spierwit moest worden en stil zijn’. ‘De sfeer van dit werk tast dwars
door de aanklacht aan de zondige belijders van het Christendom, het Christendom
zelf, het geloof, God, aan’ (jrg. VIII, nr. 11, p. 459-61).

Algemene onderwerpen
De onderwerpen van de ‘Studies’ zijn niet alle strikt literair. Een aantal interessante
bijdragen valt althans buiten dit kader. H. Brinkmann legt in twee essays een
filosofische belangstelling voor ‘de nieuwe mens’ aan de dag. In het eerste signaleert
hij een veranderde geestes-gesteldheid in de Duitse literatuur, een reactie op de
gruwelen van de Wereldoorlog. Als exponent daarvan noemt hij de soldaat-dichter
Fritz von Unruh die, hoewel er een verwantschap in ‘zedelijke ideeën’ bestaat, ‘vèr
boven [...] de ophitsende, onpoetische tendenzwerken der expressionisten
(Hasenclever)’ (jrg. II, nr. 2, p. 54) staat.
In ‘Humanisme en christendom’ schetst Brinkmann een portret van Friedrich
Nietzsche als cultuurcriticus en zoeker naar ‘de nieuwe menschheid’. Hij noemt de
geestelijke eenheid waarnaar door de moderne mens gestreefd wordt ‘overal verwant
met het ideaal waarvoor Nietzsche streed’. Christendom en humanisme zouden alleen
voor Nietzsche ‘gescheiden en vijandige werelden’ zijn geweest. ‘De menschheid,
die door de jeugd zal worden gebracht tot een geweldig doorbreken naar een nieuwe
kultuur, aanvaardt het Christendom zonder eenigen twijfel’ (jrg. IV, nr. 10, p. 385-6).
Een verhandeling getiteld ‘De “Einfühlungs-theorie”’ (jrg. IV, nr. 10) van Jac.
Flink gaat in op het belang van psychologische theorieën over ‘Einfühlung’ bij de
beschrijving en verklaring van de esthetische beleving van kunst.
In de vijfde jaargang worden twee noemenswaardige algemene esthetische
beschouwingen geleverd door E.G. van Teylingen en W. Kramer, respectievelijk
onder de titels ‘Over het objektieve in de schoonheid’ en ‘Het schoone symbool. Een
literatuur- en stijlbeschouwing’.
W.A.P. Smit werkt in de zesde jaargang zijn opvattingen over de literaire kritiek
nader uit in ‘Over aesthetische kritiek’ en Van Ham bespreekt het Brevier van
aesthetica van Benedetto Croce en vindt een merkwaardige toepassing van diens
inzichten op de situatie in het tijdschrift:
[...] als verklaring de enig ware oordeelvorming is, dan is een leuze eenzijdigheid
en mogen we ons gelukkig achten, als in Opwaartsche Wegen naast principiële
verwantschap geen literaire leuze wordt verheerlikt, maar kunstenaars en essayisten
van de meest verschillende methode bij ons samentreffen. Een enkele keer mag dit
voor buitenstaanders de schijn wekken van heterogeniteit, die tot verdeeldheid zou
kunnen voeren, in de werkelijkheid is het 't rijke mozaïek, dat tot Gods verheerliking
binnen onze muren wordt gelegd.
(jrg. VI, nr. 8, p. 294)

Bibliografie
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Redacteur P.H. Muller verzorgt met ingang van de vierde jaargang een nieuwe rubriek
‘Bibliographie’. Hij stelt overzichten samen van publikaties van en over onder meer
Johan de Meester, Herman Gorter, Herman Robbers en de protestantse schrijfsters
Jacqueline van der Waals en Mej. F.J.G.W.E. Engelberts (pseudoniem: L.E.). In de
vijfde jaargang levert hij overzichten van publikaties van en over Geerten Gossaert,
Jacques Perk, Louis Couperus, Ina Boudier-Bakker en P.C. Boutens. Het jaar daarop
zijn Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, Jan Greshoff en Israël Querido aan de
beurt. Drukke werkzaamheden dwingen Muller tot een verminderde activiteit en in
de zevende jaargang levert hij, geassisteerd door Diet Kramer, slechts bibliografieën
van M.J. Brusse en Jacob Israël de Haan. Een laatste, zeer uitgebreide bibliografie,
gewijd aan werk van en over Karel van de Woestijne, verschijnt in de achtste jaargang.

Gedenkschriften
Een zelfde onbekrompen belangstelling voor de grootheden uit de vaderlandse
letteren, al dan niet van protestantsen huize, spreekt uit bijdragen van redacteur A.J.
van Dijk. Hij heeft als voornaamste bezigheid het leveren van een passend woord
bij jubilea of bij het overlijden van bekende auteurs. Zo gedenkt hij in de eerste
jaargang de overledenen Louis Couperus en Marcellus Emants. Het jaar daarop
verzorgt hij ‘In memoriam’-bijdragen, gewijd aan C.S. Adama van Scheltema, Jacob
Israël de Haan en Herman Heijermans. Verder schrijft hij een kort artikel over
Lodewijk van Deyssel, die zijn zestigste verjaardag viert. In de derde
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Leo van Breen aan uitgeverij A.A.M. Stols, augustus 1930. Hij vraagt een exemplaar van de
gedichtenbundel Parlando van E. du Perron ter recensie voor Opwaartsche Wegen. Hij bespreekt het
boek in januari 1931 (jrg. VIII, nr. 11).
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Leo van Breen (1906-1988), omstreeks 1931. Als dichter, essayist en boekbespreker is Van Breen
zeer actief in de achtste en negende jaargang.
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Titelpagina van de eerste bloemlezing uit de poëzie van Opwaartsche Wegen (1930).
Typografie: S.H. de Roos

jaargang spreekt hij een woord van afscheid bij het heengaan van J. van der Valk,
voormalig lid van de Raad van Advies van het Verbond van Christelijk Letterkundige
Kringen en een van de ouderen die het streven van de Opwaartsche Wegen-redactie
steunden, en J.H. Leopold: ‘'t weinige dat hij gaf, is van grooten inhoud’ (jrg. III, nr.
6, p. 181). Ook feliciteert hij Albert Verwey bij de gelegenheid van diens zestigste
verjaardag. In de vijfde jaargang herdenkt Van Dijk de overleden auteurs G. Schrijver
en Herman Gorter en wijdt hij enige woorden aan de zeventigjarige Pol de Mont.
Harmen van der Leek herdenkt in augustus 1926 (jrg. IV, nr. 6) de Vlaamse
katholieke dichter Karel van den Oever en P.H. Muller feliciteert Herman Robbers
in september 1928 (jrg. VI, nr. 7) met zijn zeventigste verjaardag. Een enkele maal
wordt er bij deze artikelen een illustratie opgenomen in de doorgaans met uitsluitend
tekst gevulde afleveringen. Zo verschijnen er getekende portretten van G. Schrijver,
Karel van den Oever en Herman Robbers. Behalve de eerder genoemde bijlage bij
een vers van De Mérode verscheen er bij het juninummer 1926 (jrg. IV, nr. 4) als
bijlage nog een foto en een verslag van de Pinksterconferentie van het Verbond van
Christelijk Letterkundige Kringen, die van 26 tot 29 mei werd gehouden op kasteel
Hardenbroek te Driebergen.
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Kroniek
De redacteuren voelen na een aantal jaren behoefte aan wat meer actualiteit in het
blad en roepen daartoe in het eerste nummer van de zevende jaargang de rubriek
‘Kroniek’ in het leven. Ze hopen dat de rubriek wordt gevuld door ‘redaktie en lezers
samen’. Op deze manier hoopt men het onderling contact te bevorderen en
mogelijkheden te openen om ‘over de aktuele literaire verschijnselen of gebeurtenissen
onze meening te zeggen’, ‘mededelingen van uitgevers of verenigingen onder de
aandacht van de lezers te brengen, wantoestanden en dwaze meningen te hekelen,
de aandacht op een belangrijk artikel te vestigen, [en] een enkel woord aan een
jubileum of herdenking te wijden’ (jrg. VII, nr. 1, p. 41). Aanvankelijk lijkt het een
spitse, wat polemische rubriek te worden, maar al snel worden de mededelingen
talrijker en wordt de toon voorlichtender.

Redactionele terugblik
In de jaarlijkse slotwoorden geeft de redactie zich rekenschap van de ontwikkelingen
in de afgelopen jaargang en presenteert ze de plannen voor het komende jaar. De
eerste jaren is de redactie optimistisch gestemd. Terug-
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Jan H. Eekhout (1900-1978), aanvankelijk een van de produktiefste jong-protestantse dichters, later
ook een zeer vruchtbaar prozaschrijver, 1930. Vanaf de tweede jaargang behoort hij tot de zeer
regelmatige medewerkers.
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Typoscript van een gedicht van J.D. Ietswaart, gepubliceerd in februari 1931 (jrg. VIII, nr. 12) en later
opgenomen in zijn debuutbundel Het gedroomde leven (1934).

kijkend op de derde jaargang constateert men een ‘vermeerdering van het aantal
inzendingen en toename van het aantal abonné's’. Andere positieve ontwikkelingen
zijn de fusie met Opgang en het samengaan van Bond en Verbond.
Aan het eind van de vierde jaargang stelt de redactie vast ‘dat onze Christelike
kunst, ook zoals het in Opwaartsche Wegen is gade te slaan, maar weinig grote
verrassingen brengt. Er is een regelmatige, rustige, misschien wat al te rustige
ontwikkeling. Onze beweging is niet heftig; we hebben maar weinig sterk naar voren
springende figuren’ (jrg. IV, nr. 12, p. 480).
De redactie heeft het genoegen het eerste lustrum van Opwaartsche Wegen te
kunnen vieren met de woorden: ‘onvruchtbaar zijn toch deze vijf jaren niet geweest.
En Opwaartsche Wegen is in die jaren het centrum geworden, waarom de besten van
de ouderen, en nagenoeg alle jonge krachten zich hebben gegroept’. Het aantal
abonnees neemt echter te langzaam toe naar de zin van de redactie. ‘We zijn wel
over het dode punt heen, maar als onze lezers eens wat beter meeleefden en wat
abonnees wierven, of niet met zijn vijven (of nog meer soms samen) om één enkel
abonnementje groepten, dan konden we nog zoveel meer doen’ (jrg. V, nr. 12, p.
480).
De zevende jaargang geeft wederom reden tot tevredenheid en enig optimisme.
De toeloop van jonge dichters leverde ook dit jaar enkele belangrijke aanwinsten en
lijkt nog niet tot stilstand te komen. ‘Het is een jaar geweest, waarvoor grote
dankbaarheid jegens God ons past. Vol vertrouwen zien we uit naar de gezegende
voortzetting van deze jonge bloei’ (jrg. VII, nr. 12, p. 528).
Aan het eind van de achtste jaargang wordt Roel Houwink, die zich als een
belangrijk essayist had gemanifesteerd, als nieuwe redacteur geïntroduceerd. ‘In hem
menen wij zozeer een geestverwant ontdekt te hebben, met erkenning van zijn literaire
kwaliteiten, dat we hem hebben uitgenodigd tot onze redaktie toe te treden, aan welke
uitnodiging hij gehoor gegeven heeft. Wij verwachten van zijn toetreding tot de
redaktie toename van de bloei van ons tijdschrift: zijn krities
onderscheidingsvermogen, zijn artistieke gaven, en de ernst van zijn levenshouding
zijn ons daar borg voor’ (jrg. VIII, nr. 12, p. 528).
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4 Roel Houwink
1899-1987
Roel Houwink zwalkte in zijn jeugd van Breda naar Middelburg naar Groningen
naar Utrecht naar Zeist, want hij had een vader die als directeur van een post-kantoor
vaak overgeplaatst werd. Levensbeschouwelijk bleef hij zijn leven lang een zwerver.
Van huis uit was hij vrijzinnig-protestants, wat hem niets zei. Een dertigtal jaren was
hij een belijdend (Barthiaans) christen. Daarna keerde hij langzaam terug tot het
ethisch humanisme, nu oosters gekleurd.
Houwink publiceerde zijn eerste gedicht in 1918 in het tijdschrift Stroomingen.
In diezelfde tijd, hij was toen negentien jaar, ontmoette hij voor het eerst Hendrik
Marsman, zoon van een Zeister boekhandelaar. Beiden waren aangeraakt door de
hartstochtelijke, bezielde, kosmische kunst van het expressionisme. Houwink schreef
het eerste expressionistisch verhalend proza in Nederland. Hij gaf het in eigen beheer
in 1924 uit onder de titel Novellen (1920-'22). Het boekje was geen seller. Nog boven
zijn tachtigste verkocht hij het uit voorraad.
1925 vooral was het jaar waarin de stromingen binnenin Houwink op elkaar botsten.
Met Marsman werd hij redacteur van De Vrije Bladen, voor slechts één jaargang. In
hetzelfde jaar verschenen onder het pseudoniem H. van Elro zijn eerste
gedichtenbundels Madonna in tenebris en Hesperiden, met expressionistisch getinte
poëzie. Ook in 1925 begon de twintigjarige Gerrit Achterberg pakken gedichten aan
Houwink te sturen. Houwink werd niets minder dan Achterbergs coach en
beschermengel. In diezelfde tijd sloeg hij bij boekhandel Kemink te Utrecht de
Römerbrief van Karl Barth open, wat zijn bekering ten gevolge had. In 1926 al
verscheen zijn nieuwe bundel gedichten Christus' ommegang in het Westen.
In 1928 droeg Houwink zijn eerste gedicht bij aan Opwaartsche Wegen, in 1929 zijn
eerste essay. Vanaf 1931 tot in de oorlog, augustus 1940, was hij redacteur. Rijnsdorp
karakteriseerde hem als volgt: ‘Aan het werk, dat Roel Houwink in Opwaartsche
Wegen en Elckerlyc heeft gepubliceerd, vallen twee dingen op: dat hij uit een ander
“nest” afkomstig is dan de scribenten van christelijken huize en dat hij, de
avant-gardist van omstreeks 1925, literair op een punt was begonnen, waar de mensen
van Opwaartsche Wegen, toen hij zich bij hen aansloot, nog niet waren aangekomen.
Door een en ander blijft hij een “Fremdkörper” in de periode, want zelfs als Barthiaan
spreekt hij een ander accent dan Van Randwijk, Tom de Bruin en Van der Leek, aan
welke drie hun Calvinistische herkomst altijd verneembaar blijft.’ (In drie etappen,
p. 99.)
Maar Houwink was niet zozeer Fremdkörper, of hij verdedigde zijn nieuwe
levensovertuiging met gloed. Hij verzette zich scherp tegen humanisme en vage
christelijkheid. ‘Gabriël Smit staat midden in het ontbindingsproces, dat “moderne
menschheid” heet. Deze heksenketel van vaagheden en halfslachtigheid heeft ook
hem een tooverdrank bereid. [...] Moge zij zoo bitter als gal zijn op z'n tong’ (jrg.
IX, nr. 3, p. 103).
In de achtste en negende jaargang schreef Houwink een aantal essays over de
relatie tussen christendom en kunst. Kunst is wel een aardse zaak, betoogde hij, maar
toch vooral dienst aan God. Evenals W.A.P. Smit in zijn definitie ‘Christelijke kunst
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is kunst van christenen’, benadrukte Houwink de persoonlijkheid van de kunstenaar
als ‘wezenskriterium der christelijke letterkunde’. En evenals Heeroma later in Het
derde Réveil vond hij de geloofsgemeenschap nodig als draagvlak voor de kunst.
Pas toen Houwink Opwaartsche Wegen onder de dogmatische heerschappij van het
Barthianisme wilde brengen, bleek hij een heel eind van Heeroma en Smit verwijderd
te zijn.
Al voordat Houwink redacteur was, had hij in het elfde nummer van de achtste
jaargang, geheel in de stijl van Opwaartsche Wegen, een heilig volkshuisje gebom-
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1
Roel Houwink (1899-1987), omstreeks 1936. Houwink werkt in de zesde jaargang voor de eerste
maal mee met poëzie. Daarna ontpopt hij zich als een van de belangrijkste essayisten van het blad.
Foto: Hans Gilberg

2
Roel Houwink thuis in Zeist, omstreeks 1936.
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3
Titelpagina van Houwinks eerste dichtbundel na zijn bekering (1926).
Titelvignet: J.B. Heukelom

4
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Handschrift van een gedicht van Roel Houwink, verschenen in Opwaartsche Wegen van oktober 1930
(jrg. VIII, nr. 8).

5
Gedicht, verschenen in januari 1937 (jrg. XIV, nr. 11), waarin Houwink afscheid neemt van K. Heeroma
na het geschil rond Het derde Réveil.
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6
Roel Houwink, 1925.
Karikatuur: Wybo Meyer

bardeerd, door de stichtelijke lectuur streng te onderscheiden van de christelijke
literatuur: ‘Goede stichtelijke lectuur kan nooit “litterair” zijn’. In dezelfde jaargang
schreef hij over ‘de daemonie der schoonheid’. Het scheppen van schoonheid is
alleen ‘roeping’ te noemen, als ze geworteld is in het geloof, als je daarin ‘aan God's
openbaring deel [hebt]’ (jrg. VIII, nr. 9, p. 361).
Het Barthianisme, waar de ‘ethisch-evangelischen’ binnen Opwaartsche Wegen zich
tegen verzetten, wordt wel de tijdbom onder het blad genoemd. Houwink en Van der
Leek, de voornaamste vertegenwoordigers van het Barthianisme, introduceerden in
hun artikelen allerlei Barthiaanse termen: paradox, existentieel, crisis, etc. Voor vele
lezers zullen ze duister gebleven zijn, omdat ze de theologie van Barth onvoldoende
kenden. Van der Leek en Houwink waren gegrepen door de ideeën van de ‘vroege’
Karl Barth. Wat Houwink betreft had dit ook te maken met zijn belangstelling voor
Kierkegaard en het existentialisme.
Bij Barth is er altijd een paradox tussen God als de Gans Andere en de mens die
God slechts bij flitsen kan verstaan. Daardoor ontstaat, ook in de literatuur en de
literaire kritiek, een spanning, de zogenaamde crisis. Zowel christenen als
niet-christenen (voor God is er uiteindelijk weinig verschil) staan ‘onder het Kruis’.
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God bindt zich dan ook niet aan christelijke organisaties; Hij is vooral aanwezig in
humaniteit en in het verzet tegen burgerlijkheid.
Houwink noemde de christelijke kunst een waagstuk. ‘Roekeloos is het, wat wij
ondernemen; rakelings scheert hetgeen wij willen langs datgene wat godlasterlijk
moet worden genoemd. [...] Welk een pretentie: God te willen dienen met het
erbarmlijk werk van onzen geest. En toch wij kunnen niet anders!’ (jrg. IX, nr. 5/6,
p. 162). Houwink kwam op voor de absolute verhevenheid van God, maar de keerzijde
daarvan was bij hem dat de mens in zijn geestelijke armoede tot weinig in staat was.
Rijnsdorp demonstreerde deze visie aan Houwinks gedicht ‘De profeet’, waarin de
mens Mozes lamgeslagen wordt door Gods verhevenheid: ‘Mijn woord is in Uw zon
verdord, / mijn hand is wankel van Uw kracht.’ (In drie etappen, p. 134-6). Rijnsdorp
concludeerde dat het voor Houwink steeds meer de vraag werd of de mens wel bij
machte was aan christelijke actie te doen. ‘De Barthiaanse inbraak had de strekking
op den duur tot een doorbraak te leiden.’ Geen wonder dat Willem de Mérode, die
als calvinist de heilige roeping en de profetische opdracht van de christen-kunstenaar
verdedigde, in 1936 mopperde: ‘Langzaam maar zeker stuurt Houwink zijn tijdschrift
naar de troebele wateren der humaniteit.’
Tot augustus 1940 kon Opwaartsche Wegen blijven bestaan. Toen verdween ook
Houwink voorgoed uit de georganiseerde christelijke letteren. In de oorlog was hij
geen lid van de NSB, en meer bang dan fout. Omdat hij van de pen moest leven,
meldde hij zich bij de Kultuur-kamer. Maar daar zat ook een naïef idealisme achter.
Hij accepteerde de politieke situatie en wilde daarin de christelijke waarden bewaren.
In een brief aan Gerrit Kamphuis schreef hij op 7 november 1940: ‘Het zal in de
komende tijd noodig zijn de cultureele waarden van het christendom te “verdedigen”
tegen andersgerichte opvattingen. [...] Veertien dagen geleden ben ik bevestigd en
gedoopt in de Herv. Kerk te Austerlitz. Uit dit feit zul je kunnen afleiden, dat het mij
diepe ernst met deze dingen is. [...] Geloof mij: ik ben niet “omgezwaaid” en ik zal,
zoo God wil, niet “omzwaaien”, maar ik wil, juist nu, ernst maken met twee dingen:
ik wil om Christus' wil open zijn tegenover “andersdenkenden” en ik wil mij niet
onttrekken aan mijn verantwoordelijkheid, wanneer, door wie dan ook, een beroep
op mij wordt gedaan, mits ik de zekerheid heb, dat mijn geloof en de daaruit
voortvloeiende levenshouding wordt geëerbiedigd.’
In het allerlaatste artikel dat hij, achtentachtig jaar oud, enkele maanden voor zijn
dood schreef, keek hij verbaasd terug naar de Opwaartsche Wegen-tijd. Zijn
christelijke periode was voorgoed voorbij. Het zei hem allemaal niets meer. ‘Begrijpen
noch verwerken kan ik dit. [...] Het meest wat mij verbaast bij de herlezing van De
Mérodes gedichten is, dat de wereld waarvan hij spreekt en die mij jarenlang geboeid
heeft en mij tot een geestelijk bezit van de eerste orde was, voor mij nu stom is
geworden en haar bewogenheid - een alleszins oprechte en eerlijk beleefde - haar
kracht totaal heeft verloren en in positieve zin nietszeggend is geworden. Ik kan geen
verklaring geven voor dit gebeuren, maar moet het aanvaarden zoals het daar voor
mij ligt in al zijn onbegrijpelijkheid.’ (Woordwerk, Willem de Mérode-nummer, jrg.
5, nr. 19 (september 1987), p. 30.)
HW
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5 Dichterschap en levensbeschouwing
Opwaartsche Wegen jaargang 9-12 maart 1931-februari 1935
Met Roel Houwink deed voor het eerst een creatief dichter en prozaschrijver zijn
intrede in de redactie van Opwaartsche Wegen, die tot dan had bestaan uit drie leraren
Nederlands (Van Ham, Haantjes en Tazelaar), een leraar Duits (Van der Leek), een
bibliograaf (Muller) en een letterlievende (Van Dijk). Alleen P.J. Risseeuw, redacteur
uit de beginperiode, genoot enige bekendheid als romancier. Aan het eind van de
negende jaargang wordt een volgende wijziging bekendgemaakt. A.J. van Dijk en
C. Tazelaar zien zich wegens toenemende werkzaamheden genoodzaakt uit de redactie
te treden, ‘in vrede en vriendschap, alleen uit overmacht’. Hun plaatsen zullen worden
ingenomen door twee jonge schrijvers, H.de Bruin en K. Heeroma.
Door deze mutaties krijgen de jongeren een belangrijke stem in de redactie. Tot
grote veranderingen leidt dit echter nog niet. De aanwas van jonge medewerkers
stokt. Opwaartsche Wegen heeft de laatste jaren steeds meer een eigen gezicht
gekregen en lijkt nu het orgaan van een min of meer uitgekristalliseerde groep.
De omvang slinkt in de negende jaargang tot veertig pagina's per aflevering en
loopt in het volgende jaar verder terug tot zesendertig, welk aantal in de jaargangen
11 en 12 stabiel blijft. Van de totaal 432 bladzijden worden er in de negende jaargang
182 besteed aan ‘Studies’, 107 aan ‘Novellen’, 61 aan ‘Verzen’, 59 aan
‘Boekbespreking’ en de rest aan ‘Kroniek’-mededelingen.
Met ingang van de tiende jaargang verschijnt het tijdschrift voor het eerst met een
ander omslag. Het uitspruitende bolgewas heeft plaats gemaakt voor een abstracter
typografisch ontwerp. Ook de plechtstatige eerste ondertitel ‘Tijdschrift op
christelijken grondslag ter beoefening van de Nederlandsche letteren’ is verdwenen.
Daarvoor in de plaats kwam ‘Christelijk letterkundig tijdschrift waarin opgenomen
“Opgang”’.
‘Naast God’ danken de redacteuren aan het eind van de elfde jaargang de abonnees
voor ‘het feit, dat wij bij de exploitatie van het tijdschrift slechts in geringe mate de
ongunst der tijden gevoelden’ (jrg. XI, nr. 12, p. 440). De redactie toont zich tevreden
over een verdergaande modernisering van het blad. Inderdaad is de typografische
modernisering die met ingang van de elfde jaargang werd doorgevoerd opmerkelijk.
Niet alleen het omslag werd - alweer - vernieuwd, maar ook het binnenwerk kreeg
een geheel nieuw gezicht. De omslagen werden bovendien telkens uitgevoerd in een
andere kleur.
Vanaf juli 1933 houdt het tijdschrift op het ‘Bondsorgaan van het Verbond van
Christelijk Letterkundige Kringen in Nederland’ te zijn. Het Verbond gaat vanaf die
tijd een eigen periodiek uitgeven, getiteld De Brug. In plaats van het Verbonds-nieuws
verschijnen er advertenties voor boeken op het achteromslag. Vanaf december 1934
wordt een deel van de inhoud van De Brug op het achteromslag afgedrukt.

Poëzie
Het conflict uit de achtste jaargang lijkt vergeten en welgemoed sturen jongeren hun
verzen in. Er zijn echter in de negende jaargang geen opzienbarende nieuwe
aanwinsten te noteren. Opvallend is wel de in deze periode schaarse medewerking
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van de ‘ontevreden jongeren’. Ido Keekstra, Martin Leopold en Gabriël Smit
ontbreken, ook in de volgende jaren. G. Achterberg, W. Hessels, Han G. Hoekstra,
Aldert Jongedorper en G.Kamphuis (alsmede zijn alter ego G. Willemsz) zijn slechts
incidenteel met een of twee verzen vertegenwoordigd. A.J.D. van Oosten is voorgoed
voor het blad verloren vanwege de toenadering tot het rooms-katholieke kamp, die
resulteert in zijn toetreden tot de Kerk van Rome. De aantrekkingskracht van de
katholieke zuil is groot in deze jaren. Ook Martin Leopold en
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1
Handschrift van een gedicht van Willem de Mérode, dat werd opgenomen in het oktobernummer
1931 (jrg. IX, nr. 8). Het werd gebundeld in Langs den heirweg (1932).
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H.M. van Randwijk (1909-1966), omstreeks 1932. Vanaf de achtste jaargang werkt Van Randwijk
mee met sociaal geëngageerde gedichten, waarin een betrokkenheid met de slachtoffers van de
economische crisis doorklinkt.
Foto: W. Zimmerman, Amsterdam
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3
Slotfragment van een brief van Tom de Bruin aan G. Kamphuis, 9 juni 1931. Hij is ontevreden over
de geest van Opwaartsche Wegen. In december 1930 (jrg. VIII, nr. 10) had hij voor het eerst aan het
blad meegewerkt met een essay.

4
Christelijke auteurs tijdens de Pinksterconferentie van het Verbond van Christelijk Letterkundige
Kringen op Hardenbroek, 1931. V.l.n.r.: J. van Ham, ?, Hein de Bruin, A. Wapenaar, ?, ?, Gera
Kraan-van den Burg, ? en Wilma.
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5
Willem de Mérode aan de jonge dichter Barend de Goede, 17 augustus 1931. De Mérode is niet erg
enthousiast over de jonge protestantse dichters. ‘[...] Wat de richting van de jongeren in Opw. Wegen
aangaat: die is m.i. tot nu toe meer religieus dan godsdienstig, meer vaag dan positief christelijk.
Christelijke dichtkunst moet per slot toch Christus belijden als de Heer, de Verlosser. Ik bedoel niet
dat elk gedicht dus dit zou moeten zeggen, maar wèl dat het uit een bundel bijv. moet blijken uit
welken geest hij geschreven is. En dat blijkt vooralsnog uit veel werk van de jongeren niet of heel
weinig. Maar dat is natuurlijk niet in een handomdraai te veranderen. De tijd zal leeren, waarop het
uitloopt. [...]’

6
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Willem de Mérode aan Roel Houwink, 5 oktober 1931. De Mérode reageert op de discussies over
christelijke poëzie. ‘[...] christelijke poëzie is poëzie die belijdt dat Christus de Heer is. Ik weet wel
dat er dan héél veel buiten valt, bijv. alle poëzie die alleen religieus is. Maar wat zou dat? [...]’
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7
J. van Ham aan C. Rijnsdorp, 14 december 1931. Vanwege het vertrek van de redacteuren Tazelaar
en Van Dijk wordt Rijnsdorp uitgenodigd een plaats in de redactie te aanvaarden. Rijnsdorp bedankt,
omdat hij zich aan eigen scheppend werk wil wijden.
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8
J. van Ham aan H. de Bruin, 13 januari 1932. Naar aanleiding van het vertrek van Tazelaar en Van
Dijk wordt De Bruin uitgenodigd tot de redactie toe te treden. Ook Heeroma is daarvoor gevraagd.
Beide schrijvers nemen het aanbod aan en staan met ingang van de nieuwe, tiende, jaargang als
redacteur vermeld.
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9
Handschrift van een gedicht van H.M. van Randwijk, dat verscheen in het januarinummer 1932 (jrg.
IX, nr. 11). Het werd gebundeld in Op verbeurd gebied (1934).
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Omslag van de roman (1930) van Hendrika Kuyper-van Oordt die door J. van Ham zeer lovend werd
besproken in het februarinummer 1932 (jrg. IX, nr. 12). Een fragment uit de roman was verschenen
in Opwaartsche Wegen van juni 1930 (jrg. VIII, nr. 4).
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De eerste roman van J.K. van Eerbeek, goed ontvangen door J. Haantjes in het oktobernummer 1932
(jrg. X, nr. 8). Een fragment eruit was verschenen in Opwaartsche Wegen van maart 1932 (jrg. X, nr.
1).
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Het nieuwe omslagontwerp, dat alleen voor de tiende jaargang werd gebruikt.
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Gabriël Smit zoeken hun heil bij de Moederkerk.
De medewerkende dichters zijn vrijwel allen jongeren. Van de ouderen levert behalve de onmisbare Willem de Mérode - slechts J.J. van Geuns in de negende
jaargang een gedicht en keert Geraert van Suylesteijn in hetzelfde jaar eenmaal terug
onder zijn eigenlijke naam P. van Renssen met ‘Drie kwatrijnen van Slaap en Dood’.
Deze vier jaar overheersen Willem de Mérode en Muus Jacobse de poëzie-afdeling.
De eerste wint kwalitatief en kwantitatief met in totaal eenenvijftig gedichten,
waaronder het prachtige ‘Het stamboek’ en de zeven ‘Kruis-sonnetten’. Jacobse
draagt drieënveertig verzen bij, die het leeuwedeel zullen uitmaken van de inhoud
van zijn eerste twee dichtbundels Programma (1932) en De doortocht (1936). Behalve
De Mérode en Jacobse behoren H.de Bruin, Jan H. Eekhout, Jan H. de Groot, Roel
Houwink, Jan letswaart en H.M. van Randwijk tot de vaste kern regelmatige
medewerkers in deze periode. Leo van Breen is dit jaar voor het laatst aanwezig.
Aan de tiende jaargang werken slechts elf dichters mee, minder dan de helft van
het aantal in de drie voorgaande jaren. Het aantal gedichten is met een kwart
teruggelopen. De enige debutante is E.R. van Buuren. De groep medewerkers blijft
min of meer stabiel en het aantal nieuwkomers is ook in het volgende jaar gering.
De enige debuterende dichter is B. Rijdes. Verder zijn naast de vaste kern aanwezig
Bert Bakker en Camp de Basschaerde (= Barend de Goede). In de loop van de twaalfde
jaargang debuteert een elftal nieuwe dichters in Opwaartsche Wegen, waaronder Jo
Kalmijn-Spierenburg, T. Lammers en Ab Visser.

Proza
Met het proza is het in de negende jaargang kwantitatief en kwalitatief treurig gesteld.
Het aanbod bestaat uit vier weinig opzienbarende korte novellen, onder meer van de
als prozaschrijver debuterende H. de Bruin en van Tom de Bruin, en een
romanfragment van P.A. de Rover. De eerste werkt ook de volgende jaren regelmatig
met proza mee. De enige bekende is Wilma, van wie de lange novelle ‘Het steenen
hart’ opgenomen wordt.
In de tiende jaargang staan de zaken er beter voor. In het eerste nummer publiceert
J.K. van Eerbeek (pseudoniem van Meinart Boss) een fragment uit zijn eerste roman
Lichting '18. Ook Diet Kramer levert een romanfragment, evenals de debuterende
Jan van Kampen. Voor het eerst sinds de vijfde jaargang wordt er een roman in
feuilletonvorm opgenomen, Wie... ? van Jilles Limburg. Novellen en schetsen komen
onder meer van Jan H. Eekhout, Wilma, Willem Evers (pseudoniem van P. Korthuys)
en Jan Bos, het in Gronings dialect schrijvend alter ego van Willem de Mérode.
In de elfde jaargang debuteert L.A. de Eerens-van Winkoop met een korte schets.
Wilma is sterk vertegenwoordigd met drie novellen, Jan H. Eekhout met drie
romanfragmenten - waarvan twee uit de bij verschijning in boekvorm zeer geprezen
De boer zonder God - en een novelle. Hendrika Kuyper-van Oordt publiceert onder
de intrigerende titel ‘Het Réveil en de mindere man’ een fragment uit haar nieuwe
roman Een martelaarskroon voor Joris Praet, waarvan in de volgende jaargang nog
twee fragmenten verschijnen. Verder is er proza van H.J. Heynes.
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De prozarubriek is ook het jaar erop gevarieerd. Annie H. Stoot debuteert en voor
het eerst verschijnt er een prozabijdrage van Roel Houwink. Een aardig overzicht
van het ‘work in progress’ van de protestantse romanciers geven de opgenomen
romanfragmenten van Jan H. Eekhout (uit Aarde en brood), J.K. van Eerbeek (twee
fragmenten uit Gesloten grenzen), P. Korthuys (uit Menschen in malaise), Diet
Kramer (uit De bikkel) en Wilma (uit Opstanding). Verder zijn er novellen van L.A.
de Eerens-van Winkoop en G. Sevensma-Themmen.

Wederom christelijke kunst
De negende jaargang is de jaargang van de ‘Studies’: niet minder dan zesenveertig.
Naast veel besprekingen van romans is er een groot aantal studies over algemene
onderwerpen. Het vraagstuk van de Christelijke Kunst staat ook deze jaren in het
middelpunt van de belangstelling.
John Ietswaart betreurt in zijn bijdrage ‘“Vraag en aanbod”’ de kloof die bestaat
tussen het aanbod van christelijke poëzie en de vraag van het christelijk publiek.
Muus Jacobse reageert in ‘De vraag zonder aanbod’ in het volgende nummer op
letswaart en concludeert: ‘onze Kristelik-literaire krisis binnen de organisatievorm,
die Opwaartsche Wegen heet, lijkt mij voor 't ogenblik onoplosbaar. Ik help de
positieven onder ons hopen, dat de Kristelike dichter bij de gratie Gods nog eens
moge opstaan en Ietswaart en mijzelf help ik wensen, dat er nog eens een publiek
mag komen,
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13
P.H. Muller aan zijn mede-redacteur H. van der Leek, 7 juni 1932. Naar aanleiding van een
kroniekbijdrage van Hein de Bruin vraagt hij zich af of de redactie zich voldoende rekenschap geeft
van het publiek waarvoor zij schrijft. ‘[...] Waar het bij mij hoe langer hoe meer om gaat en waarover
ik me mee naar aanleiding van de B's stukje heel ernstig bezorgd maak, is de vraag, of wij ons wel
een zuiver begrip hebben gevormd van onze taak als redactieleden van een algemeen Chr. litt. tijdschrift
jegens de lezers. We zijn zoolang doende geweest, een criterium te vinden voor de inzendingen en
via deze voor onze houding en verhouding tot de inzenders, dat we, vrees ik, de verhouding tot het
publiek hebben vergeten aan een critiek te onderwerpen. [...]’
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Piet Korthuys met zijn vrouw, aan boord van de ‘Patras’ op weg naar de Duizendeilanden ten noorden
van Batavia, 1931. Als Willem Evers is Korthuys in de tiende jaargang vertegenwoordigd met twee
novellen.
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W.A.P. Smit met zijn zoontje, november 1934. Smit wijdt in april 1932 (jrg. X, nr. 2) een uitvoerig
essay aan het werk van zijn vroegere schoolgenoot Menno ter Braak.
Foto: Ton Blom, Den Haag.
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Terugblik van de redactie op tien jaar Opwaartsche Wegen, verschenen in het februarinummer 1933
(jrg. x, nr. 12).
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17
Gedicht van Han G. Hoekstra, verschenen in het februarinummer 1933 (jrg. X, nr. 12). Het werd
gebundeld in Dubbelspoor (1933), besproken door Van Ham in mei 1934 (jrg. XII, nr. 3). Hoekstra
werkte als dichter mee van de zesde tot de tiende jaargang.
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Handschrift van een gedicht van Barend de Goede, dat onder het pseudoniem Camp de Basschaerde
verscheen in Opwaartsche Wegen van januari 1934 (jrg. XI, nr. 11). Het werd later opgenomen in
Verhindering (1934), welke bundel onder hetzelfde pseudoniem verscheen.
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Pagina's uit een door Hein de Bruin bijgehouden overzicht van ter recensie ontvangen werken, 1933.
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dat ons neemt, zoals we zijn’ (jrg. IX, nr. 10, p. 377).
J. Haantjes belicht in zijn artikel ‘Een belangrik onderdeel van het manco vraagstuk’
het nog altijd voornaamste probleem: ‘Ons volksdeel is nog steeds arm aan kunst,
arm aan kunstenaars. Ook de moderne Christelike letterkunde bezit nog steeds weinig
levenskracht; veel verder dan een aarzelend beginnen hebben we het ook op dit
gebied nog altijd niet gebracht’ (jrg. IX, nr. 11, p. 418).
In de tiende jaargang voert het vraagstuk van de christelijke dichtkunst de
boventoon. Heeroma levert in april 1932 een persoonlijke beginselverklaring in
‘Kristelik-literair of kristelik-kultureel’. ‘Voor mij is de laatste waarheid een gedicht’,
schrijft hij. ‘Een dichter kan pas met de volle diepte van zijn persoonlikheid in God
geloven, als God zich aan hem in een gedicht heeft geopenbaard’. Zijn artikel is
behalve een pleidooi voor de dichter die door God ‘is geroepen tot het woord’, een
oproep tot ‘het literaire réveil, dat onze literatuur voor God zal opeisen’ (jrg. X, nr.
2, p. 71-3).
H.A. Mulder (de dichter Willem Hessels) protesteert in ‘De dichter en de crisis’
tegen de verwijten van individualisme en gebrek aan betrokkenheid bij het
tegenwoordige leven, die de dichters van verschillende kanten worden toegevoegd.
Van Ham toont gevoel en begrip voor ‘de tijd van grote, ook geestelike nood’
waarin men leeft en die wordt beheerst door ‘een steeds verder op de spits gedreven
individualisme’.
Een tweede principiële verhandeling van Heeroma verschijnt in het
novembernummer, ‘Vrijheid en gebondenheid van de dichter’. Hij bouwt zijn theorie
over de plaats van de dichter verder uit en situeert de dichter binnen de christelijke
gemeente.
De dichter kent de openbaring in de vorm, waarin de gemeente van zijn dagen
haar kent. Deze vorm gaat in zijn levendige, sneller levende, geest aan het gisten,
om het zo maar eens uit te drukken, barst ten slotte uit elkaar en dan zien we opeens
een nieuwe vorm, die zich in en uit de oude heeft ontwikkeld. Deze nieuwe vorm geeft
de dichter weer terug aan de gemeente. [...] M.a.w. de dichter is niets zonder zijn
gebondenheid aan de gemeente, maar ook de gemeente is niets zonder de vrijheid
van haar dichters. Een gemeente zonder vormvernieuwende dichters verliest haar
kulturele spankracht en daarmee haar vat op de wereld. [...] We zien het in onze
dagen: wij, met ons manko aan Kristelike dichters en onze in een hoek geduwde en
vernederde kerk.
(jrg. X, nr. 9, p. 307)
Roel Houwink buigt zich over ‘Het vorm- en inhoud-probleem in de letterkunde in
verband met de mogelijkheid eener christelijke litteratuur’. Hij constateert dat zijn
conclusie overeenkomt met wat G.F. Haspels vijfendertig jaar eerder beweerde in
zijn lezing Onze Literatuur en onze Evangelieprediking. ‘De mogelijkheid eener
christelijke letterkunde wortelt voor een ieder onzer in zijn persoonlijk geloofsleven.
[...] Wij kunnen haar maken noch propageeren door conferenties noch door
tijdschriften’ (jrg. XI, nr. 8, p. 255-6).

Studies: Proza. Een hausse in de protestantse prozakunst
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De aandacht in de rubriek ‘Studies’ voor het proza is gedurende de negende jaargang
betrekkelijk gering. J. Haantjes is teleurgesteld over De klop op de deur van Ina
Boudier-Bakker, van wie hij op grond van haar eerdere werk meer had verwacht. H.
van der Leek mist een christelijk uitzicht in Het fregatschip Johanna Maria van Van
Schendel. Hij noemt het ‘een van de schoonste boeken, die ik in het Nederlandsch
gelezen heb’, maar betreurt, ‘dat bij alle liefde, die Van Schendel er in heeft
neergelegd, het boek zoo arm moet blijven, waar Brouwer in z'n laatste oogenblikken
geen ander woord heeft dan den naam van z'n schip. In dàt moment is er een ánderen
Naam’ (jrg. IX, nr. 2, p. 80-1). Hampton Court, het romandebuut van Menno ter
Braak, wordt gewogen en te licht bevonden door J.A. van Nie. De lezer ‘zit te wachten
op de geboorte eener westersche mystiek die strak en romantisch de nieuwe relatie
tot de dingen zal bepalen. Maar het wordt een abortus waarop niet eens de wrange
term provocatus past’ (jrg. IX, nr. 12, p. 465). Opmerkelijk lovend zijn de besprekingen
van Berlin Alexanderplatz van Alfred Döblin door Hein de Bruin en Het zonnetje in
het Paradijs van Hendrika Kuyper-van Oordt door J. van Ham. Ook De kruisboom
van Wilma wordt goed ontvangen.
In de tiende jaargang is er een flink aantal recent verschenen christelijke romans
te bespreken. Van Ham en Haantjes zien een veelbelovend begin in de romandebuten
van Jilles Limburg (De twijfelaar) en J.K. van Eerbeek (Lichting '18) en Roel
Houwink is zeer te spreken over Begin van Diet Kramer. De Sjoenemietische van
Seerp Anema wordt door Van Ham op theologische gronden afgewezen. P.H. Muller
is op zijn inmiddels bekende strenge wijze niet onverdeeld enthousiast over Het
verklaarde uitzicht van P.J. Risseeuw: ‘Als specimen
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20
Barend de Goede (o1915), zomer 1934. Aan de elfde jaargang werkte hij als dichter mee onder het
pseudoniem Camp de Basschaerde. Vanaf de dertiende jaargang publiceerde hij regelmatig onder
eigen naam.
Foto: Bayens, Arnhem
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Bundel verhalen waarvan het titelverhaal verscheen in het juninummer 1933 (jrg. XI, nr. 4).
Omslagontwerp: Jaap Veenendaal
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Omslag van de succesvolle debuutroman (1933) van Jan H. Eekhout, waarvan fragmenten waren
verschenen in de elfde jaargang. Het boek werd besproken door K. Heeroma in april 1934 (jrg. XII,
nr. 2).
Houtsnede: Albert Loots
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Het eerste nummer met een nieuw omslagontwerp, dat zou worden gebruikt gedurende de elfde en
twaalfde jaargang.
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Eerste nummer van het zelfstandig verschijnende ‘Orgaan van het Verbond van Christelijk
Letterkundige Kringen in Nederland’ (juni 1933). Voordien had Opwaartsche Wegen deze functie
vervuld.
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Handschrift van een gedicht van Jan H. Eekhout, dat werd geplaatst in september 1933 (jrg. XI, nr.
7). Het werd opgenomen in de bundel Machten (1936).

26
Groepsfoto van het gezelschap dat bijeen was tijdens een weekend van de Christelijk Letterkundige
Kringen in Delft en Den Haag op het landgoed Bonnewoning, 1933. Aanwezig waren onder meer
P.J. Risseeuw (met pijp en pet), Jilles Limburg (1891-1965, naast Risseeuw) en K. Heeroma (rechts
vooraan).
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27
Groepsfoto, genomen tijdens de traditionele Pinksterconferentie te Woudschoten, mei 1934. Op de
voorste rij, tweede van links: Anne de Vries, naast hem Jan H. de Groot. In het midden H.M. van
Randwijk, met rechts van hem J.D. Ietswaart (1910-1984) en P.J. Risseeuw. Achter de laatste v.l.n.r.:
Jilles Limburg, Wilma, K. Heeroma, H. de Bruin, Rie van Rossum en (staand) J. van Ham. Op de
muur geheel rechts: Ido Keekstra.
Foto: N.V. Vereenigde Fotobureaux, Amsterdam

28
Roman waarvan het beginhoofdstuk verscheen in het oktobernummer 1934 (jrg. XII, nr. 8).
Omslagontwerp: Leo Léon
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Drie christelijke auteurs in Nederlands-Indië. V.l.n.r.: W.A.P. Smit, Diet Kramer en Piet Korthuys,
Batavia 1934.
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Gedicht, verschenen in het novembernummer 1934 (jrg. XII, nr. 9).
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31
Christelijke auteurs bijeen ter gelegenheid van een diner dat W.G. van de Hulst kreeg aangeboden
van de Christelijke Auteurskring en uitgeverij G.F. Callenbach, 1 december 1934. Van de Hulst vierde
zijn vijfentwintigjarig schrijversjubileum. V.l.n.r.: W.G. van de Hulst en zijn vrouw, G. Kamphuis,
H. de Bruin, H.M. van Randwijk, C.C. Callenbach, Jan H. de Groot, G.F. Callenbach, C. Rijnsdorp
en P.J. Risseeuw.
Foto: Jochmann Disco, Utrecht

32
Voor- en achterzijde van het menu voor het diner ter ere van het vijfentwintigjarig auteurschap van
W.G. van de Hulst. Alle aanwezigen zetten hun handtekening op de achterzijde.
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Omslag van het eerste lustrumboek (1934) van de in 1929 opgerichte Christelijke Auteurskring. Van
alle namen op het omslag werkten alleen Straatsma en Van de Hulst nooit mee aan Opwaartsche
Wegen.
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De NCRV aan H. de Bruin over een door De Bruin te houden radiolezing over Het derde Réveil, 15
september 1934. De omroepleider wil voorkomen dat de lezing ‘den schijn van kliekgeest’ wekt. De
heer Keuning is Carel Keuning, de broer van Willem de Mérode, directeur van uitgeverij Zomer &
Keuning en voorzitter van de NCRV.
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35
Van Ham aan Heeroma, 27 december 1934. Van Ham bericht over de ontwikkelingen in de controverse
naar aanleiding van Het derde Réveil. Het Bestuur van het Verbond van Christelijk Letterkundige
Kringen stelde een brief op om Van der Leek tot aftreden als redacteur te bewegen, samen met zijn
opponent Heeroma, om zo te voorkomen dat de ruzie het einde van Opwaartsche Wegen als
eenheidscheppend tijdschrift zou betekenen.
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Hein de Bruin (1899-1947), 20 februari 1934. De Bruin werkte vanaf de zesde jaargang mee aan
Opwaartsche Wegen, aanvankelijk als dichter maar later ook als prozaïst, recensent en essayist. Hij
was redacteur van maart 1933 tot en met augustus 1936 en van maart 1939 tot augustus 1940.
Foto: Gale's Studios, Amsterdam
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De Bruin reageert namens de redactie op de radiolezing van Rijnsdorp over Het derde Réveil, augustus
1934 (jrg. XII, nr. 6).

van Chr. lectuur heeft het stellig goede eigenschappen. Dat het als compositie en als
technische prestatie uitsteekt boven boeken als die van Mevr. Van Hoogstraten-Schoch
en Mevr. Westenbrink-Wirtz, behoeft echter nog geen lof te zijn, daar het niet zoo
heel moeilijk is, het er beter af te brengen’ (jrg. x, nr. 8, p. 270).
In het tweede nummer van de tiende jaargang verschijnt een lange beschouwing
van W.A.P. Smit over ‘Menno ter Braak en zijn eerste roman’. Het is het eerste
overzichtsartikel over ideeën en werk van Ter Braak. Smit legt in zijn bespreking
van Hampton Court de nadruk op de parallellen met Ter Braaks essayistische werk.
K. Heeroma analyseert uitvoerig Het leven dat wij droomden van Maurice Roelants,
tot zijn grote verbazing naast Ter Braak en E. du Perron - ‘zij worden hoe langer hoe
zuurder’ - redacteur van het tijdschrift Forum. Hij is vol lof: ‘Maurice Roelants heeft
hier werkelik een boek geschreven, dat op “internationaal peil” staat, ons hoogste
kompliment: of een boek op nationaal peil staat, of wij er zelf al mee tevreden zijn,
zegt immers niets, want we zijn zo gauw tevreden’ (jrg. X, nr. 5, p. 165).
J. Haantjes besteedt in de elfde jaargang aandacht aan de recentelijk tot de Kerk
van Rome toegetreden romancier Herman de Man, Roel Houwink bespreekt
Knorrende beesten van F. Bordewijk en Hein de Bruin levert een uitgebreid
overzichtsartikel over het dicht- en
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prozawerk van de inmiddels tweemaal bekroonde Theun de Vries.
Haantjes publiceert een interessant essay over ‘De bekering in de moderne
christelike letterkunde’. De recente christelijke prozakunst is verder vertegenwoordigd
met romans van Willem Evers (Wijkende wegen), J. Limburg (Die niet heeft...) en
Jan Roselaar (Het is een cirkelgang en Ze zinken!). Van Ham verdedigt zich in de
bespreking van het werk van Roselaar tegen kritiek op de voorkeuren van de redactie
van Opwaartsche Wegen. De door haar geprezen romans worden door het protestantse
publiek vaak met afschuw en wantrouwen bekeken.
Ondanks alle artikelen van mijn vriend Muller is voor een groot deel van ons
publiek een Chr. roman nog altijd een soort stichtelik werk, een roman met een
stichtelijk onderwerp. Er zijn andere lezers, die zo ‘ruim’ zijn geworden en ons zo
slecht hebben begrepen, dat zij menen dat het mogelik is een boek nog tot de Chr.
literatuur te rekenen, als men het in de huiskamer kan laten liggen voor ieder die er
eens in neuzen wil, kortom een boek, dat geen kwaad kan. Komt er in zo'n boek een
vloeker voor, de auteur dient er voor te zorgen, dat de lezer er niets van merkt.
Overspel mag als gegeven voorkomen, maar netjes in watten verpakt, dat de hartstocht
er in te slapen is gelegd. En de auteur dient het hele vocabularium te kennen, dat in
een Chr. roman vermeden dient te worden. Dit alles is echter volkomen onbelangrijk
tegenover de ene grote vraag naar de houding van de auteur tegenover het leven en
daarin of daarenboven tegenover God.
(jrg. XI, nr. 4, p. 140)
In de inhoudsopgave van de twaalfde jaargang is de naam van de rubriek ‘Studies’
subtiel gewijzigd tot ‘Studies. Artikelen’. Deze wijziging doet het gebodene meer
recht, want het merendeel beoogt niet meer te zijn dan een uitgebreide recensie. De
echte studies zijn schaars. H. van der Leek schrijft naar aanleiding van het overlijden
van de Duitse romancier Jakob Wassermann een uitvoerig essay over zijn werk (jrg.
XII, nr. 1 en 2). Roel Houwink staat de tekst van een NCRV-radiolezing over ‘De
geestelijke achtergrond van het werk van Felix Timmermans’ af voor publikatie en
Haantjes wijdt een studie aan Jacqueline van der Waals, waarbij hij ruime aandacht
vraagt voor haar prozawerk.
Nieuw proza uit de eigen gelederen dat voor een uitgebreide bespreking geschikt
wordt gevonden, komt van H. de Bruin (Wat blijft), Jilles Limburg (Ruth) en Jan H.
Eekhout (De boer zonder God en zijn vertaling van het Babylonische epos Gilgamesj).
Onder de auteurs van buiten het protestantse kamp waarvan werken besproken
worden, bevinden zich Albert Helman (Waarom niet?), Johan Fabricius (De dans
om de galg), Theun de Vries (Eroica), Jef Last (Partij remise) en H. Marsman. Van
de laatste komt zowel de roman De dood van Angèle Degroux als zijn nieuwe bundel
verzen Porta nigra aan bod.

Studies: Poëzie. Dichterschap en levensbeschouwing
Aandacht voor poëzie is er in de negende jaargang in de vorm van essays over het
werk van A. Roland Holst door A. Wapenaar, over J.H. Leopold door H.A. Mulder
en over Guido Gezelle door Wilma. Roel Houwink bespreekt onder meer Afvaart
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van Gerrit Achterberg en Voorspel van Gabriël Smit. Hij tekent de bundels als twee
extremen: Smit behoort ‘tot de regelrechte “epigonen” van den groep der Vrije
Bladen’, terwijl Achterbergs poëzie ‘krachtig, zuiver en oorspronkelijk’ wordt
genoemd. In Bevrijdingen van Willem Hessels ziet Van Ham een aanleiding om
nogmaals de vraag naar ‘het Christelike vers van onzen tijd’ te stellen.
Nieuwe poëzie komt in jaargang 10 slechts mondjesmaat aan bod. Alleen aan de
verzenbundel Het ingekimde land, het debuut van H. de Bruin, wordt uitgebreide
aandacht besteed. Het zevende nummer (september 1932) staat geheel in het teken
van Willem de Mérode. De aflevering wordt goeddeels gevuld door een zeer gedegen
studie van J. Haantjes, getiteld ‘Uit de poëzie van Willem de Mérode’. De dichter
levert zelf acht verzen.
Gedurende de elfde jaargang begint de invloed van de jonge redacteuren
zichtbaarder te worden. De moderne Nederlandse literatuur krijgt steeds meer aandacht
in de rubriek ‘Studies’. Met name Heeroma en Houwink richten hun blik op wat er
buiten het eigen kamp gebeurt. Heeroma ontpopt zich als een programmatisch
poëziecriticus in een bespreking van nieuw werk van de ‘jonge Kristelike dichters’
Jan Engelman (Tuin van Eros), Eekhout (Doolagiën) en Van Breen (Lyriese
portretten) onder de titel ‘Dichterschap en levensbeschouwing’. Polemiserend met
W.A.P. Smit stelt hij: ‘Kristelike kunst is geen “kunst van Kristenen”, maar moet
onmiddellijk als Kristelike kunst te herkennen zijn, doordat de Openbaring er haar
eigen leven in heeft’. Hij pleit voor een literaire kritiek ‘als een analyse van de
levensbeschouwing van de dichter, als een onder-
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38
Omslag van de roman (1934) van Diet Kramer, waaruit een fragment verscheen in Opwaartsche
Wegen van september 1934 (jrg. XII, nr. 7). Het boek werd door H. de Bruin besproken in januari
1936 (jrg. XIII, nr. 11).
Omslagontwerp: Dick Jansen

zoek naar zijn houding tegenover de vormelementen’. ‘Wij vragen nu: hoe is het
drama van God en mens in deze dichter gespeeld, in hoeverre is hij onze priester
voor de Allerhoogste?’ (jrg. XI, nr. 3, p. 92-3). Met deze maatstaf komt hij tot een
enthousiast en interessant oordeel over de populaire ballade Maria Lécina van J.W.F.
Werumeus Buning.
Werumeus Buning behoort met een figuur als M. Nijhoff tot die merkwaardige
verschijningen, die, hoewel wij niet gewoon zijn ze tot de Kristelike dichters te
rekenen, omdat zij er organisatories niet onder vallen, toch eigelik wel Kristelike
dichters zijn. [...]
Werumeus Buning heeft meer ‘gevonden’ dan menig dichter die zich zelf zonder
voorbehoud een Kristen zal noemen. Zouden wij hem niet durven aanvaarden, omdat
hij eindigt met een vraag en omdat veel wat ons, kerkeliken, tot een zekerheid is
geworden, voor hem nog een raadsel is? Is God niet wijder dan de muren van iedere
kerk? Ja, God zal de zeeman wel vergeven.
(jrg. XI, nr. 10, p. 341-2)
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Vanuit deze opvattingen kan hij ‘zelfs tot op zekere hoogte poëzie als die van
Vestdijk’ aanvaarden, schrijft hij twee nummers later naar aanleiding van Berijmd
palet.
In de twaalfde jaargang wordt er vrijwel uitsluitend over poëzie uit de eigen
gelederen geschreven. De enige uitzondering vormt een artikel van Hein de Bruin
over Gebroken licht van Anthonie Donker. Van Ham bespreekt de ‘bloemlezing
verzen van jonge Christelijke dichters’ De kinkhoorn. Heeroma - 25 jaar oud - schrijft
over ‘De allerjongsten’: Bert Bakker en Camp de Basschaerde. De publikatie van
hun eerste bundels Au revoir en Verhindering vindt hij wat voorbarig. ‘Zij kunnen
toch moeilik denken, dat zij nu al tot een enigermate definitieve vorm zijn gekomen.
Ik heb tenminste, zo zij het zelf al mochten menen, meer fiducie in hun toekomst!
Niet zo bang zijn om te laat te komen, mijne heren! De literatuur heeft geduld genoeg
om uw groei af te wachten!’ (jrg. XII, nr. 4, p. 147). Ander werk uit eigen kring dat
onder de aandacht wordt gebracht, komt van Han G. Hoekstra (Dubbelspoor) en
Willem de Mérode (Chineesche gedichten en De stille tuin).

Boekbespreking
De rubriek waar een frisse aanpak hard nodig was, ‘Boekbespreking’, wordt tijdens
de negende en tiende jaargang nog grotendeels gevuld door Van Ham en zijn oudere
mederedacteuren. De toon blijft voorlichtend en er is maar weinig aandacht voor
recente ontwikkelingen in de niet-protestantse Nederlandse literatuur.
In de elfde en twaalfde jaargang verschijnen regelmatig besprekingen van de hand
van H. de Bruin en K. Heeroma, naast die van de als altijd ijverige Van Ham. De
twee jonge redacteuren - Houwink ontbreekt geheel in deze afdeling - bespreken
regelmatig werk van generatiegenoten met een andere levensovertuiging. Zo
verschijnen er onder meer kritieken over Ter Braak (Démasqué der schoonheid,
Politicus zonder partij, Dr. Dumay verliest), Den Doolaard (De druivenplukkers en
De herberg met het hoefijzer), Albert Kuyle (Weerlicht, Tusschen Keulen en Parijs)
en Slauerhoff (Het verboden rijk). Het aantal besproken kinder- en schoolboeken
loopt in deze periode sterk terug.

Diversen
P.H. Muller maakt zich in september 1931 (jrg. IX, nr. 7) boos over het lage peil van
de recensies in de Christelijke dagbladen.
Roel Houwink levert in de tiende jaargang twee interessante artikelen. In het eerste
koppelt hij aanbevelingen voor een ‘christelijk gefundeerde letterkundige kritiek’
aan een analyse van de beginselen van de criticus Anthonie Donker, ‘de meest
respectabele figuur onder de kritici van zijn generatie’ (jrg. X, nr. 9, p. 292). Het
tweede is een uitgebreide kritiek op een bloemlezing uit het werk van de
dertiende-eeuwse dichteres Hadewych, waarin hij haar mystieke gedachtenwereld
begrijpelijk maakt uit overgeleverde brieffragmenten.
Een opmerkelijke ‘Kroniek’-bijdrage komt van K. Heeroma. In ‘Aangaande een
renegaat’, haalt hij fel uit naar de tot de Rooms-katholieke kerk toegetreden
voormalige jong-protestant A.J.D. van Oosten, die zich in De Gemeenschap zeer
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laatdunkend had uitgelaten over Opwaartsche Wegen en het protestantisme maar
desalniettemin zijn werk probeert te slijten aan bladen van beide geloofsovertuigingen.
‘Het ligt waarlik niet aan Uw bereidwilligheid om kopie af te staan, dat er de laatste
tijden niets meer van Uw hand in het (waarschijnlik door Uw absentie) weder zo
goed als onlees-
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39
Kopij voor de verklaring, waarin de redactie de gebeurtenissen van de afgelopen maanden en de
motieven die leidden tot het aftreden van Heeroma, Haantjes en Van Ham in december 1934 uiteenzet.
De tekst werd geplaatst in het januarinummer 1935 (jrg. XII, nr. 11).

baar geworden maandblad Opwaartsche Wegen is verschenen. U weet, dat de redaktie
U de deur heeft gewezen. Ziet U, ik vind dat men Rooms of Protestant moet willen
zijn en dat men niet van beide walletjes tegelijk moet willen eten’ (jrg. XI, nr. 3, p.
104).

Kronieken
De ‘chroniqueurs’ Eekhout, Fokkema en Haantjes leveren weer regelmatig hun
overzichten over het literaire leven in respectievelijk Vlaanderen, Friesland en
Zuid-Afrika. Eekhout besteedt in deze jaren onder meer aandacht aan werk van
Gerard Walschap, Maurice Roelants, E. du Perron, Willem Elsschot en de dichters
van Het Fonteintje, allen als redacteur of medewerker betrokken bij het tijdschrift
Forum. P.H. Muller draagt zorg voor een overzichtsartikel gewijd aan
‘Sovjet-literatuur’ (jrg. IX, nr. 10).
Nieuw is de ‘Kroniek van het literaire leven in 1932’ (jrg. X, nr. 11), waarin
Heeroma voor het eerst in Opwaartsche Wegen een min of meer systematisch
overzicht van de verschillende stromingen in de Nederlandse literatuur en hun
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periodieken geeft. Deze kroniek verschijnt echter maar een keer. In hetzelfde nummer
wordt ‘Naar nieuwe centra’ van C. Rijnsdorp opgenomen, een artikel over de culturele
ontwikkelingen van de laatste decennia en de plaats van de christelijke letterkunde
daarin. Rijnsdorp ziet mogelijkheden in de ‘nieuwe zakelijkheid’. ‘Het lijkt me
noodzakelijk dat onze bellettristen de tucht van de nieuwe zakelijkheid doormaken.
Deze stijl toch heeft dit goede, dat men niet kan kletsen. De volzin moet kort en
gedrongen zijn, het bijvoeglijk naamwoord raak, de beschrijving aan de handeling
vast, minimaal van omvang, suggestief van werking’ (jrg. X, nr. 11, p. 373).
K. Fokkema levert in de twaalfde jaargang geen kroniek maar een studie over ‘Het
nationale element bij Fedde Schurer’.

Het derde Réveil
In 1934 verschijnt er een bloemlezing uit de protestantse poëzie, samengesteld en
ingeleid door K. Heeroma en getiteld Het derde Réveil. Ten onrechte - getuige een
‘Van de redactie’ in het augustusnummer 1934 - vereenzelvigde C. Rijnsdorp in een
lezing voor de NCRV-radio de opvattingen van Heeroma met die van de redactie.

Opwaartsche Wegen

68

40
Van Ham aan Hein de Bruin, 13 december 1934. Van Ham schetst nog eens de gang van zaken die
Heeroma, Haantjes en hem deden besluiten de redactie te verlaten. De voornaamste bezwaren gelden
de ‘onverzettelijke en hoogmoedige’ opstelling van Van der Leek.

Redacteur Van Ham ziet in de titel van de bloemlezing het wachtwoord waarmee
‘de Protestantse jongeren midden in een geestelike beweging [worden] gezet’. Hij
is ingenomen met het boek omdat daarin de beweging die in de loop der jaren binnen
Opwaartsche Wegen is gegroeid, ‘overtuigend als een levende kracht’ wordt
beschreven (jrg. XII, nr. 6, p. 211-2).
Niet iedereen in de redactie is echter gelukkig met de inleiding van Heeroma. Van
der Leek schrijft op verzoek een bespreking van de bloemlezing voor het
oktobernummer 1934 van het studentenblad Eltheto, waarin hij zich kritisch uitlaat
over het werk en de opvattingen van zijn mederedacteur. Heeroma pikt dat niet en
verlaat de redactie, gevolgd door Van Ham en Haantjes. Vanaf nummer 11 (januari
1935) wordt de redactie gevormd door De Bruin, Houwink, Van der Leek en Muller.

Nieuwe wegen
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In het laatste nummer van de twaalfde jaargang geven de vier overgebleven
redacteuren een beginselverklaring voor het komende jaar onder de titel ‘Kritiek en
getuigenis’.
De nadruk in de kritiek in Opwaartsche Wegen viel ‘op de aesthetische zijde der
Christelijke litteratuur’ en ‘de andere kritiek, die betrekking heeft op het geestelijk
gehalte van het kunstwerk’ bleef wat op de achtergrond. Beide zijn echter nodig.
Men pleit voor ‘eerlijke, maar onomwonden duidelijke kritiek, die de kool en de geit
niet spaart. Kritiek echter, die, omdat zij in laatste instantie berust op de radicale
kritiek, welke ons in Jezus' kruisdood is geopenbaard, vóór alles als zelfkritiek behoort
te worden aanvaard’ (jrg. XII, nr. 12, p. 386).
Deze kritiek zou echter dor en onvruchtbaar moeten blijven, indien zij haar
aanvulling en bevestiging niet had in een persoonlijk getuigenis. Alleen zóó loopt
deze even gevaarlijke (maar niets in het leven is zonder gevaar!) als noodzakelijke
kritiek niet uit op ‘ketterjagerij’. Doch daarbij is noodig, dat wij dit persoonlijk
getuigenis niet verstaan als subjectieve sentimentaliteit, maar ons ervan bewust
blijven, dat wij in ons getuigenis leunen tegen (hoe zouden wij anders kunnen ‘staan’?)
de muren der Kerk.
(jrg. XII, nr. 12, p. 386).
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6 Harmen van der Leek
1895-1941
Harmen van der Leek was de enige van de oprichters van Opwaartsche Wegen die
van 1923 tot vrijwel aan de opheffing in 1940 ononderbroken deel uitmaakte van de
redactie van het tijdschrift. Aan het begin van de achttiende jaargang, in maart 1940,
keerde hij niet terug als redacteur, maar toen had het laatste uur voor Opwaartsche
Wegen ook bijna geslagen.
Van der Leek was de analyticus van het gezelschap, en tot de komst van Roel
Houwink in de redactie, in 1931, ook de enige met een wat bredere visie. Hij volgde
de ontwikkelingen op het terrein van de protestantse letteren kritisch, gaf aan waar
zijns inziens de tekorten lagen, en in welke richting de literatuur zich zou moeten
ontwikkelen. Dat deed hij ernstig, gewetensvol en scherpzinnig, maar zeker niet
altijd even zachtzinnig. In de loop der jaren valt in zijn essays een zeker Duits getint
cultuurpessimisme op, geïnspireerd door schrijvers als Nietzsche en Spengler.
Harmen van der Leek was de oudste zoon uit een eenvoudig Enkhuizer gezin. Na
de lagere school bracht hij een aantal jaren door op het kantoor van Zaadhandel Sluis
en Groot, waar hij zijn latere mede-redacteur Hein de Bruin leerde kennen. Volgens
De Bruin had Van der Leek de typische Enkhuizer stugheid: weinig spontaan, wel
heel betrouwbaar. ‘Hij “liep er uit”’, schrijft De Bruin over die kantoortijd, ‘enerzijds
door zijn schranderheid en aan de andere kant door een nonchalante verstrooidheid’.
Later studeerde Van der Leek M.O.-Duits; hij werd leraar te Hilversum en vervolgens
in Amsterdam.
In een vaderlijk schrijven aan de literair geïnteresseerde De Bruin zet Van der
Leek in 1918 zijn ideeën over de protestantse literatuur uiteen. De taak van een
protestants criticus is volgens hem ‘te onderzoeken, welke abnormaliteiten en
uitwassen er in de Chr. Litteratuur voorkomen en publiek dit aan te toonen, teneinde
de publieke smaak te veredelen en vooral het ethisch gevoel bij de lezers meer bewust
te maken’. Het zijn de thema's die hem zullen blijven bezighouden: het christelijk
publiek meer esthetisch onderscheidingsvermogen bij te brengen, en op ethisch terrein
het specifiek christelijke karakter van een werk aan te geven. ‘Ons publiek moet
kritisch leeren lezen en niet alles voor zoete koek slikken, wat onder den naam
“Christelijk” aan de markt wordt gebracht’, schrijft hij in dezelfde brief aan De Bruin.
En dat doel heeft hij als redacteur van Opwaartsche Wegen nagestreefd. Zo
bijvoorbeeld in zijn studie ‘Het manco-vraagstuk’, gepubliceerd in de eerste jaargang.
Dit essay bepaalde jarenlang de koers van het tijdschrift. Van der Leek geeft een
exposé van het tekort in de christelijke literatuur: het tekort bij het publiek, dat hij
‘literaire vraatzucht’ verwijt, het tekort bij de uitgevers, die verkoopcijfers belangrijker
vinden dan literair gehalte, en het tekort bij de critici, die niet berekend zijn op hun
taak. Maar uiteindelijk zijn dit uiterlijke aspecten, te verhelpen met ‘methode, tijd,
goede wil en volharding’; het wezen van het probleem is ‘de vraag naar de gesteldheid
van het scheppend vermogen van de christelijke dichters en in laatste instantie dus
naar de gesteldheid van het christelijke gemoedsleven in het algemeen’(jrg. I, nr. 1,
p. 24). Als criterium voor een goed christelijk gedicht noemt Van der Leek ‘of de
dichter met indringende liefde der ziel zijn object omvat, of hij er geheel in opgaat,
zelf verdwijnt en de volle kracht van zijn eigen ik verliest aan hetgene, dat zijn
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schouwend zielsoog geboeid houdt. Want dàn alleen getuigt hij als profeet van Gods
schepping en is zijn kunst waarachtig en dus goed’ (jrg. I, nr. 4, p. 104-5). Profetisme,
anti-individualisme, waarachtigheid: het zijn begrippen die in het kritisch werk van
Van der Leek steeds terugkeren.
Acht jaar later bespreekt hij de bundel Stille opvaart, waarin een selectie is
opgenomen uit de poëzie die in de eerste acht jaargangen van Opwaartsche Wegen
was ver-
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1
Harmen van der Leek (1895-1941), redacteur van Opwaartsche Wegen vanaf de oprichting tot maart
1940.
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2
Het nummer van het studententijdschrift, waarin Van der Leeks kritiek op Het derde Réveil werd
gepubliceerd.
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3
Slot van het artikel ‘Heeroma en het derde réveil’, waarin Van der Leek een felle aanval deed op
Heeroma's theorieën over ‘het derde réveil’. Het verscheen in oktober 1934 in Eltheto, het maandblad
van de Nederlandsche Christen-studenten Vereeniging.
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4
H. van der Leek aan Roel Houwink, [oktober 1934]. Hij betreurt dat zijn aanval op Heeroma inmiddels
in het persoonlijke wordt getrokken.

schenen. Er is op esthetisch terrein vooruitgang geboekt, dat zeker; zelfs schijnt er
een afkeer van het individualisme te gloren. Maar zijn deze verzen daarmee tot
christelijke kunst geworden? Nauwelijks, vindt Van der Leek. Nog steeds overheerst
‘de hoogmoedige zelfhandhaving, de ziekelijke egocentralisatie’ (jrg. VIII, nr. 6, p.
231).
Met zijn scherpe oordeel schoot hij soms zijn doel voorbij; hij wilde jonge dichters
aanzetten tot betere poëzie, maar voor hen waren zulke verwijten allerminst
stimulerend. Dat betekent niet dat Van der Leek per definitie literair werk dat niet
aan zijn hoge eis van zelfverloochening voldoet, afwijst. Hij heeft een scherp oog
voor de literaire kwaliteiten van het werk dat hij bespreekt, hij heeft een hekel aan
critici die literair werk veroordelen enkel en alleen omdat het niet in hun - christelijke
- straatje past. Maar uiteindelijk is er maar één weg om tot waarlijk christelijke kunst
te komen: ‘verdieping van het eigen geestelijk leven, onbarmhartige eerlijkheid
tegenover onszelf, afzien van eigen Ik, van succes - om misschien eens te kunnen
komen tot deze begenadiging: Gods stem in deze wereld te mogen zijn’ (jrg. VIII, nr.
6, p. 234).
Als Heeroma zijn overmoedige inleiding bij Het derde Réveil schrijft, vindt hij
Van der Leek dan ook tegenover zich. In het studentenblad Eltheto schrijft Van der
Leek niet zonder ironie: ‘We vernamen, dat Heeroma de dichter ziet als dichter, als
kritikus, als wetgever, als
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5
H. van der Leek aan K. Heeroma, 27 januari 1940. Hij sluit vrede met Heeroma, nadat de laatste
daartoe een aanzet had gegeven.

profeet, als priester, als wegwijzer tot God’ (jrg. 89, nr. 1, p. 9). Volgens Van der
Leek maakt Heeroma de fout van de negentiende-eeuwse Romantici, die de mens
zagen als scheppend middelpunt van de wereld, in plaats van God. ‘Het is het
idealisme der negentiende eeuw, dat in Heeroma's dichterconceptie weer volledig
opstaat’ (jrg. 89, nr. 1, p. 12). Enigszins vergoelijkend voegt hij er aan toe: ‘Onbewust
natuurlijk. Niemand kan zoo naief zijn, te onderstellen, dat Heeroma vanuit deze
puur heidensche gedachtengang, waarin de mensch zichzelf tot God verheft,
welbewust een christelijk réveil propageert’ (ib.). Onbewust of niet, de typering
‘heidensch’ is in protestantse kring een ernstig verwijt, en Heeroma vat de uitdrukking
ook als zodanig op. Maar Van der Leek gaat niet opzij. Aan Roel Houwink schrijft
hij naar aanleiding van deze kwestie: ‘Ik ben geen polemicus, maar als ik eindelijk
sla, sla ik hard, te hard misschien. Dat neemt niet weg, dat als H. voortgaat hij mij
telkens weer op z'n weg zal aantreffen. Ik meen, dat hij volkomen op de verkeerde
weg is en ik ben volkomen in ernst als ik zeg, dat hij ons werk afbreekt.’
Het conflict tussen Heeroma en Van der Leek blijft bestaan tot 1940. Van der Leek
schrijft op 27 januari 1940, in reactie op een vredesaanbod van Heeroma: ‘Dat we
met elkaar in conflict moesten komen, was niet te vermijden, omdat er van meet af
tusschen ons geen vertrouwen in elkaar was èn omdat we beiden even onverzettelijk
van karakter zijn. Je plannen met O.W. en de beweging sloten mij welbewust uit,
dàt was het wat me geprikkeld maakte. Daarom was de toon van mijn art. in Elth.
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niet zuiver, ik wist het en zette me over de aarzeling heen. Over het redactieconflict
spreek ik niet, daar zat een flink stuk politiek en persoonlijke veete van oude datum
achter, bij beide partijen. Zakelijk ben ik nog niet van opinie veranderd, evenmin als
jij.’ En verderop: ‘De term “heidens” is voor mij in mijn eigen leven nog dagelijksch
te pijnlijk actueel, om het als een historisch te interpreteeren begrip te zien. Ik
filosofeer er niet over. Ik weet alleen dat het mijn eigen opstandige hardheid is, die
buigen geleerd heeft, maar niet breken wil.’ Niet alleen in zijn kritisch werk is
‘deemoed’ vaak een sleutelwoord, Van der Leek houdt het zichzelf ook voor in zijn
persoonlijk leven.
Anderhalf jaar later wordt hij door de Duitse bezetter opgepakt op verdenking van
hulp aan Engelse piloten, en ter dood veroordeeld. Een van de brieven die hij in zijn
cel schreef, is tijdens de oorlog illegaal verspreid. Hij schrijft erin over zijn
aanvaarding van de dood, en over de angst, die terugkeert als het vonnis wordt
uitgesteld. ‘Vannacht werd ik wakker en voelde, dat m'n blijdschap geheel was
teruggekeerd. Wel voel ik nog smart en angst, want nu weet ik een heel deel van wat
ons waarschijnlijk voor een tweede maal te wachten staat en daaraan ontbreekt nu
de verzachting van het onverwachte, maar ik ben zeker, dat God ons ook daar weer
door zal helpen. Wij zijn op het laatste voorbereid’. Een van de leden van het
vuurpeloton vertelde later over de geëxecuteerden: ‘Sie haben so schön da gestanden,
und gelacht’. Deze uitspraak vormde de aanleiding tot het gedicht ‘Celbrief’ van
Muus Jacobse.
DC
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7 Klaas Heeroma
1909-1972
De Jong-Protestant Klaas Heeroma was jong volwassen. Met z'n achttiende jaar stond
zijn eerste essay ‘Kloos en de poëtiek’ in Stemmen des Tijds (1928). In hetzelfde jaar
debuteerde hij daar als de dichter Muus Jacobse, een naam die hij geleend had van
een voorvader, een Marker visser. Toen hij negentien was, stond zijn eerste essay in
Opwaartsche Wegen, een artikel over Jan Pieter Heije. Heeroma studeerde Nederlands,
heel bewust in Leiden omdat daar zijn grote leermeester Albert Verwey doceerde.
Zijn plan om bij Verwey op Bilderdijk te promoveren, moest hij opgeven, omdat het
onderwerp te omvangrijk bleek. In 1935 promoveerde hij bij Kloeke op iets heel
anders: Hollandse dialekt-studies.
Heeroma hechtte grote waarde aan het dichterschap, maar was zelf als dichter niet
groot. Zijn eerste bundel Programma (1932) bevatte matige, traditionele poëzie. Jan
Greshoff schreef erover: ‘Zulke gedichten noem ik altijd maar leege lucifersdoosjes:
buitenop het conventioneele merk en binnenin lucht.’ (Groot Nederland, juli 1933,
p. 87) Zijn latere poëzie was beter. Voor Vuur en wind (1945) kreeg hij de Van der
Hoogtprijs.
Heeroma's entree als redacteur bij Opwaartsche Wegen in 1932 lag niet helemaal
voor de hand. Hij had inmiddels enkele artikelen en een twintigtal gedichten
bijgedragen, maar de jongeman was nog maar tweeentwintig jaar en had
geprononceerde meningen. Hij werd pas toegelaten als redacteur, nadat Van Ham
zich persoonlijk borg had gesteld voor zijn toelaatbaarheid. Bovendien moest Van
Ham als eindredacteur beloven, dat hij elke ingezonden bijdrage van Heeroma vóór
plaatsing kritisch zou lezen en binnen de redactie zou rondzenden als er volgens hem
iets in voorkwam wat in Opwaartsche Wegen niet thuishoorde. Van Ham heeft van
zijn bevoegdheid nooit gebruik gemaakt, niet omdat hij het in alles met hem eens
was, maar omdat hij vond dat Heeroma's bijdragen geen eensuur verdienden (De
Werkplaats I, nr. 8, p. 365).
Heeroma viel in de eerste redactievergadering al meteen in een discussie: moest
Opwaartsche Wegen een literair tijdschrift blijven, of een orgaan van een algemeen
protestants cultuurfront worden? Met het artikel ‘Kriste-lik-literair of
kristelik-kultureel’ (in zijn geliefde Kollewijn-spelling) koos hij voor het eerste. Zijn
latere ideeën in Het derde Réveil waren in dit stuk al duidelijk te herkennen. Voor
hem was een gedicht meer dan een menselijk scheppinkje, het was een openbaring
van Godswege, even zwaar wegend als een theologisch dogma voor een dogmaticus.
‘Voor mij is de laatste waarheid een gedicht.’ ‘Een dichter kan pas met de volle
diepte van zijn persoonlikheid in God geloven, als God zich aan hem in een gedicht
heeft geopenbaard’ (jrg. X, nr. 2, p. 71-2).
Nog in dezelfde tiende jaargang, eind 1932, proclameerde hij het dichterschap
voor de gemeente, dat dus niet, zoals vaak beweerd is, twee jaar later als een
donderslag bij heldere hemel in zijn bloemlezing Het derde Réveil door de dalen van
de protestantse literatuur daverde. Als leerling van Verwey, die het dichterschap
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beschouwde als een sociale roeping, wees Heeroma het puur persoonlijk christelijk
dichterschap af. De verhouding tot God en de mensen moest er centraal in staan. Zijn
ideaal was: de individuele dichter als stem van de christelijke gemeente. Hij bedoelde
daar geen gemeenschapskunst mee, integendeel. ‘Wie een Kristelike literatuur nodig
heeft, moet de dichter de openbaring laten uitdragen zoals zij hem geopenbaard is,
met volledige gebondenheid aan het geloof der gemeente en met volledig gebruik
van het talent zijner menselike vrijheid’ (jrg. X, nr. 9, p. 313).
In mei 1933 deed hij een intelligente aanval op de definitie van W.A.P. Smit:
‘Christelijke kunst is kunst
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1
K. Heeroma, alias Muus Jacobse (1909-1972), redacteur van Opwaartsche Wegen van maart 1933
tot januari 1935 en van maart tot augustus 1940, 1933.
Foto: W. Eelsingh

2
K. Heeroma met zijn verloofde M.J. Soetekouw, omstreeks 1933.
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Omslag van de tweede gedichtenbundel (1936) van Muus Jacobse. De erin opgenomen gedichten
verschenen grotendeels voor het eerst in Opwaartsche Wegen.
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Omslag van de tweede bloemlezing uit de poëzie van Opwaartsche Wegen (1934), ditmaal gekozen
en voorzien van een programmatische inleiding door K. Heeroma. Het boek werd besproken door
Van Ham in augustus 1934 (jrg. XII, nr. 6). De inleiding werd de oorzaak van een redactioneel conflict,
dat leidde tot het vertrek van Heeroma, Haantjes en Van Ham.

5
Handschrift van een gedicht, waarin Muus Jacobse na het conflict rond Het derde Réveil voor het
eerst het zwijgen verbreekt, [1936]. Het werd onder de titel ‘Bij een nieuw begin’ en enigszins
gewijzigd gebundeld in Tussen de bedrijven (1938).
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6
Heeroma aan G. Kamphuis, secretaris van de Christelijke Auteurskring, 21 december 1934. Kamphuis
bemiddelde in een conflict dat was gerezen tussen Heeroma en Rijnsdorp, naar aanleiding van
Rijnsdorps kritiek op Het derde Réveil.
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K. Heeroma, omstreeks 1930.

van christenen’. Heeroma interpreteerde Smits definitie zo: ‘Men was Kristen, men
had als zodanig een “schone zie” en gaf daaraan “uiting in schoonheid”’ (jrg. XI, nr.
3, p. 91). Heeroma moest niets hebben van zoiets als ‘kunst is uiting in schoonheid’.
Kunst was Godsopenbaring! ‘Niet het Kristelike gedicht, maar het Kristelik
dichterschap kan ook alleen grondslag zijn van een literaire beweging’.
Deze laatste zin stond in Het derde Réveil, een bloemlezing uit de poëzie van
Opwaartsche Wegen, verschenen in het voorjaar van 1934. In jeugdige overmoed,
maar scherpzinnig analyserend, verdedigde Heeroma in zijn lange inleiding het
dichterschap voor de gemeente. Dichters uit Opwaartsche Wegen die volgens hem
niet onder deze noemer pasten (Gerrit Achterberg, Gerrit Kamphuis, Martin Leopold,
Han G. Hoekstra, Leo van Breen), nam hij niet op. De eerste regels van zijn inleiding
klonken zwaar van pretentie: ‘Het eerste réveil was dat van Da Costa en Groen van
Prinsterer, voorafgegaan door Bilderdijk. Het tweede was dat van Kuyper en De
Savornin Lohman. Het derde réveil zijn wij. Als dit laatste geen aanmatiging is, is
het een programma.’
Hij gaf zelf later toe dat hij zijn visie wat duidelijker en minder confronterend
onder woorden had kunnen brengen, maar intussen waren er honderd mogelijkheden
voor misverstanden geschapen. De zaak leidde tot een breuk in de redactie. Heeroma
had de inleiding en de inhoud van de bloemlezing niet met zijn confraters doorgepraat,
wat ze hem zeer kwalijk namen. Heeroma op zijn beurt nam het niet dat zijn
collega-redacteur Van der Leek hem afstrafte in het studentenblad Eltheto.
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In 1935 kwamen de plannen rond voor de oprichting van De Werkplaats, onder
redactie van de vier doctors Haantjes, Van Ham, Heeroma en W.A.P. Smit. Ook dus
deze laatste, tegen wiens definitie Heeroma zich fel verzet had. Hieruit bleek dat
Heeroma geen breuk, maar een platform wenste. Houwink en Van der Leek
daarentegen probeerden Opwaartsche Wegen onder de heerschappij van het
Barthianisme te brengen.
Het bleef voor menigeen overigens duister hoe nu precies de grenzen liepen. Van
Randwijks roman Burgers in nood, een duidelijk produkt van een Barthiaan, werd
door Heeroma ‘proza van het derde réveil’ genoemd (De Werkplaats I, nr. 5, p. 232).
Heeroma bestreed fel de bloemlezing Spectrum van Bert Bakker, Barend de Goede
en Gerrit Kamphuis, die in 1936 als protest tegen Het derde Réveil verscheen. ‘Hier
voel ik een geest, die de Kristelik-literaire beweging wil dienst-
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8
Tekst van een lezing waarin Heeroma terugkijkt op de periode van zijn redacteurschap van Opwaartsche
Wegen, 1943.

baar maken aan de kulturele naam van het Kristelik deel der natie in de wereld, en
dat verburgerlijkt deze beweging tot aandeelhouder in een maatschappij tot exploitatie
van kultureel succes’ (De Werkplaats II, nr. 2, p. 73). Intussen kon men ook Bakker,
De Goede en Kamphuis in De Werkplaats aantreffen als medewerkers!
Na twee jaar moest De Werkplaats door gebrek aan abonnees stoppen. In zijn
laatste poëziekroniek kwam Heeroma met een biecht. ‘Het heeft mij aan
overtuigingskracht ontbroken, dat weet ik nu ik de werkzaamheden der laatste zes
jaar overzie. [...] Ik ben te klein geweest, mijn scheppend talent is te kort geschoten.
Alleen wie zelf een groot dichter is, kan de idee van het dichterschap overtuigend
uitdragen’ (De Werkplaats II, nr. 12, p. 551). Hij dacht hierbij ongetwijfeld aan
Verwey.
In 1938, vijf jaar na Het derde Réveil vond Heeroma de tijd rijp voor een nieuw
tableau de la troupe. Hij verzamelde alle Jong-Protestantse dichters in zijn bloemlezing
Reünie. In een speelse en meesterlijke inleiding bracht hij onder woorden dat zijn
oproep tot het derde Réveil mislukt was. ‘Ik bekijk de Kristelik-letterkundige
beweging tegenwoordig zuiver literair-historisch, ik wil hem niet mooier zien dan
hij is. Ik heb geleerd de mensen te nemen zoals ze zijn, badgasten zowel als dichters!’
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En toch: ‘De derde Réveil-gedachte is de enige wijze waarop ik de
Kristelik-letterkundige beweging zinvol kan zien, en voor mijzelf houd ik daar nog
altijd aan vast.’
Nog eens twee jaar later kon men de naam van Heeroma als redacteur weer naast
die van Houwink zien in de kop van Opwaartsche Wegen. Het zou slechts een halve
jaargang duren. De oorlog maakte er een einde aan en sloeg ook Houwink en Heeroma
voorgoed uit elkaar.
Na de oorlog overvleugelde de taalfilosoof Heeroma de dichter Muus Jacobse.
Maar Muus Jacobse mocht het beleven dat een deel van zijn droom - het dichterschap
voor de gemeente - in vervulling ging, toen hij samen met Barnard, Wit, Schulte
Nordholt e.a. gevraagd werd mee te werken aan het Liedboek voor de kerken.
HW
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8 Waar staan wij, christen-kunstenaars?
Opwaartsche Wegen jaargang 13-14 maart 1935-februari 1937
Na het vertrek van Heeroma, Haantjes en Van Ham nam Roel Houwink van de laatste
de eindredactie en het redactiesecretariaat over. De dertiende jaargang vertoont geen
wijzigingen in de opmaak. Voor de veertiende jaargang werd een nieuw
omslagontwerp en een andere typografie gekozen. De omvang van het blad bleef
vrijwel gelijk.
De eerste jaargang na de scheuring staat in het teken van een grote redactionele
activiteit, die zich uit in een fors aantal bijdragen, waarin de redacteuren zich bezinnen
op hun taak. Het eerste nummer van de nieuwe jaargang opent met ‘Gevaarlijk werk’,
een beschouwing over de literaire kritiek. ‘Zoo is dan onze litteraire kritiek, waar zij
de geestelijke grondslagen betreft, ook alleen mogelijk als getuigenis, nooit als
oordeel. Want de uitspraak is aan God alleen. Zoo zullen we niet dan met huivering
onze litteraire kritiek hanteeren, wetend, dat God daarmee een tweesnijdend zwaard
in onze handen duldt’ (jrg. XIII, nr. 1, p. 3).
De vraag ‘Waar staan wij, Christen-kunstenaars? Staan wij met onze
medemenschen midden in dezen zwaren tijd of bevinden wij ons ergens op een veilig
eilandje in den kolkenden stroom?’, wordt door de redactie in het derde nummer
beantwoord met: ‘Midden in de wereld, overal waar God ons roept; maar wij staan
er als getuigen van Een Die niet van deze wereld is, doch Die haar nochtans zoozeer
heeft liefgehad, dat Hij Zijn eeniggeboren Zoon aan haar ten offer heeft gegeven’
(jrg. XIII, nr. 3, p. 93-4).
Bijna maandelijks zet de redactie haar opvattingen over plaats en aard van de
christelijke kunst en over de taak van de christelijke cultuurdrager nader uiteen. De
invloed van Karl Barth is herhaaldelijk merkbaar in de terminologie. De roep om
een christelijk getuigenis-in-de-wereld en de afkeer van ‘alle arbeid en alle
belangstelling, die niet met de rug tegen de muur staat, die als 't er op aankomt nog
achterwaarts de wijk kan nemen, schuw voor een onafwijsbare en zakelijke
verantwoordelijkheid’ (jrg. XIII, nr. 5, p. 160) doen bijvoorbeeld zeer Barthiaans aan.

Engagement
In samenhang met de redactionele verklaringen is er meer dan in voorgaande jaren,
toen slechts Van Randwijk zich in zijn gedichten bij voortduring sociaal geëngageerd
toonde, aandacht voor de ‘nood der tijden’. P.H. Muller bespreekt ‘een christelijke
crisis-roman’ (Vechters van Dingena de Pater) en H. de Bruin wijdt onder de
veelzeggende titel ‘Schreeuw als getuigenis’ een studie aan Burgers in nood, het
romandebuut van H.M. van Randwijk.
Verder klinken crisis, geweld en oorlogsdreiging door in gedichten als die van
Houwink (‘De armen’), Jan H. de Groot (‘Kraai over Moscice) en Kees Klap (‘1935
Oorlogen en geruchten van oorlogen’). Gebeurtenissen uit de Spaanse burgeroorlog
inspireerden M.J. Kasteleyn tot een cynische ‘Ballade van Spanje’.
Het opkomende nazisme baart H. van der Leek zorgen, blijkens zijn besprekingen
van Het “wetenschappelijk” Antisemitisme van Henri Polak en De wijzen van Zion
van Wolfgang Cordan. Over het eerste werk, waarin Polak enkele anti-semitische
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‘waarheden’ naar het rijk der fabelen verwijst, schrijft Van der Leek: ‘Het is goed,
van dit vertoog kennis te nemen, daar dit een groot aantal gedocumenteerde feiten
stelt tegenover allerlei vage aantijgingen, die geïnspireerd door onchristelijke haat
en domheid, tegenwoordig als politieke brandstof worden gebezigd’ (jrg. XIII, nr. 2,
p. 80). Cordan laat in zijn roman Duitse geleerden een Joods complot ontdekken dat
de Westeuropese cultuur zou willen vernietigen. De Duitsers antwoorden hierop met
een ander plan: ‘vernietiging der Joden. Dat bevrijden-
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1
P.H. Muller (1901-1964) met zijn zoontje Pieter, Eindhoven 1936. Muller had met ingang van oktober
1925 een plaats in de redactie gekregen, als vertegenwoordiger van Opgang. Hij bleef redacteur tot
en met februari 1940. Hij werkte mee als bibliograaf en als scherp criticus van de christelijke lectuur
en literatuur.
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2
Het nieuwe omslagontwerp, dat werd gebruikt gedurende de dertiende jaargang.
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3
Jo Ypma (1908-1986), omstreeks 1936. Ze werkte als dichteres mee aan de dertiende, veertiende en
zeventiende jaargang.
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4
Kees Klap (o1913), omstreeks 1936. Als dichter werkte hij regelmatig mee van de dertiende tot de
zeventiende jaargang.
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5
Jo Kalmijn-Spierenburg (o1905), omstreeks 1930. Ze werkte als dichteres regelmatig mee van de
twaalfde tot de zeventiende jaargang.
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6
Joh. van Hulzen (1891-1965), omstreeks 1935. Hij werkte met poëzie mee aan de dertiende en met
proza aan de vijftiende jaargang.
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7
Reclame voor Opwaartsche Wegen op de achterzijde van een fondscatalogus van Uitgeversmaatschappij
Holland, 1935.
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8
Circulaire [september 1935], waarin de redactie haar standpunt in het conflict rond Het derde Réveil
uiteenzet en vraagt om een bevestiging van het medewerkerschap van de aangeschreven auteur. Van
Ham probeerde onder de medewerkers aan Opwaartsche Wegen medewerkers voor De Werkplaats
te werven.

9
Ab Visser (1913-1982), 1940. Hij werkte vanaf de twaalfde jaargang regelmatig mee als dichter en
vanaf de veertiende jaargang tevens als prozaïst.
Foto: Rijk Kooij, Groningen
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10
Illustraties bij het artikel ‘Bijbel en kunstenaar’ van Roel Houwink, verschenen in het decembernummer
1935 (jrg. XIII, nr. 10). Houtsneden: Arthur Wragg
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11
Het debuut van C.C.S. Crone in de rubriek ‘Stemmen’ van het novembernummer 1935 (jrg. XIII, nr.
9).
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12
Omslag van de eerste roman (1935) van H.M. van Randwijk. Deze crisisroman werd uitgebreid
besproken door H. de Bruin in juni 1936 (jrg. XIV, nr. 4).
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13
A. Marja (pseudoniem van A. Th. Mooij, 1917-1964), 1938. Marja droeg gedichten en proza bij aan
de veertiende, vijftiende en zestiende jaargang. Tekening: E. Musch
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14
Handschrift van een gedicht van A. Marja, dat werd opgenomen in het septembernummer 1936 (jrg.
XIV, nr. 7).
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15
Handschrift van een hekeldicht van Willem de Mérode, gericht tegen de belangstelling voor de
getuigenissen van bekeerlingen van onder meer de (ex-)redacteuren van Opwaartsche Wegen Muller,
Haantjes en Van Dijk, 15 juli 1936.
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Het nieuwe omslag, dat werd gebruikt gedurende de veertiende en vijftiende jaargang.
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Boodschap van ‘Redactie en uitgever’ op het binnenomslag van het eerste nummer van de veertiende
jaargang (maart 1936). De tekst kwam van de uitgever en was aanleiding tot grote verontwaardiging
bij de redacteuren. Niet alleen was de stijl van de tekst abominabel, ook de aanval op de uitgever van
De Werkplaats viel niet in goede aarde. De redactie wilde zich verre houden van geruzie met hun
vroegere mederedacteuren.
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18
Hein de Bruin aan Roel Houwink, 9 maart 1936. De Bruin is boos over de tekst van de uitgever in
het eerste nummer van de nieuwe jaargang. Hij en P.H. Muller voelen er veel voor uit de redactie te
stappen. Op de achterzijde van de brief voegt hij de daad bij het woord: met Muller legt hij zijn
redacteurschap neer. Zijn vertrek werd na een gesprek nog enkele maanden uitgesteld. Muller kwam
op zijn besluit terug en bleef redacteur.
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19
Advertentie op de achterzijde van het maartnummer 1936 (jrg. XIV, nr. 1).
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20
Handschrift van de ‘Postume kritiek’ van Willem de Mérode, 1936. Hij maakt zich boos over de koers
van Opwaartsche Wegen.
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H. Barendregt (o1910), omstreeks 1937. Hij werkte met poëzie, proza en een essay over Henriëtte
Roland Holst-van der Schalk mee aan de dertiende, veertiende en achttiende jaargang.

de werk doen de bruinhemden. Aan deze “onthulling” verbindt de auteur de namen
van Julius Streicher en Ludendorff. Of het waar is? Niets is momenteel onmogelijk
in Hitleria’ (ib.). Verder bespreekt Van der Leek twee in Nederland uitgegeven
romans van geëmigreerde Duitse auteurs.
Het anti-semitisme vormt ook de aanleiding voor het essay ‘Het Jodendom en de
literatuur’ van Roel Houwink. Het hinkt, beschouwd tegen de achtergrond van de
ideologie van het nationaal-socialisme, op twee gedachten: enerzijds wijst Houwink
het anti-semitisme op grond van ras-ideologieën krachtig van de hand, anderzijds
ziet hij een groot gevaar in de ‘geperverteerde raseigenschappen’ die Joodse auteurs
vertonen onder invloed van het degeneratie-proces van de westerse cultuur. Deze
gedachten leiden tot een al even paradoxale conclusie:
Hieruit volgt, dat al wat wij, niet-Joden, doen om het assimilatie-proces van het
Jodendom te bevorderen - en wij doen dat telkens, wanneer wij een Jood voor een
minderwaardig iemand houden, hem wantrouwen, hem haten of hem verachten -,
ertoe bijdraagt, dat de Jood een gevaarlijk element in de samenleving wordt. Slechts
wanneer wij vertrouwen hebben in het Joodsche volk, wanneer wij het liefhebben en
hoogachten om zichzelfs wil, zoodat het er hoe langer hoe meer toe komt zich weer
in zijn eigen aard gelukkig te voelen: zonder schaamte en zonder krampachtigheid...
slechts dan zal het voor onze cultuur zijn gevaarlijkheid verliezen en een vruchtbaar
aandeel kunnen nemen aan de cultureele ontwikkeling van het Westen.
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(jrg. XIII, nr. 8, p. 257)

Langs de frontlijn
De positie van Opwaartsche Wegen en de christelijke literatuur komt na de
redactionele artikelen in de dertiende jaargang vooral aan de orde in bijdragen waarin
de zeer produktieve Roel Houwink als woordvoerder naar voren treedt, o.a. in twee
artikelen onder de titel ‘Langs de frontlijn’.
Houwink ziet voor de chriftenen een taak in de wereld, die zich niet laat inperken
door kerkmuren. Hij bespreekt de strijdbare publikaties van enkele jong-katholieken,
waaronder Albert Kuyle en Henri Bruning, die te velde trekken tegen de ontaarding
en verwatering van het officiële katholicisme, dat zich meer bekommert om het aantal
betalende zielen dat voor de Kerk wordt behouden, dan om het aantal zielen dat
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werkelijk voor Christus wordt gewonnen. Met weinig moeite laat hun kritiek zich
toepassen op de protestantse situatie. Houwink zou daarom ‘wel eens willen weten,
waarom het [...] voor onze jongeren een verraad of een zwakheid zou beduiden,
wanneer zij verklaarden, rondweg verklaarden, dat zij, levend uit hun eigen beginsel,
toch zich dichter voelen staan bij de Katholieke Jongeren, die strijden aan deze zijde
van het front, dan bij een zoogenaamd Protestantsch Christendom, dat precies even
ontaard en verwaterd is als het officieel Katholicisme’ (jrg. XIII, nr. 2, p. 74).
Na het bovenstaande is het niet verwonderlijk dat Houwink een hoofdartikel in
De Reformatie bestrijdt, waarin de term Christelijke literatuur ‘te vaag en te rekkelijk’
wordt gevonden en men daarvoor liever ‘Calvinistische litteratuur’ in de plaats ziet
komen. Houwink vraagt hierop ‘Is Calvijn voor ons gekruist, of soms Kuyper of
Barth of Kohlbrugge - òf Christus? Zijn wij gedoopt in naam van het Calvinisme of
in naam van het een of ander -isme - òf in naam van Christus?’ (jrg. XIV, nr. 2, p.
67). Een paar maanden later valt hij het blad nogmaals aan, nu vanwege de
‘schriftuurlijke kritiek’ die erin gepropageerd wordt.
Voorts bespreekt Houwink literaire overzichtswerken van W.L.M.E. van Leeuwen
(‘Protestantsche letterkunde door een neutrale bril’) en van de ‘overtuigd
sociaal-democraat’ G. Stuiveling (‘Wat anderen van ons zeggen’). De boeken zijn
niet onverdienstelijk, maar de delen gewijd aan de protestantse letterkunde vertonen
veel hiaten en onjuistheden.

Poëzie en proza
Onder de niet minder dan twaalf nieuwe dichters in de dertiende jaargang bevinden
zich H. Barendregt, Kees Klap, Jaap Kroonenburg, Sjoerd Leiker en Jo Ypma. In
het volgende jaar treden negen dichters voor het eerst op, onder wie Karel van Dorp,
E. Legrand (pseudoniem van Jaap Romijn), Arthjo Marja (pseudoniem van A.Th.
Mooy) en Bob Stempels.
De lijst van overige medewerkende dichters blijft min of meer hetzelfde: Bert
Bakker, H. de Bruin, Eekhout, De Groot, Hessels, Houwink, Ietswaart,
Kalmijn-Spierenburg, Kamphuis, De Mérode, Van Randwijk en E.L. Smelik. De
veertiende jaargang laat een enorme groei van het aantal poëziebijdragen zien:
vijfentachtig, tegen drieënvijftig, vierenvijftig en negenenvijftig in de drie voorgaande
jaren.
Ook bij de prozabijdragen duiken enkele nieuwe namen op. Naast novellen van
H. de Bruin, J.K. van Eerbeek, L.A. de Eerens-van Winkoop en Wilma verschijnen
er verhalende bijdragen van H. Barendregt, Willem van Holland (pseudoniem van
W. Kramer), Sjoerd Leiker, Wolf Meesters (pseudoniem van W. Meijer), Wouter
van Riesen, W.J. Strijt en Ab Visser. Romanfragmenten worden geleverd door Jan
H. Eekhout (uit Aarde en brood en Patriciërs), J.K. van Eerbeek (uit Gesloten
grenzen) en Wilma (uit Wij groeten de broeders).

Studies: Proza. De protestantse bestseller
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In de rubriek ‘Studies. Artikelen’ heeft het vertrek van Haantjes, Van Ham en
Heeroma voor enige verandering gezorgd. Nieuws over literaire ontwikkelingen in
Zuid-Afrika ontbreekt het eerste jaar. In de veertiende jaargang zorgt G. Besselaar
voor twee artikelen over ‘Afrikaanse letterkunde’. Opvallend is in het eerste jaar de
produktiviteit van P.H. Muller, die vijf boeken aan een nadere beschouwing
onderwerpt, te velde trekt tegen de literatuurkritiek in christelijke bladen (‘Hoe men
recenseert’) en een didactische verhandeling levert over ‘Literatuurbeoefening’.
De rubriek wordt in de dertiende jaargang voor een groot deel gevuld met
uitgebreide boekbesprekingen. De zegetocht van Bartje, de debuutroman van Anne
de Vries, door de Nederlandse literaire pers, gaat niet onopgemerkt voorbij. H. de
Bruin is zeer te spreken over deze protestantse bestseller, al roept ‘het meedogenloos
realisme van den schrijver’ vragen op. In hetzelfde nummer reageert B. van Noort
op kritieken uit christelijke bladen, waarin wordt geprotesteerd tegen het beeld dat
Anne de Vries geeft van het protestantse milieu. ‘“Bartje” is volop een Christelijk
boek. Velen verstaan daar nog onder een boek met enkel suikerheiligen of
fondantpoppetjes, die 't kwaad bijna niet kennen. Anne de Vries geeft de mensen in
hun volle zijn, hij geeft een betrouwbaar zielebeeld en... daardoor ziet hij wel eens
iets, dat ons onaangenaam is. Maar gelukkig heeft hij z'n beeld niet bijgewerkt en 't
minder-fraaie niet gemaskeerd’ (jrg. XIII, nr. 6, p. 208).

Nieuwe zakelijkheid
Een ander fenomeen dat de gemoederen danig bezighoudt, is de ‘Nieuwe
Zakelijkheid’. H. de Bruin schrijft
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22
Sjoerd Leiker(1914-1988), omstreeks 1937. Hij publiceerde een gedicht in de dertiende jaargang en
daarna regelmatig proza.
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Roel Houwink aan G. Kamphuis, 4 juni 1936. Kamphuis wordt uitgenodigd zitting te nemen in de
redactie van Opwaartsche Wegen. Met ingang van december 1936 ging Kamphuis deel uitmaken van
de redactie, samen met Tom de Bruin en Jac. Romijn. Van Randwijk was ook uitgenodigd, maar
besloot na een reeks van misverstanden niet toe te treden.
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Satirische gedichten, vermoedelijk van de hand van Jo Ypma, verschenen in februari 1937 (jrg. XIV,
nr. 12).

over de term naar aanleiding van de roman Bint van F. Bordewijk. Hij noemt het een
‘stijlprincipe’ en als zodanig ‘principieel [...] nooit verwerpelijk’. Bordewijk is
‘persoonlijk aangelegd op de “nieuwe zakelijkheid”’, het is ‘een houding, die hem
van nature eigen is’. Bint lijkt een produkt van ‘de nieuwe zakelijkheid om de nieuwe
zakelijkheid’: ‘De vormwil heeft de inhoud geknecht, en het gegeven gemaakt tot
iets dat dood en onmurwbaar blijft in zich zelf; dat geen ontroering wekt’ (jrg. XIII,
nr. 7, p. 232).
In de bespreking van Schaduw der bergen, het romandebuut van Anthonie Donker,
voert L.H. Stronkhorst Knorrende beesten van Bordewijk op als voorbeeld tegen de
pagina's verslindende breedvoerigheid waarmee Donker zijn verhaal vertelt. ‘Bij het
lezen van deze roman moest ik telkens denken aan een studieboek waarin het
belangrijkste met grote letter is gezet, terwijl het détail, de toelichting er onder staat
met kleine letters: Drie regels grote letters, 'n halve pagina kleine letters; twee regels
grote, 'n hele pagina kleine letters enz. Het verschil is dat in deze roman dezelfde
lettersoort is gebruikt’ (jrg. XIII, nr. 11, p. 361).
‘De nieuwe zakelijkheid is de dood voor alle poëzie’, stelt G. Kamphuis in zijn
bespreking van het jaarboek Kristal 1935. Het daarin gebodene maakt hem het
volgende duidelijk: ‘wanneer onze lyriek [...] niet meer haar oorsprong vindt in de
groote gevoelens van het hart, in de menschelijke bewogenheid en de metaphysische
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bekommering, maar zich slechts bezig houdt met de ordinairste dingen des
dagelijkschen levens, en met
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25
Vignet door Piet Worm, verschenen in het januarinummer 1937 (jrg. XIV, nr. 11).
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Vignet door M. Schipper, verschenen in het februarinummer 1937 (jrg. XIV, nr. 12).

niets dan dat, dan kan er nog wel eens een geestig vers geschreven worden, maar de
waarachtige bezieling, het groote romantische gevoel [...] is er uit’ (jrg. XIII, nr. 11,
p. 359).
Jan H. Eekhout wijst in ‘Gedachten bij hedendaagsche poëzie’ (jrg. XIV, nr. 10)
op het verband tussen de nieuwe zakelijkheid en een cynische levensvisie.
Verder worden er de nodige romans uit eigen kring besproken. De belangrijkste
zijn Opstanding van Wilma, Patriciërs van Jan H. Eekhout, De bikkel van Diet
Kramer en Gesloten grenzen van J.K. van Eerbeek. Tom de Bruin, die in de achtste
jaargang al blijk gaf van een grote belangstelling voor het werk van H. Marsman,
draagt een aan de schrijver opgedragen studie bij over De dood van Angèle Degroux
en bespreekt de briefroman Heden ik, morgen gij, die Marsman samen met S. Vestdijk
schreef.

Studies: Poëzie
Er is in de dertiende jaargang een opmerkelijk gering aantal bijdragen gewijd aan
contemporaine poëzie. Buiten de Vlaamse en Friese kronieken van Eekhout en
Fokkema, komt er slechts een bloemlezing Vlaamsche verzen aan de orde. Verder
levert H. Barendregt een opstel over ‘De lyriek van Henr. Roland Holst-van der
Schalk’, waarin hij de religieuze verdieping in haar werk analyseert, en bespreekt
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G. Kamphuis een studie over Jeremias de Decker en een nieuwe uitgave van de
gedichten van Revius.
Het volgende jaar is deze situatie totaal anders. Niet alleen wordt Willem de Mérode
door A.J. van Dijk in de bloemetjes gezet vanwege zijn vijfentwintigjarig dichterschap
en herdenkt P.J. Risseeuw de overleden P. van Renssen, ook wordt er weer nieuw
werk besproken. Kamphuis is niet gelukkig met de popularisering van bijbelstof in
Eenvoudige gedichten van De Mérode. Hanno van Wagenvoorde (pseudoniem van
Dick Riegen) laat protestantse lezers kennismaken met De pothoofdplant van J. van
Hattum. Eerder had Van Wagenvoorde een technische verhandeling over het rondeel
bijgedragen. Ab Visser levert onder de titel ‘Het zingend hart van Groningen’ een
stuk over de curieuze Groningse dialectdichter Jan Boer. Verder verschijnt een studie
over het religieuze aspect in het werk van Rainer Maria Rilke, van de hand van Mien
Theissen.
Roel Houwink schrijft over Een eerlijk zeemansgraf, de laatste bundel van de
overleden J. Slauerhoff, aan wie Jo Ypma en Tom de Bruin eerder een vers en een
artikel wijdden. De drie bijdragen vormen een pleidooi voor de aanvaarding van de
zoekende dichter in protestantse kring.

Veranderingen
Behalve het nieuwe omslagontwerp en de andere typografie zijn er in de veertiende
jaargang nog enkele veranderingen waar te nemen. Er wordt voor het eerst aandacht
besteed aan beeldende kunst, in een bijdrage van G. Kamphuis, getiteld
‘Aanteekeningen bij de Maristentoonstelling’ en in een artikel van P. van der Hoeven
over een ets van Rembrandt. Deze ontwikkeling preludeert op de uitbreiding van de
redactie die wordt aangekondigd in november 1936. Met ingang van het tiende
nummer maken de jonge medewerkers Tom de Bruin, G. Kamphuis en Jac. Romijn
deel uit van de redactie, die zich nog eens rekenschap geeft van haar hachelijke taak.
Er wordt in dit opstel niet gerefereerd aan de zeer merkbare vernieuwingen, die na
de komst van de jonge redacteuren het blad aanzienlijk opfleuren. Zo start Kamphuis
een regelmatig verschijnende ‘Poëziekroniek’ en opent hij een rubriek
‘Aanteekeningen over filmkunst’, die verder door Romijn wordt verzorgd. Voortaan
verschijnen er in elk nummer illustratieve vignetten - van T.v.d.P., Piet Worm en M.
Schipper - en komt er in de rubriek ‘Boekbespreking’ ruimte voor werken over
muziek en beeldende kunst. In deze laatste rubriek was in de afgelopen jaargangen
de aandacht voor de romanschrijver Vestdijk opvallend geweest. Zowel Terug tot
Ina Damman, als Else Böhler, Duitsch dienstmeisje en Meneer Visser's hellevaart
werd besproken.
De actuele rubriek ‘Kroniek’ was met ingang van de dertiende jaargang omgedoopt
tot ‘Puntjes bij paaltjes’. Ook onder deze naam wordt het echter geen levendige en
regelmatig terugkerende verschijning, al is de laatste bijdrage aan de veertiende
jaargang zeer de moeite waard. Een anonieme dichter - vermoedelijk Jo Ypma - geeft
in ‘Acht recepten voor de litteraire burgerpot van ons lieve vaderland’ drie recepten
voor christelijke literatuur.
AP
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9 De breuk tussen ‘broeders van hetzelfde huis’
De Werkplaats
januari 1936-december 1937
In januari 1936 verschijnt de eerste aflevering van De Werkplaats, Christelijk
Letterkundig Maandblad, onder redactie van J. Haantjes, J. van Ham, K. Heeroma
en W.A.P. Smit. H. de Bruin voegt zich er een jaar later bij. Neerbosch' Boekhandel
en Uitgeverij, de goedkope boekdrukkerij van de Weesinrichting te Neerbosch, maakt
er twee jaar lang zorgvuldig werk van. Inhoudelijk ademt het blad de sfeer van het
‘oude’ Opwaartsche Wegen.
De breuk tussen ‘broeders van hetzelfde huis’ is voor alle literatuurminnende
protestanten zichtbaar geworden. Niet de meningsverschillen over het
nationaal-socialisme vormen de aanleiding, ook niet allereerst de persoonlijke
factoren; het zijn vooral de visie op de rol van de theologie in de literatuurkritiek en
een ideaal voor christelijk dichterschap die de wegen uiteen doen gaan.
De beginselverklaring van de redactie is kort en eenvoudig: ‘Wij willen een
werkplaats bouwen, een werkgemeenschap stichten’ (jrg. I, nr. 1, p. 1). ‘Saambinding’
is een kernwoord. Muus Jacobse ondersteunt deze gedachte met een sonnet, dat de
naam van het nieuwe tijdschrift tot titel heeft. Als vanouds wil de redactie
samenwerken en verdraagzaamheid betrachten op ruime basis. Ze wil ieder
bijeenbrengen en bijeenhouden ‘die Jezus als Gods Zoon belijdt en in Hem het heil
der wereld ziet’ (jrg. I, nr. 1, p. 2).
Aan het eerste nummer werken naast de redacteuren Jan Roselaar, Willem de
Mérode en H.A. Gerretsen mee, respectievelijk met proza, poëzie en een kort artikel
over beeldende kunst. In de volgende nummers vormt zich snel een vast stramien:
de achtenveertig pagina's openen met een of twee stukken proza, daarna volgen
poëzie, ‘kunstbijlagen’ met een toelichting, artikelen en studies, de rubriek
‘Kanttekeningen’ (alleen in de tweede jaargang) en een lijst met ingekomen boeken,
soms voorzien van een korte bespreking. De opzet lijkt op die van Opwaartsche
Wegen; de hoeveelheid kopij per nummer is echter volgens de redactie ruim twee
maal zo groot.

Redactioneel
De redactie beperkt zich in haar bijdragen tot enkele stukken aan het begin en eind
van de jaargangen. Dit staat wel in schril contrast met Opwaartsche Wegen in deze
jaren. De leiding van De Werkplaats wil niet belerend zijn. Aan het eind van de eerste
jaargang spreekt zij kort haar voldoening uit over het voorbije jaar en stelt zij Hein
de Bruin voor als nieuwe redacteur, met de wens ‘dat “de vrijheid, die hij zich
veroverd heeft, schone vruchten voor onze Christelijke letterkunde zal mogen dragen”’
(jrg. I, nr. 12, p. 576). Het laatste citaat ontleende de redactie aan het bericht waarmee
de abonnees van Opwaartsche Wegen van het vertrek van De Bruin op de hoogte
werden gesteld.
De redactie start in de tweede jaargang een rubriek ‘Kanttekeningen’, om ‘in grillig
verband’ vlot te kunnen reageren op zaken of gebeurtenissen. In de eerste bijdrage
aan de rubriek reageert de redactie op Roel Houwink, die wel wil spreken van
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protestantse jongeren, maar niet van jong-protestanten. ‘Overdreven duidelijk is het
door Houwink niet gezegd, maar de hoofdzaak is toch wel dat Jong-protestantisme
de eenheid en Protestantse jongeren voor hem de verscheidenheid accentueert’ (jrg.
II, nr. 1, p. 36). De Kanttekeningen zijn gaandeweg minder van de redactie en meer
van individuele redacteuren afkomstig.
Vooral Heeroma gebruikt de rubriek als uitlaatklep. Hij bestrijdt bijvoorbeeld
Garmt Stuiveling, die in zijn Wegen der poëzie in verband met De Werkplaats schreef:
‘Bij enkelen echter blijft iets aanwezig van het vroegere verlangen: zij trachten eerst
de leiding te nemen van het
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1
H.M. van Randwijk aan Hein de Bruin, 12 juli 1935. Van Randwijk wil meer voor Opwaartsche
Wegen gaan doen en ziet niets in De Werkplaats.
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2a
Prospectus bij een proefnummer van de eerste jaargang van De Werkplaats.
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2b
Prospectus bij een proefnummer van de eerste jaargang van De Werkplaats.
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3
P.H. Muller aan J. van Ulzen, H. de Bruin en H. van der Leek, 23 juli 1935. Hij en Roel Houwink
verwachten weinig resultaat van een nieuw gesprek met Van Ham over het redactionele conflict, nu
Van Ham en Heeroma aan hun interpretatie ervan blijven vasthouden.
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4
Omslag van het eerste nummer van De Werkplaats, januari 1936.

in hun oog ontaarde orgaan, en als dit mislukt, stichten zij een concurrerend
tijdschrift’. Stuiveling had moeten weten, aldus Heeroma, ‘dat de “ontaarding” van
Opw. Wegen, waarom wij het blad verlaten hebben, bestond in de
exclusief-Barthiaanse richting die het insloeg. Daartegenover wilden wij in De
Werkplaats de oude traditie van Opw. Wegen n.l. die van een algemeen-Kristelijk
literair tijdschrift, waarin voor alle Kristelijke stromingen, desgewenst ook voor een
Barthiaanse, plaats zou zijn, handhaven’ (jrg. II, nr. 3, p. 142).
Alleen Jan H. de Groot en Barend de Goede maken als ‘buitenstaanders’ gebruik
van de mogelijkheid die de rubriek Kanttekeningen biedt. De Goede haalt cynisch
uit naar Houwink - die het ook in de bijdragen van Heeroma vaak moet ontgelden en De Groot bekritiseert de verschijning van Elckerlyc. ‘Dit hele nieuwe tijdschrift
voor Chr. letterkunde is één en al overbodigheid, één en al onding, en naar zijn wezen
één en al onwaarachtigheid’ (jrg. II, nr. 2, p. 94). Tien maanden later gaat De
Werkplaats op in Elckerlyc.

Poëzie en proza
Opvallend groot is het aantal dichters dat in De Werkplaats publiceert. Van de
eenendertig zijn er tweeëntwintig die eerder aan Opwaartsche Wegen meewerkten:
Bert Bakker, H. Barendregt, H. de Bruin, Jan H. Eekhout, Barend de Goede, Jan H.
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de Groot (met o.a. twee fragmenten van zijn drama in verzen Ezonstad), J. van
Hattum, W. Hessels, Theo ten Hooven, J. Ietswaart, Muus Jacobse, G. Kamphuis,
Ido Keekstra, Jaap Kroonenburg, T. Lammers, Sjoerd Leiker, Willem de Mérode,
W.A.P. Smit, A. Steenhuizen, Bob Stempels, C. Vermeer en Ab Visser. Elk draagt
slechts enkele verzen bij. Een uitzondering vormt Willem de Mérode, van wie in
totaal eenentwintig gedichten verschijnen. Onder de negen debuterende dichters zijn
twee aanwinsten te noteren: Theo van Baaren en Maarten Vrolijk. Ze werken later
ook mee aan Opwaartsche Wegen. Mede door de aanwezigheid van veel kleine
talenten en beginners zijn de verschillen in kwaliteit groot. Niet in De Werkplaats,
maar wel in Opwaartsche Wegen zijn in 1936 en 1937 onder anderen te vinden:
Gerrit Achterberg, Karel van Dorp, E.L. Smelik, Kees Klap, Theo van der Leek en
H.M. van Randwijk.
Novellen en romanfragmenten vullen soms de helft van een aflevering. Tien auteurs
kennen we reeds als prozaschrijver uit Opwaartsche Wegen: H. Barendregt,
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5
‘Kinderportret’, illustratie in De Werkplaats van februari 1936 (jrg. I, nr. 2). Tekening: Aart van
Dobbenburg

6
‘Veemarkt’, illustratie in De Werkplaats van oktober 1936 (jrg. I, nr. 10). Schilderij: Jan Strube

H. de Bruin, Jan H. Eekhout (drie fragmenten uit Aarde en brood), J.K. van
Eerbeek/M. Boss, Jan H. de Groot (drie fragmenten uit de Poolse roman Fir), Sjoerd
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Leiker, Wolf Meesters, Rie van Rossum, Ab Visser en Wilma. Zes auteurs
publiceerden geen proza in Opwaartsche Wegen: Bert Bakker, R.G. Boorsma, G.
Mulder, R. Mulder-Stagger, Jan Roselaar en D. van der Stoep. De kwantiteit van het
aanbod contrasteert af en toe met de kwaliteit.

Studies
Van Ham publiceert in de eerste jaargang zijn belangwekkende artikelenreeks ‘Een
geschiedenis van de christelijke literatuur na 1880’. Aan de hand van de
verwikkelingen rondom de literaire bladen, te beginnen met Ons Tijdschrift, geeft
hij een overzicht van de ontwikkelingen in de protestantse letterkunde.
De samenstellers van Spectrum, een nieuwe bloemlezing uit de poëzie van de
jong-protestanten, baarden opzien door hun uitspraak dat de poëzie ‘een in vrijheid,
d.w.z. naar eigen wetten bloeiend gewas op het gebied van het
protestantsch-christelijke leven’ zou zijn. In zijn artikel ‘Spectraalanalyse’ verwijt
Heeroma hun gebrek aan leiding:
Opvallend is de polemische, afwerende toon in deze uitingen. Eraan ten grondslag
ligt een angst voor tucht. Geen tucht van dogmatiek of moraal! Onbelemmerde
vrijheid om op de veelvoudigheid van het volle leven te reageren! Geen dit en geen
dit, wat dan wel? Bloei naar eigen wetten. Wat zijn dat voor wetten? vraagt de lezer
verder. Daarop blijven de inleiders van Spectrum het antwoord schuldig, maar het
is niet moeilijk het uit hun inleiding te distilleren: deze wetten kunnen geen andere
zijn, dan die van de minste weerstand en het meeste succes.
(jrg. II, nr. 2, p. 72-3)
Overigens is Heeroma tamelijk ruim in zijn waardering. In zijn bespreking van Wegen
der poëzie van Garmt Stuiveling schrijft hij:
Het spreekt vanzelf, dat mijn waardering vooral uitgaat naar het Kristelijk
dichterschap, zoals dat zich kan ontwikkelen in de Protestantse en Katholieke groepen.
Maar dit neemt niet weg, dat ik ook voor Gorters socialistisch dichterschap grote
eerbied kan voelen en het voor de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur van
grote betekenis acht.
(jrg. II, nr. 3, p. 137-8)
Opvallend is de verering voor de in 1937 overleden Albert Verwey. Vier artikelen
zijn aan hem gewijd. Zijn doodsbericht, zo schrijft W.A.P. Smit, ‘heeft ons allen
ontsteld en bedroefd’. Verwey is ‘van ons weggenomen’. Historisch gezien plaatst
Smit Verwey op één lijn met Jacob van Maerlant en Vondel: ‘een driemanschap van
het dienen-door-dichterschap’ (jrg. II, nr. 4, p. 174-5). Ook Van Ham schrijft over
Verwey met een onverholen sympathie. Uit zijn dichtwerk De dichter en het derde
rijk kent hij Verwey als iemand die ‘steeds heeft gekozen voor het rijk van de Geest
boven dat van de aarde’ (jrg. I, nr. 11, p. 525).
Van Ham stond sympathiek tegenover ‘de nieuwe orde’ en hij stak dit niet onder
stoelen of banken. ‘Emigrantenliteratuur’ van Duitse en Italiaanse schrijvers
bestempelt hij als ‘tendentieus’ en ‘politiek fanatisme’ (jrg. II, nr. 10, p. 462). In de
bespreking van Strijd rond een brandstapel van Stefan Zweig stelt hij dat er ten
onrechte haat is tegen Calvijn, dictatuur en nationaal-socialisme. ‘Calvijn, Cromwell,
Robespierre, Napoleon en de moderne dictators, hoezeer onderling verscheiden en
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gescheiden, hebben de vrijheid beperkt, omdat ze de chaos zagen dreigen’ (jrg. II,
nr. 11, p. 503-4).
In andere opzichten is er van de maatschappelijke nood in De Werkplaats minder
te merken dan in Opwaartsche Wegen. Een uitzondering vormt de bespreking van
Burgers in nood van Van Randwijk door Heero-
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7
Ex-libris, verschenen in De Werkplaats van september 1937 (jrg. II, nr. 9).
Ontwerp: Anton Pieck.
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8
Ex-libris, verschenen in De Werkplaats van december 1937 (jrg. II, nr. 12).
Ontwerp: Charles Eyck
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9
Omslag van het eerste nummer van Elckerlyc, waarin De Werkplaats een jaar later zou opgaan.
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10
Karikatuur, verschenen in Het Korenland van februari 1938 (jrg. XV nr. 2), naar aanleiding van de
fusie waarbij De Werkplaats opgaat in het tijdschrift Elckerlyc. Door J.W. Ooms
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ma. Hij noemt het ‘een boek dat het Kristelijk publiek wakker kan maken en bewust
van de wereldvernieuwende taak, die de Kristelijke gemeente nu meer dan ooit heeft.
Dit boek speelt geen schuilevinkje met de realiteit, maar ziet de verwording recht in
de ogen’ (jrg. I, nr. 5, p. 235).
De studies en boekbesprekingen zijn vooral van de redactieleden afkomstig. Met
name J. van Ham was zeer produktief met zesentwintig artikelen. Bijzonder positief
is hij over het werk van Eekhout. Diens roman Aarde en brood rekent hij ‘tot het
allerbeste wat in ons land geschreven wordt’, ook al ontbreekt ‘een Christelijk
karakter’ (jrg. II, nr. 9, p. 412-3).
J. Haantjes schreef dertien artikelen, waaronder vijf over de Zuidafrikaanse
literatuur. De roman Littoria van het echtpaar Scharten-Antink, geschreven uit
bewondering voor Mussolini, is zijns inziens niet fascistisch. Het boek ligt ten
onrechte ‘tegenwoordig in iedere uitstalkast van de N.S.B.’ (jrg. I, nr. 6, p. 271).
Van K. Heeroma werden in deze afdeling vijftien artikelen gepubliceerd. Hiertoe
behoren zes afleveringen van een ‘Kroniek der poëzie’, waarin hij tientallen dichters
en bundels bespreekt, zowel van binnen als van buiten eigen kring. Andere literaire
essays zijn afkomstig van Theo van Baaren, H. de Bruin, W.J.C. Buitendijk, K.
Fokkema, G. Kamphuis, J.C.H. de Pater, W.A.P. Smit, D. van der Stoep en Mien
Theissen.

Andere kunstvormen
De Werkplaats profileert zich ten opzichte van Opwaartsche Wegen vooral door de
aandacht die wordt geschonken aan andere kunstvormen: schilder- en beeldhouwkunst,
grafiek en muziek. Elke aflevering bevat een aantal reprodukties op houtvrij papier
van kunstwerken, die steeds kort worden besproken door H.A. Gerretsen. De aanpak
is bescheiden maar consequent en illustreert een al langer bestaand verlangen naar
een christelijk algemeen cultureel tijdschrift. De keuze van Gerretsen getuigt van
een ruime visie: hij presenteert werk van impressionisten en expressionisten,
klassieken en modernen, vaak van buiten de eigen kring. Zo is er aandacht voor
schilder- en tekenwerk van onder meer Frans Hals, G.H. Breitner en Edvard Munch
en voor dat van Aart van Dobbenburg, Wim Schumacher, Jan Strube, Marius Richters,
Alfred Löb en Roeland Koning. Gerretsen vraagt tevens aandacht voor
beeldhouwwerk van onder meer J. Mendes da Costa en D. Bus en voor grafiek van
S. Jessurun de Mesquita en Jan Wittenberg.
Johan Schwencke schrijft over het ex-libris, ‘ter inleiding en begeleiding van de
poging, die de redactie onderneemt om door het plaatsen van exlibris ons blad
typografisch overzichtelijker en levendiger te maken’ (jrg. I, nr. 4, p. 173). De
nummers worden daarna geïllustreerd met ex-librissen, gelegenheidsgrafiek en
vignetten van onder meer Nico Bulder, Fré Cohen, Charles Eyck, J. Franken Pzn.,
H. Levigne, Anton Pieck en Hans Detlev Voss. Hennie Schouten levert enkele
artikelen over muziek.
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Fusie
Er blijkt niet voldoende draagvlak te bestaan voor drie protestants-christelijke literaire
tijdschriften: Opwaartsche Wegen, De Werkplaats en Elckerlyc. Eind 1937 moet de
redactie constateren dat er nog steeds te weinig abonnees zijn. ‘Twee jaren hebben
we met liefde en lust in het tijdschrift gewerkt’ (jrg. II, nr. 12, p. 573) schrijft ze in
haar ‘Slotwoord’. Het ideaal, ‘zingeving aan het Christelijk dichterschap’, is in die
jaren niet veel dichterbij gekomen. De Werkplaats fuseert met Elckerlyc, het
‘tijdschrift voor Christelijke letterkunde’ van de firma Bosch & Keuning. Vanaf 1938
wordt het geredigeerd door Martien Beversluis, H. de Bruin, J. van Ham en P.
Keuning. ‘Een goede stap in de richting naar eenheid op het gebied van Christelijke
letterkundige voorlichting’, aldus het gereformeerde blad De Reformatie.
TV
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10 Het leidend orgaan der protestants-christelijke letterkundige
beweging
Opwaartsche Wegen jaargang 15-18 maart 1937-augustus 1940
De nieuw aangetreden redacteuren Tom de Bruin, G. Kamphuis en Jac. Romijn
zorgen voor een forse uitbreiding van de redactionele belangstelling. Een
poëziekroniek, artikelen over filmkunst, muziek en beeldende kunst verhogen de
levendigheid van het blad aanzienlijk. Intussen blijft de ondertitel ‘Christelijk
letterkundig tijdschrift’ gehandhaafd. Naar de vorm en de diversiteit van de inhoud
begint Opwaartsche Wegen overeenkomsten te vertonen met het indertijd door de
ontevreden jongeren ten voorbeeld gestelde katholieke tijdschrift De Gemeenschap.
Daarnaast lijkt de verbreding van het belangstellingsgebied een poging een antwoord
te vinden op de formule van De Werkplaats.
Het is echter een kortstondige weelde. De exploitatie van het tijdschrift in de
gewenste vorm blijkt een te kostbare aangelegenheid. De zestiende jaargang brengt
een ingrijpende wijziging van het formaat, die redactie en uitgever met redenen
omkleed aan de lezer presenteren. Achterop het tweede nummer wordt door de
uitgever ‘met vreugde’ geconstateerd ‘dat velen dit formaat toejuichen’. De typografie
is sterk vereenvoudigd, evenals het omslagontwerp. Een nieuwe wijziging van
formaat, uiterlijk en typografie wordt doorgevoerd met ingang van de achttiende
jaargang. Deze vier jaargangen verschijnt er elke zomer een dubbelnummer. De
compositie van de afleveringen vertoont voor het eerst regelmatig enige variatie. Zo
zijn er soms nummers vrijwel geheel gewijd aan poëzie (bv. jrg. XVII, nr. 3) of proza
(jrg. XVII, nr. 10), verschijnt er een dubbelnummer naar aanleiding van het overlijden
van Willem de Mérode (jrg. XVII, nr. 6/7) en wordt er enige verscheidenheid
aangebracht in de ordening van de bijdragen. In de laatste twee jaargangen is het
aantal studies aanmerkelijk kleiner, terwijl de lengte per artikel is toegenomen.
Een eerste redactionele wijziging wordt aangekondigd in februari 1939. In de
komende jaargang zullen C. Rijnsdorp en - na een periode van afwezigheid - H. de
Bruin deel uitmaken van de redactie. Men verwacht dat de komst van Rijnsdorp, met
‘zijn bijzondere belangstelling voor vragen, die betrekking hebben op de verhouding
van volk en kunst, [...] een verbreeding van de basis van ons tijdschrift zal beteekenen’
(jrg. XVI, nr. 12, p. 593).
De wens om de protestantse letterkundige krachten te bundelen in één tijdschrift
treedt nog duidelijker naar voren bij de zeer ingrijpende redactiewijziging van maart
1940. Nadat de voltallige vroegere redactie op voorstel van Houwink is afgetreden,
krijgt een viermanschap de redactionele leiding dat bestaat uit H. de Bruin, K.
Heeroma, Roel Houwink en C. Rijnsdorp. H. van der Leek, redacteur vanaf de
oprichting van het blad, heeft zich teruggetrokken, maar niet dan nadat het oude
conflict tussen Heeroma en hem was bijgelegd. De geschillen die voordien de eenheid
in de weg stonden behoren tot het verleden en de nieuwe redactie begint met een
schone lei:
[...] een nieuw begin: de liquidatie van alles wat onze christelijk-literaire beweging
onzuiver heeft gemaakt, van persoonlijke wrijvingen en onvruchtbaar theoretisch
geharrewar, om deze beweging gezuiverd te kunnen voortzetten. Ook wij, die deze
nieuwe redactie vormen, hebben ons aandeel gehad in de schulden van het verleden,
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wij hebben soms scherp tegenover elkaar gestaan en meer gelet op wat ons scheidde
dan op wat ons verbond. Wat ons nu verbindt, is het inzicht dat wij gezamenlijk
opnieuw moeten beginnen. Wij weten wel dat er altijd een spanning zal blijven bestaan
tussen de zelfverwerkelijking der artistieke persoonlijkheid en de opbouw ener
geestelijke gemeenschap, wij weten dat de bron waaruit nieuwe persoonlijke
tegenstellingen en nieuwe theoretische geschillen opwellen daarmee gegeven blijft,
maar wij hopen dat het inzicht dat ons nu verbindt ons ook in
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de toekomst telkens weer tezamen zal brengen.
(jrg. XVIII, nr. 1, p. 1-2)
De ondertitel luidt voortaan ‘Protestants letterkundig tijdschrist’ en achter de naam
Opwaartse Wegen (in gemoderniseerde spelling) prijkt de toevoeging ‘waarmee
verenigd De Brug’. Het onder deze naam verschijnende ‘orgaan van het Verbond
van Christelijk-Letterkundige Kringen in Nederland’ vormt voortaan, uitgebreid tot
‘critisch-bibliografisch blad’, het laatste katern van de afleveringen van Opwaartse
Wegen. De redactie ervan bestaat uit K. Heeroma, B. van Noort en P.J. Risseeuw.
De rubriek ‘Boekbespreking’ is overgeheveld naar De Brug.

Droeve gebeurtenissen en heuglijke feiten
De protestantse letterkunde krijgt in deze jaren twee gevoelige slagen te verwerken.
Op 5 november 1937 overlijdt op negenendertigjarige leeftijd J.K. van Eerbeek.
Opwaartsche Wegen besteedt ruim aandacht aan hem in het decembernumer (jrg.
XV, nr. 10). Kamphuis herdenkt zijn overleden vriend, Roel Houwink gaat in op het
belang van zijn werk (‘Hij was de eenige onder ons, die werkelijk “een geniale vonk”
bezat’) en naast een romanfragment en essayistische aantekeningen van de betreurde,
wordt er een foto van hem als bijlage opgenomen. Kamphuis draagt de volgende
jaargang de tekst bij van een lezing ‘Over het werk van J.K. van Eerbeek’.
Een tweede groot verlies is de dood van Willem de Mérode op 22 mei 1939. In
het juninummer staan drie ‘In memoriam’-gedichten, van Jo Kalmijn-Spierenburg,
M. Mok en Barend de Goede, en een artikel ‘Bij het heengaan van Willem de Mérode’
door J. Romijn. Er wordt een speciaal dubbelnummer aan De Mérode gewijd, waaraan
veel vrienden en bewonderaars meewerken (jrg. XVII, nr. 6/7), onder meer ds. H.C.
Touw, Muus Jacobse en Anton van Duinkerken.
Ook enkele andere overleden letterkundigen worden postuum geëerd. Roel
Houwink herdenkt Alben Verwey (jrg. XV, nr. 2) en publiceert zijn ‘Herinneringen
aan Slauerhoff’ (jrg. XV, nr. 5/6). G. Kamphuis schrijft een ‘In memoriam Willem
Kloos’ (‘Eén voor één storten zij ter aarde, de eikenboomen van tachtig’, jrg. XVI,
nr. 2). De zeventigjarige Emmanuel de Bom wordt geportretteerd door P. Minderaa
(jrg. XVI, nr. 10) en ds. H.J. de Groot haalt herinneringen op aan zijn leraar klassieke
talen ‘Meneer der Mouw’ (jrg. XVIII, nr. 5/6).
Aan de jubilea van twee belangrijke literaire werken worden de nodige woorden
gewijd. In oktober 1939 wordt de honderdjarige Camera Obscura herdacht. P.H.
Muller maakt zich zorgen over het lot van de Camera. Albert van der Feen ziet het
in zijn bijdrage ‘De beteekenis der Camera Obscura voor onzen tijd’ iets zonniger
in. ‘Zoolang ons volk “volk” blijft en niet opgaat in de grauwe, kleurlooze massa
der “wereldburgers”, die met hun confectie-cultuur een nieuwe menschheid in het
leven meenen te roepen, zullen wij den spiegel noodig hebben, die ons in de Camera
Obscura voorgehouden wordt’ (jrg. XVII, nr. 8, p. 365).
Roel Houwink essayeert in de volgende aflevering over ‘Gorter's gouden Mei’,
‘één van de schoonste verbeeldingen [...] van het levensbesef van den modernen
mensch’ (jrg. XVII, nr. 9, p. 409). H. Mulder (de dichter W. Hessels) wijdt in hetzelfde
nummer een zeer lovend ‘herdenkingswoord’ aan het vijftig jaar oude gedicht.
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Poëzie. Een nieuwe generatie
In de poëzie-afdeling is Gerrit Achterberg deze vier jaar een belangrijke verschijning.
Van hem worden onder meer ‘De dichter is een koe’ en ‘Reiziger “doet” Golgotha’
opgenomen. Het derde nummer van de zeventiende jaargang is grotendeels aan deze
dichter gewijd. Achterberg draagt zelf zeven verzen bij en er verschijnt een uitgebreid
en bewonderend essay over zijn werk van de hand van Theo van der Leek.
Tussen de elf debuterende dichters van de vijftiende jaargang vallen de frequent
aanwezige Theo van Baaren en Jac. van Hattum op. Ed. Hoornik levert dit jaar een
gedicht. Dit drietal is ook in de volgende jaargang enige malen aanwezig, evenals
A. Marja. Onder de twaalf voor de eerste maal meewerkende dichters in de zestiende
jaargang bevindt zich Annie M.G. Schmidt.
Van de dichters die behoorden tot de groep der jong-protestanten dragen er nog
maar enkele sporadisch een vers bij. De meest bijdragende dichters behoren inmiddels
voor het merendeel tot een jongere generatie. De belangrijkste van hen zijn Koos
van Doorne, Karel van Dorp, Barend de Goede, Kees Klap, Theo van der Leek, Loet
Rombouts en Niek Verhaagen. Met hen is er een zekere anekdotiek in de poëzie
gekomen.
Opmerkelijk is de opkomst van het langere gedicht. Epische, verhalende gedichten
worden geleverd door
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1
Omslag van een nieuwe bloemlezing (1937) uit de protestantse poëzie, samengesteld door Bert Bakker,
Barend de Goede en G. Kamphuis. Het boek is een reactie op Het derde Réveil. Van der Leek schreef
er uitgebreid over in een artikel getiteld ‘Spectraalanalyse en arbeidsinspectie’ (juli/augustus en
september 1937, jrg. XV, nr.'s 5/6 en 7).

2
Gerrit Achterberg, omstreeks 1936. Vanaf de vijftiende jaargang is hij naast De Mérode de belangrijkste
meewerkende dichter.
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3
‘J.K. van Eerbeek (M. Boss) †5 november 1937’. Bijlage bij het decembernummer 1937 (jrg. XV, nr.
10). Foto: Hans Gilberg

4
Circulaire om abonnees te winnen voor de vijftiende jaargang, maart 1937.
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5
P.H. Muller aan Roel Houwink, 21 januari 1938. Muller is het principieel oneens met een recensie
van Houwink over Roeland Westwout van Diet Kramer en neemt de draad van de discussie over
christelijke literatuur weer op. De recensie van Muller verscheen in maart 1938 (jrg. XVI, nr. 1).
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Handschrist van een gedicht van Bob Stempels, verschenen in het maartnummer 1937 (jrg. XV, nr.
1) en gebundeld in Klein verlies (1939).
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7
Bijdrage van Achterberg aan het oktobernummer 1937 (jrg. XV, nr. 8). Het vers werd gebundeld in
Eiland der ziel (1939).
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Karel van Dorp (‘Een ontwaakte spreekt’ en ‘Satan en Nietzsche’, jrg. XV) en C. Ch.
Goslinga (‘Ikaros’, jrg. XVII). Omvangrijke gedichtencycli komen van Jan H. de
Groot (‘Zandvoort 1938’, jrg. XVI), Paul Ewald (‘De profundis clamavi’, jrg. XVII)
en Kees Klap (‘De jongelingen zullen moede en mat worden [...]’ en ‘Ben ik mijn
broeders hoeder [...]’, jrg. XVII).
Uit het merendeel van de lange gedichten spreekt een maatschappelijke
betrokkenheid. De dreiging van het nazisme en de vlucht daarvoor komen aan bod
in het genoemde gedicht van Jan H. de Groot en in enkele Duitstalige gedichten van
de emigrant-schrijver Herbert Kalmann (jrg. XVI en XVII).
In de laatste twee jaargangen zijn Achterberg, Niek Verhaagen, Ab Visser en Muus
Jacobse de meest produktieve dichters. De laatste - het alter ego van K. Heeroma is met dertien verzen wel zeer nadrukkelijk aanwezig in de laatste - halve - jaargang.

Proza. Het karakter en het peil van het creatief proza
In de vijftiende jaargang wordt een enquête gehouden onder vooraanstaande
letterkundigen van uiteenlopende levensovertuiging. Hen wordt gevraagd naar hun
mening ‘omtrent het karakter en het peil van het creatief proza der laatste tien jaren
(1926-1936) in ons land’. Tien reacties verschijnen in de loop van het jaar in
Opwaartsche Wegen, waaronder die van H. Marsman, Anton van Duinkerken, Annie
Romein-Verschoor, S. Vestdijk, Victor E. van Vriesland, G. Stuiveling en Jan H.
Eekhout.
Aan de voortdurende aanwezigheid van Wilma is in deze jaren een eind gekomen.
Slechts eenmaal levert ze een bijdrage, een fragment uit haar roman Als een bruid...
(jrg. XVII). Andere auteurs die romanfragmenten leveren zijn onder meer Hendrika
Kuyper-van Oordt (Een martelaarskroon voor Joris Praet, jrg. XV en XVI), de door
Marsman geprezen J.K. van Eerbeek (Asuncion, jrg. XV), Jan H. de Groot (Fir, jrg.
XV), C. Rijnsdorp (Eldert Holier, jrg. XVI), Sjoerd Leiker (De laatste man, jrg. XVI)
en Anne de Vries (Hilde, jrg. XVI). Tussen de talrijke novellen en verhalen bevindt
zich werk van Joh. van Hulzen (jrg. XV), Ferdinand Langen (pseudoniem van E.
Pannekoek, debuut in jrg. XVI), E. Legrand (drie verhalen, jrg. XV) en een tweetal
nagelaten fragmenten van Van Eerbeek (jrg. XVI). Tot de opmerkelijkste bijdragen
behoren ‘De schuiftrompet’ van C.C.S. Crone, ‘Legende van den extatischen
ouderling’ van C. Rijnsdorp en ‘Het tweede Kerstfeest van Simon van Cyrene’ van
M.A.M. Renes-Boldingh (alle jrg. XVII) en het lange spookverhaal ‘Het hoofd van
Castleton’ van Ab Visser (jrg. XVIII). Zo mogelijk nog meer bizar dan het laatste
verhaal is de ‘Open brief aan de jury te Wilmington (Delaware)’ (jrg. XVIII), die C.
Rijnsdorp schreef naar aanleiding van de geheimzinnige dood van de calvinistische
Hollands-Amerikaanse zakenman Abel Wachter. Jan H. de Groot publiceert
fragmenten uit zijn toneelstuk Ezonstad, voorzien van een inleiding over de historische
bronnen van het verhaal (jrg. XV).

Veelbesproken christendom
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Roel Houwink profileert zich deze jaren weer als een vurig pleitbezorger van een
levend christendom. Daarbij benadrukt hij evenals in voorgaande jaren de eenheid
in het streven van de jonge protestanten en de jonge katholieken. In maart 1937 valt
hij het karikaturale beeld van het christendom aan dat J.W. Schotman gaf in zijn
cultuurfilosofische essay Naar open water. Schotman tekende het verburgerlijkt
christendom waartegen de jongeren protesteren. Aan de ware leer gaat hij voorbij.
De pretentie, die Schotman met het schrijven van dit boek heeft, ons n.l. een uitweg
te wijzen uit den huidigen cultuurnood, had hem verplicht kritischer te denken en
wat minder oppervlakkig af te rekenen met zijn ‘concurrenten’. Wij kunnen den heer
Schotman overigens gerust stellen: hij behoeft van de zijde van het Christendom
geenerlei concurrentie te vreezen. Het Christendom heeft altijd met zijn beide beenen
stevig op den grond gestaan. Het gelooft niet aan de zelf-verlossing der menschheid
en het gelooft ook niet aan een moderne mensch, die geen vrees kent. Het houdt zich,
positiever dan het meest positieve positivisme, aan de wereld van hetmenschelijk
werkelijkheidsbewustzijn en het zegt tot deze wereld hetzelfde wat het, zoo God wil,
tot het einde der dagen zeggen zal: ‘Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is
nabij’.
(jrg. XV, nr. 1, p. 26)
De verburgerlijking van het christendom blijft Houwink in de verdere jaargang
bezighouden. Geïnspireerd door De burgerlijkheid der kerk van ds. H.C. Touw en
Subjectieve normen van Henri Bruning keert hij zich in juni 1937 tegen de burger
die het ‘christelijk leven’ tot een banaliteit heeft gemaakt.
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Fascisme, communisme en wat dies meer zij mogen ‘onver-eenigbaar’ zijn met het
Evangelie, er is geen grooter vijand van Gods Waarheid dan de burger. En deze
burger nu heeft het zich behagelijk gemaakt met stoven en fluweelen kussens op de
harde kerkbanken, en hij heeft een ‘christelijke’ dit en een ‘christelijke’ dat
georganiseerd, waar ‘arbeid in Gods Koninkrijk’ wordt verricht, alsof Joh. 18:36
niet geschreven ware.
(jrg. XV, nr. 4, p. 136)
Dit ‘Christendom’ heeft de protestantse literatuur verminkt ‘[...] tot een stichtelijk
onder-onsje van dominé's-poëzie en sentimenteele schetsjes, dat in de tachtiger jaren
der vorige eeuw zonder weerstand van beteekenis onder een snauw en een grauw
van Kloos en de zijnen bezweek’. Door de geest van Abraham Kuyper opgewekt,
vocht Seerp Anema - zich richtend naar de bloei van Tachtig - eenzaam tegen deze
situatie en kwam men tot de formulering van ‘het z.g. mancovraagstuk [...], temidden
waarvan wij ons nog steeds bevinden’. De maatschappelijke ontwikkelingen lijken
de burgerlijke geest van het christendom onaangetast te hebben gelaten, terwijl het
steeds helderder wordt ‘door de gebeurtenissen in Rusland, Duitschland en Spanje
[...], dat de bijl aan de wortels van het christendom is gelegd’ (jrg. XV, nr. 4, p. 137).
Daardoor is de dichter tot een keuze gedreven: te verburgerlijken met de rest of ‘te
vluchten, hetzij in de eenzaamheid der mystiek, hetzij in één der vele kampen aan
de overzijde, waar de schoonheid of een onbekenden god Goddelijke eer wordt
toegebracht’. Houwink zoekt een andere weg, waarlangs de dichter zich als christen
in zijn tijd plaatst en daartoe is een theologische oriëntatie nodig, dat wil zeggen een
oprechte bezinning ‘op de Waarheid van het Evangelie en op haar alleen’. ‘Zonder
een voortdurend getrouw en gehoorzaam zoeken naar de Waarheid in de actueele
situatie van ons leven en van ons werk; zonder een waakzaam en nuchter contrôleeren
en confronteeren van ons denken, handelen en dichten ten overstaan van Gods Woord,
naar het ons vlekkeloos en volkomen in de Schrist gegeven is; zonder een hooren
naar dit Woord, zonder een bidden om dit Woord, is het onmogelijk hier en nu een
Protestantsch dichter te zijn’ (jrg. XV, nr. 4, p. 139).
In oktober 1937 behandelt hij de twee belangrijke essays van Anton van Duinkerken
en Menno ter Braak, Verscheurde christenheid en Van oude en nieuwe christenen.
Ondanks zijn zeer fundamentele kritiek op beide boeken beveelt hij ze warm ter
lezing aan. Van Duinkerken biedt vanwege zijn zoeken naar de gemeenschappelijke
wortels van het protestantisme en rooms-katholicisme een probaat middel tegen het
‘enghartig anti-papisme’, zoals dat in protestantse kringen hier en daar nog welig
tiert. Ter Braak laat zich weliswaar sarcastisch uit over de van hun oorsprong
vervreemde christenen, maar dat neemt niet weg dat zijn kritiek bijna altijd raak is.
‘En zij leert ons helder en klaar omlijnd zien, dat er een duizelingwekkende afgrond
gaapt tusschen datgene wat wij over God zeggen en het woord, dat God spreekt over
ons, in het bijzonder, waar het de verhouding betreft tusschen christendom en cultuur’
(jrg. XV, nr. 8, p. 268). Twee jaar later levert Houwink een studie over het essay
Verworpen christendom van Henri Bruning, dat mede een antwoord is op de boeken
van Van Duinkerken en Ter Braak. Houwink ziet in het werk van Bruning de kiem
voor een nieuwe Reformatie, die zowel binnen de rooms-katholieke als de protestantse
kerk zou kunnen opbloeien.
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De vrees voor de ondergang van de Westeuropese cultuur houdt H. van der Leek
sterk bezig. In zijn essay ‘Techniek en cultuur’ vraagt hij zich af waarom de christenen
‘zoo hopeloos achterwege’ blijven in de discussie over de wildgroei der techniek,
waarin vele ‘necrologen der cultuur’ de ondergang van de westerse beschaving
voorspellen. Er is een brede ‘actie en reactie van het ongeloof’ tegen de groeiende
macht van de techniek over het leven, maar een christelijk antwoord ontbreekt.
Noch romantiek, noch idealisme, noch een vlucht in oude culturen, noch een
grondeloos optimisme [...] zal ons en al onze medemenschen verlossen van de diepste
vloek, die dit technische tijdperk over ons heeft gebracht: de verborgen wereldangst,
de nijpende levensangst. [...] De voortschrijdende verwereldlijking der cultuur [...]
moet haar voleinding hebben. Reeds nu zien we teekenen, die de menschheid plaatsen
voor de eenige, laatste keus, die op de duur Gods geduld nog openlaat: de
heerschappij van Christus of het rijk van den Antichrist. Dan beseffen we de futiliteit
van elk optimistisch cultuurchristendom. Maar eveneens beseffen we, dat we in het
geloof reeds thans uitgelicht zijn uit den geestelijken dood, die deze cultuur zichzelf
toebereidt, wetend, dat de dood verslonden is tot overwinning. Maar op een dwaze
en ergerlijke wijze, en we kunnen niet anders dan op deze wijze, die ons moet maken
tot een steen des aanstoots in de cultuur, van dit geloof simpel getuigen.
(jrg. XVI, nr. 5/6, p. 301-3)
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8
Persiflage op ‘De dichter is een koe’, verschenen in Elckerlyc van november 1937 (jrg. I, nr. 11).
Achter de naam ‘Epigoon’ verschool zich Martien Beversluis.
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Achterbergs tweede bundel (1939). Een groot aantal verzen eruit verscheen eerder in Opwaartsche
Wegen.
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Reclame voor een nieuwe bundel gedichten van Jan H. Eekhout op de achterzijde van het aprilnummer
1937 (jrg. XV, nr. 2). In augustus 1936 (jrg. XIV, nr. 6) had Eekhout een zestal vertalingen gepubliceerd
in Opwaartsche Wegen.
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Affiche voor Is het mijn schuld?, de nieuwe roman (1937) van P.J. Risseeuw, die uitvoerig wordt
besproken door H.M. van Randwijk in mei 1937 (jrg. XV, nr. 3). Omslagontwerp: Roeland Koning
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Vignet door Leo Gestel, verschenen in het meinummer 1937 (jrg. XV, nr. 3).

13
Vignet door Hein von Essen, verschenen in het januarinummer 1938 (jrg. XV, nr. 11).
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Bijlage bij het juli/augustusnummer 1937 (jrg. XV, nr. 5/6). In dat nummer verscheen een studie van
J. Romijn over Hubert Bekman.
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15
Een charade op de bijbeltekst over de doortocht door de Rode Zee, tijdens de Pinksterconferentie van
het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen te Woudschoten, 1938. V.l.n.r. Aaron (K. Heeroma),
Miriam (Jo Ypma) en Mozes (Karel van Dorp, 1900-1961). Foto: F. van der Werf, Utrecht
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J.A. Rispens (1889-1962), omstreeks 1930. Slechts een maal werkte Rispens mee aan Opwaartsche
Wegen. In maart 1938 (jrg. XVI, nr. 1) verscheen een essay van zijn hand over A. Roland Holst.

17
P. Minderaa (1893-1968), omstreeks 1936. In de vijfde jaargang publiceerde hij een essay over de
poëzie van P.N. van Eyck, in de zestiende jaargang over Emmanuel de Bom.
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Handschrist van een gedicht van Willem de Mérode, gepubliceerd in Opwaartsche Wegen van
november 1938 (jrg. XVI, nr. 9) en postuum gebundeld in Spiegelbeelden (1979).
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19
Vijf leidinggevende figuren uit de protestantse letterkunde ondanks onderlinge meningsverschillen
bijeen op een bijeenkomst van christelijke auteurs te Amsterdam, 1938. V.l.n.r.: Roel Houwink, Hein
de Bruin, K. Heeroma, Jan H. de Groot en H.M. van Randwijk. De foto verscheen, met het rijmpje
van Jan H. de Groot eronder, in Het Korenland van mei 1938 (jrg. XV, nr. 5).
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Ido Keekstra (1909-1965), omstreeks 1937. Als een van de jong-protestantse dichters publiceerde hij
in de vijfde tot achtste jaargang. Aan de zestiende en zeventiende jaargang werkte hij wederom met
poëzie mee.
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Het omslag, dat gedurende de zestiende en zeventiende jaargang werd gebruikt. Het formaat was
tevens ingrijpend gewijzigd. De inhoudsopgave verdween in april 1938 van het omslag.
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Bert Bakker (1912-1969), omstreeks 1937. Hij werkte als dichter regelmatig mee vanaf de negende
tot de zeventiende jaargang.
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Koos van Doorne (1908-1984), omstreeks 1938. Gedichten van hem verschenen in de zestiende tot
achttiende jaargang.
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Anne de Vries (1904-1964), omstreeks 1936. De schrijver van de bestseller Bartje (1935) droeg een
fragment van zijn nieuwe roman Hilde bij aan het septembernummer 1938 (jrg. XVI, nr. 7).
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Roel Houwink aan C. Rijnsdorp, 26 november 1938. Nogmaals wordt Rijnsdorp gevraagd of hij
zitting wil nemen in de redactie van Opwaartsche Wegen. Deze keer accepteert hij de uitnodiging en
met ingang van de zeventiende jaargang (maart 1939) staat hij als redacteur vermeld.
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Studies: Proza. Invloed van Barth en Nietzsche
Ondanks een belofte bij het begin van de vijftiende jaargang is er weinig regelmatige
aandacht voor de ontwikkelingen op romangebied. Behalve de enquête zijn er slechts
mondjesmaat uitgebreidere besprekingen over nieuwe romans aanwezig.
P. van der Hoeven oordeelt in oktober 1937 hard over De rijke man van Van
Schendel in een essay getiteld ‘Het bankroet van een humanitaire gedachte’. De
schrijver ‘behandelt een ethisch thema op aesthetische wijze’ en heeft het niet
‘aangedurfd deze ethische eis met kracht op het leven te laten botsen’ (jrg. XV, nr.
8, p. 282). Een jaar later bespreekt hij onder de titel ‘Egalisatie als geestelijk
verschijnsel’ de historische roman Het vijfde zegel van Vestdijk. Na een analyse van
de rol van de historische figuren in het boek concludeert Van der Hoeven: ‘Het boek
beweegt zich onafgebroken in een grijze, egale, interesseloze middensfeer, waarin
geen enkele geestelijke kwaliteit zich kan laten zien, en waarin helaas hoogstens het
spoelsel van benedenaf van tijd tot tijd doordringt’ (jrg. XVI, nr. 8, p. 427).
De crisisroman blijft een onderwerp van discussie. H.M. van Randwijk bespreekt
in mei 1937 Is het mijn schuld? van P.J. Risseeuw. Hij is na eerder werk van Risseeuw
verrast door het sociaal engagement van de auteur, maar vindt het boek nog geen
echte crisisroman. Zeker, dit boek kegelt heel verdienstelijk de positie van een stel
langzamerhand onmogelijk geworden dominee's omver, het wekt op tot een versterkt
beleven van de saamhorigheid der gemeenteleden, maar het getuigt niet van een
nieuw besef van het wezen der kerk als kerk en van de verkondiging.
(jrg. XV, nr. 3, p. 108)
De nieuwe roman van Van Randwijk, Een zoon begraaft zijn vader, wordt kritisch
bekeken. In de rubriek ‘Puntjes bij paaltjes’ verschijnt een zeer negatieve recensie:
De heer van Randwijk, die een zeker soort revolutionaire romans schrijft, die
christelijk heeten, heeft onlangs op een conferentie van christelijke litteratoren
gezegd, dat hij eens zou doen zien hoe dr Karl Barth moet vertaald in een roman.
Die roman zou heeten: een zoon, die zijn vader begraaft.
De roman is er nu. De bedoeling is, om alle christelijke actie, ook die der
christelijke politiek, als onnut te teekenen. [...]
Het is geen christelijke, het is een antichristelijke roman.
(jrg. XVI, nr. 10, p. 535-6)
In april 1939 plaatst H. van der Leek enkele kanttekeningen bij het boek. Hoewel
hij aanzienlijk meer affiniteit voelt met de ideeën van de schrijver, is hij evenmin
gelukkig met de roman. ‘Van Randwijk kàn de dingen, waar het in zijn boek om
gaat, niet zuiver zien, zoolang hij zich politieke en sociale actualiteiten permitteert
en zich mede daardoor laat normeeren. Hij mag het gelooven of niet, maar niemand
kan èn kunstenaar èn partijganger èn doctrinair theoloog zijn, alles tegelijk, en niet
tegelijk in zijn geestelijke bewegingsvrijheid belemmerd worden en de boel grondig
door elkaar halen. Wat er dan op uitdraait, dat hij geen goed boek meer kan schrijven,
omdat zijn beelding het tegen een teveel aan ingewikkelde ideeën moet afleggen’
(jrg. XVII, nr. 2, p. 78-9).
In de vijftiende jaargang verschijnen er voor de laatste maal kronieken over de
literatuur in Vlaanderen en Zuid-Afrika. D.A. de Graaf levert een ‘Biografische
schets van Chesterton’ en een anonieme auteur doet verslag van een onderzoek naar
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het autobiografische karakter van de romans Jaapje, Jaap en Jakob van Jac. van
Looy.
G. Sevensma-Themmen is in de zestiende jaargang enthousiast over de historische
roman Brandende harten van G. Kraan-van den Burg. Verder is er dit jaar aandacht
voor Schaduwen van F. de Pillecyn en voor het proza van Maurice Gilliams. Roel
Houwink bespreekt twee vertaalde romans van Mauriac en Paulus van Tei-xeira de
Pascoaes, vertaald door A. Vigoleis Thelen en H. Marsman.
C. Rijnsdorp geeft in twee beschouwingen blijk van zijn belangstelling voor
Nietzsche. Hij kraakt het essay van H. Marsman over Menno ter Braak. Niet alleen
ergert hij zich aan het ‘literair balspel’ dat Marsman speelt door zijn vriend Ter Braak
eens uitgebreid in het zonnetje te zetten. Hij zet ook zijn vraagtekens bij het belang
van Ter Braak.
De tijd zal spoedig leren, hoe weinig positieve waarden Ter Braaks werk aan ons
literaire leven heeft gegeven; deze geheel op etaleren en epateren gerichte stijl kan
alleen hem onder ons verblinden, die niet ziet hoe arm aan ziel en aan hart deze
mens als schrijver is; hoe hij altijd anderen nodig heeft om er vivisectie op te plegen,
om ze mombakkessen af te trekken of, zoals bij Nietzsche, om ze te plunderen. Wie
werkelijk tot de schrijvers gaat waarmee deze vooral handige journalist zo familiaar
is, vindt aan zijn werk iets onuitsprekelijk ‘Hollands’, dat ‘Hollandse’ namelijk, dat
on-Hollands wil zijn en dat altijd een vast begeleidend verschijnsel in onze letterkunde
is geweest. Me dunkt, ik zal
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26
Een van de twee gedichten waarmee Annie M.G. Schmidt in het novembernummer 1938 (jrg. XVI,
nr. 9) debuteerde.
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‘Boer met vogelverschrikker’, illustratie bij een artikel over M. Schipper van J. Romijn, verschenen
in het maartnummer 1938 (jrg. XVI, nr. 1).
Olieverf door M. Schipper
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Vignet door M. Schipper, verschenen in het meinummer 1938 (jrg. XVI, nr. 3).
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Kort verslag van een redactievergadering, gemaakt ten behoeve van de afwezige G. Kamphuis, 25
november 1939.

30
Tijdens het diner ter gelegenheid van het tweede lustrum van de Christelijke Auteurskring, gehouden
in D' Vijff Vlieghen te Amsterdam, 1939. V.l.n.r.: (op de voorgrond) Piet Korthuys en Gerrit Mulder;
(tweede rij, zittend) Jan H. de Groot, Joh. van Hulzen, Hein de Bruin, Mary Pos en C. Rijnsdorp;
(staand) H.M. van Randwijk, Fedde Schurer, W.G. van de Hulst, Bert Bakker, K. Heeroma, G.
Kamphuis, A. Wapenaar, P.J. Risseeuw en Roeland Koning.
Foto: N.V. Vereenigde Fotobureaux
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31
Willem de Mérode, 1936. Het portret werd als illustratie opgenomen in het herdenkingsnummer
(augustus/september 1939, jrg. XVII, nr. 6/7) dat aan de in mei 1939 overleden dichter werd gewijd.
Olieverf door Alfred Löb
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Handschrift van het begin van een gedicht dat Muus Jacobse bijdroeg aan het Willem de
Mérode-nummer (jrg. XVII, nr. 6/7). Het was de eerste maal sinds het Derde Réveil-conflict dat het
dichtend alter ego van K. Heeroma meewerkte.
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Omslag van het tweede lustrumboek (1939) van de Christelijke Auteurskring. Het werd besproken
in oktober 1939 (jrg. XVII, nr. 8).
Omslag: Roeland Koning

34
Niek Verhaagen (1915-1948), ‘voor de invoering der distributie’, 1940. Hij was een van de
produktiefste jonge schrijvers - zowel van poëzie als proza - in de laatste drie jaargangen.
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M.A.M. Renes-Boldingh (1891-1968), omstreeks 1940. Na een lange periode van afwezigheid, draagt
ze een kerstverhaal bij aan het decembernummer 1939 (jrg. XVII, nr. 10).
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36
Maurits Mok (1907-1989), omstreeks 1930. Hij werkte als dichter mee aan de zeventiende jaargang.
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Het nieuwe omslag van de laatste jaargang, met een gewijzigde ondertitel.

38
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Roel Houwink aan G. Kamphuis, 19 februari 1940. Houwink schrijft over de recente redactionele
ontwikkelingen. Op zijn voorstel is de hele redactie afgetreden. Hein de Bruin en Houwink hebben
van de uitgever de opdracht gekregen een nieuwe redactie te vormen, waarin ze graag een plaats voor
Kamphuis open houden.

39
Bericht aan de leden van het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen, april 1940. Ze worden
opgeroepen zich te abonneren nu er eindelijk een redactie is geformeerd waarin alle verschillende
richtingen in de protestantse letterkunde zijn vertegenwoordigd en de conflicten zijn bijgelegd.
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Gedicht, verschenen in het laatste nummer van Opwaartsche Wegen (jrg. XVIII, nr. 5/6, juli/ augustus
1940). Het werd postuum gebundeld in Blauwzuur (1969).
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toch niet de enige zijn in Nederland, die zich ergert aan de manier waarop hier
Nietzsche ‘ontdekt’ en geannexeerd wordt. Wie Nietzsche niet enkel met zijn hoofd,
maar ook met zijn hart (dat verouderd vooroordeel, die anatomische vergissing
Gods) weet te lezen, voelt schaamte om de manier, waarop Ter Braak met hem
‘schermt’. (jrg. XVII, nr. 8, p. 348)
De bewondering van Rijnsdorp voor de Duitse filosoof blijkt ook uit zijn beschouwing
naar aanleiding van een essay van Rispens over Nietzsche. Hij vreest dat zijn tijd
voorbij is. ‘Wat hij mee heeft helpen voorbereiden, is een onversneden “Nihilismus”,
dat oneindig lelijker, maar oneindig werkelijker is dan het interessante nihilisme,
waarover Nietzsche meende te hebben getriumfeerd. De tijd is misschien reeds
gekomen, dat Nietzsches geesteskinderen hun vader dilettantisch, half-slachtig en
burgerlijk zullen gaan vinden, behept met de duizend vooroordelen van een
humanistisch-christelijke samenleving’ (jrg. XVIII, nr. 2, p. 67).
Ook Houwink schrijft negatief over Ter Braak, naar aanleiding van diens bundel
In gesprek met de vorigen. ‘Ter Braak liquideert’, maar welke opbouwende rol hij
zou kunnen spelen blijft voor Houwink onduidelijk. J. Romijn levert de samenvatting
van een radiolezing die hij hield over Willem Elsschot en zijn werk. Romijn richt de
aandacht op het komische en de humor in Elsschots boeken en gaat in op wat critici
vaak zijn ‘cynisme’ hebben genoemd. Hij vindt het gebruik van deze term onjuist
‘bij een auteur die het leven, in plaats van het te verachten en te ontkennen, vooral
in zijn latere werken met zulk een intensiteit en met een zoo groote teederheid
bevestigt. Elsschot's scepticisme verkeert slechts in cynisme, daar waar het
bovenmenschelijke in het spel komt’ (jrg. XVIII, nr. 3, p. 86).

Studies: Poëzie. De veranderende werkelijkheid
De vijftiende en zestiende jaargang bevatten poëzie-kronieken, waarin G. Kamphuis
een aantal recent verschenen bundels bespreekt. Hij schrijft onder meer over Jo
Kalmijn-Spierenburg en bespreekt bundels van J.J. van Geuns, Jan Campert en Hélène
Swarth. Zijn tweede kroniek is geheel gewijd aan een door Uys Krige samengestelde
bloemlezing uit de jongste Zuidafrikaanse poëzie, de Afrikaanse versameling.
Kamphuis is in zijn volgende kroniek positief over Ruischende bamboe van De
Mérode en Gebroken lier van Gerard den Brabander. Aanzienlijk minder te spreken
is hij over de debuutbundel van Theo ten Hooven. In het meinummer 1938 pleit hij
voor het werk van Jan H. de Groot, dat vaak uit onbegrip terzijde wordt geschoven.
De Groot ‘heeft een plastisch en sensitief evoceerend vermogen, dat onder de
Protestantsche jongeren alleen geëvenaard wordt door De Mérode’ (jrg. XVI, nr. 3,
p. 169). Zijn meest recente bundel Botsing noemt Kamphuis De Groots beste bundel
tot op dat moment. Verder komen aan bod Chimera's van Beversluis, Het randgebied
van W. Hessels en het debuut van A. Marja, Stalen op zicht. De laatste ‘Poëzie
Kroniek’ (jrg. XVI, nr. 10) besteedt aandacht aan Onvoltooide symphonie van Anthonie
Donker, het epische gedicht Mattheus van Ed. Hoornik en bundels van Truus Gerhardt,
K. Heeroma en Ab Visser.

Opwaartsche Wegen

Het verschijnen van de Volledige dichtwerken van Vondel, verzorgd en ingeleid
door Albert Verwey, is volgens Houwink ‘een gebeurtenis, welke een mijlpaal
beteekenen kan in de cultureele ontwikkeling van ons volk’ (jrg. XV, nr. 3, p. 91).
H. van der Leek levert in de vijftiende jaargang onder de titel ‘Spectraalanalyse
en arbeidsinspectie’ een uitgebreid opstel in twee delen over de stand van zaken in
de protestantse poëzie, naar aanleiding van twee recente bloemlezingen, Werk, het
boek der Jong-Protestantsche letterkunde, onder redactie van Jan H. Eekhout, en
Spectrum, bloemlezing uit de poëzie der Jong-Protestantsche dichters, samengesteld
door Bert Bakker, Barend de Goede en G. Kamphuis. In het eerste stuk bespreekt
Van der Leek per dichter het werk dat in de twee bundels werd opgenomen. In het
tweede analyseert hij waarom ‘deze aesthetisch correcte lyriek zoo velen diep
onbevredigd laat’.
Wij leven in een menschelijke situatie, waarvan de ernst ons doet hunkeren naar
een kunst, die deze situatie ook poëtisch ernstig, dat is met hartstocht en intensiteit
van beleving, opvat. Wij verlangen een lyriek, die ons diepste wezen raakt. Wij zien
uit naar een poëzie, die meer is dan toevallige impressie, dan interessante illustratie,
een poëzie die de werkelijkheid niet ornamentaal versiert en verfraait, maar die
symbolen opricht, die niet psychologiseert of preekt, maar menschelijk getuigt. (jrg.
XV, nr. 7, p. 224)
Dat er op de vraag naar dit soort poëzie geen adequaat antwoord is, ligt niet aan het
gebrekkige talent van de dichters. De recente ontwikkelingen in de poëzie lijken een
reactie op ‘een zich catastrofaal veranderende werkelijkheid, die zich gedurende de
negentiende en
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het begin der twintigste eeuw van cultuur tot civilisatie wijzigde en die thans zichtbaar
omslaat in anti-cultuur’ (jrg. XV, nr. 7, p. 228).
J.A. Rispens schrijft over het werk van A. Roland Holst, die geen ‘decadent zonder
meer is. Er is in hem nog de kracht van een geloof. [...] In luciede en inspiratieve
momenten ziet hij den ondergang dezer beschaving niet als het gevolg van den
zinloozen kringloop van blinde krachten, maar als een hoogere noodwendigheid.
Een geheimzinnige schuld rust op de wereld, de van haar oorsprong vervreemde, die
zij zich in hem, den agoniseerenden dichter van het einde, bewust wordt. [...] Men
hoede zich, bij de interpretatie van Roland Holst, deze schuld in Christelijk-ethischen
zin op te vatten. Hier is sprake van een kosmische schuld, een fatum. En de
machtelooze dichter moet toeschouwer zijn bij een aan deze fataliteit te gronde
gaande menschheid’ (jrg. XVI, nr. 1, p. 41). In die zin vertoont de dichter verwantschap
met Nietzsche, Ibsen en Kierkegaard. Rispens voelt er niet voor Roland Holst een
mysticus te noemen. ‘Zijn wereldvervreemding is geen ascetische afkeer van het
zinnelijke als zoodanig, maar van het decadente, waardoor hij zichzelf weet
aangestoken’ (jrg. XVI, nr. 1, p. 44).
Naar aanleiding van het artikel over Slauerhoff van Roel Houwink in de vorige
jaargang, probeert Hendrik de Vries ‘Een misvatting omtrent Slauerhoff's poëzie’
weg te nemen. Hij verzet zich tegen Houwinks opvatting - en die van veel andere
critici en bewonderaars - dat de poëzie van Slauerhoff ‘uit een wezensnoodzaak!
[spot] met alle aesthetische wetmatigheid’. Aan de hand van een aantal voorbeelden
uit Een eerlijk zeemansgraf laat De Vries zien, dat ‘in Slauerhoff's erkend-beste
gedichten de aesthetische wetmatigheid alomtegenwoordig [is]. Sommige zijn
menschelijkerwijs gesproken geheel gaaf [...], in andere zijn de haperingen vaak
meer schijn dan wezen. Onder onze 20e-eeuwsche dichters neemt hij wat dit betreft
vrijwel een gemiddelde, in geen geval zeer uitzonderlijke plaats in’ (jrg. XVI, nr. 2,
p. 97).
De laatste twee jaargangen moeten het stellen zonder poëziekronieken en ook
andere artikelen over poëzie zijn zeldzaam. Behalve het al eerder genoemde essay
over Achterberg en de bijdragen aan het Willem de Mérode-nummer zijn er slechts
twee artikelen die zich met het genre bezighouden.
In juni 1940 verschijnt ‘Bekentenissen van een veertigjarige’, een artikel van H.
de Bruin naar aanleiding van de laatste bundel van H. Marsman, Tempel en Kruis.
Hij volgt de biografische lijn die door de gedichten loopt en legt verbanden met
poëzie uit de verschillende levensperioden. De inhoud van de bundel ziet De Bruin
als symptomatisch voor de veertigjarige mens en dichter: ‘de levensperiode omstreeks
de veertigjarige leeftijd [is] vervuld van twijfelingen, van onklaarheid, van het
terugzoeken van verbanden met het verleden, van het herontdekken van mijlpalen
(of zeg: opgerichte tekenen) langs de afgelegde weg, van verwachting voor de
toekomst, van voorgevoelens dat straks Licht en Inzicht even helder zullen zijn’ (jrg.
XVIII, nr. 4, p. 119).
K. Heeroma publiceert in het laatste nummer een breed opgezet essay ‘De jongste
generatie’, waarin hij de dichters rond het jonge tijdschrift Criterium als groep
beschouwt en zich afvraagt ‘wat hebben wij van haar te leren?’ en ‘met welk accent
zou onze boodschap aan haar moeten klinken?’. De betrokken dichters zijn Van
Hattum, Den Brabander, Eric van der Steen, Marja, Achterberg, Mok, Hoekstra, M.
Vasalis, Bertus Aafjes, H.A. Gomperts, L.Th. Lehmann en ‘generatiekern’ Ed.
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Hoornik. Het antwoord op de eerste vraag is een onbarmhartig ‘hoe het niet moet.
Bij geen enkele andere generatie uit de literatuurgeschiedenis zou ik dit antwoord
durven geven, maar er is ook geen enkele literaire generatie aan te wijzen die de
jongste evenaart in gemis aan geloof. Talent is er genoeg, daar ligt het niet aan. Maar
het is een talent dat bezig is zich te vergooien’ (jrg. XVIII, nr. 5/6, p. 181). Op de
tweede vraag antwoordt Heeroma: ‘met geen enkel accent [...] Onze groep, zal hij
waarlijk zin hebben, heeft een boodschap tot iedere generatie, ook de kultureel
gezondste, omdat zij een kultuur in een door ontkerstening verwoeste gemeenschap
nooit waarlijk gezond kan achten. Hoeveel te meer moeten wij dan geen boodschap
hebben tot een generatie die kultureel ziek is, wier verbeelding geen kracht meer
heeft, die niet alleen de gemeenschap kwijt is, maar zelfs het individu alleen nog
maar kan bezingen om zijn zinloosheid aan te tonen, die niet alleen de inspiratie voor
haar liefdeslyriek zoekt bij vriendinnetjes en hoeren (dat hebben grote dichters haar
voorgedaan), maar dat doet op zo'n wijze dat men geen moment vergeten kan met
vriendinnetjes en hoeren te maken te hebben’ (jrg. XVIII, nr. 5/6, p. 181-2).

Andere kunsten
De aandacht voor beeldende kunst richt zich in de vijftiende jaargang vooral op de
schilderkunst. Jac. Ro-
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C. Rijnsdorp aan Roel Houwink, 19 september 1940. Rijnsdorp doet een voorstel om de lopende
jaargang van Opwaartsche Wegen buiten Uitgeversmaatschappij Holland om verder te laten verschijnen.
Het plan werd niet gerealiseerd.
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Bericht waarin de uitgever meedeelt dat de uitgave van Opwaartsche Wegen wordt stopgezet.

mijn schrijft over een tentoonstelling in Utrecht, die is gewijd aan ‘Zelfportretten
van thans levende kunstenaars’. Voorts levert hij essays over de schilders Hubert
Bekman en M. Schipper. P. van der Hoeven besteedt aandacht aan een expositie van
werk van Floris Verster. In de volgende jaargang geeft hij een overzicht van de
tentoonstelling ‘100 jaar Franse kunst’ in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Gerrit
L. Slagmolen draagt een stuk bij over de opening van ‘Het instituut voor religieuse
en kerkelijke kunst te Utrecht’.
In de zestiende jaargang overheerst de aandacht voor muziek. De musicoloog
Wouter Paap levert twee interessante bijdragen, getiteld ‘Stand der hedendaagsche
Nederlandsche muziek’ en ‘“Ontaarde muziek” in het Derde Rijk’. Het tweede artikel
handelt over een expositie ‘Entartete Musik’, gehouden te Düsseldorf, waar met
name de muziek van P. Hindemith fel werd aangevallen. Romijn bespreekt een aantal
boeken over muziek. Artikelen over religieuze muziek komen van de hand van G.L.
Slagmolen. Hij wijst op pogingen om te komen tot een nieuwe Psalmen-uitgave in
‘De restauratie der Psalmen in de Ned. Herv. Kerk’ en herdenkt de organist/componist
Jan Zwart, die een jaar eerder was overleden.
Slagmolen levert ook in de zeventiende jaargang bijdragen op het gebied van de
kerkmuziek. Hij geeft een inleiding op de ‘Johannes-Passion’ van Bach en bespreekt
enkele publikaties over orgels en orgelmuziek onder de titel ‘Vernieuwing in het
orgelleven’. P. van der Hoeven brengt de expositie ‘Parijse schilders’, eveneens te
zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam, onder de aandacht. In de laatste jaargang
komen, mede door de sterk veranderde samenstelling van de redactie, geen bijdragen
over beeldende kunst meer voor.
De in de veertiende jaargang ontstane gewoonte de afleveringen te verluchten met
vignetten en foto's is geen lang leven beschoren. Na mei 1938 blijven de nummers,
als vanouds, ongeïllustreerd. Als losse bijlagen waren inmiddels verschenen een foto
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van J.K. van Eerbeek en katernen met foto's van schilderijen van Hubert Bekman en
M. Schipper. Vignetten waren er onder meer van Leo Gestel, Hein von Essen, Dirk
Boode, Sierk Schröder en Hubert Bekman.
J. Romijn vervolgt zijn reeks ‘Aanteekeningen over filmkunst’. In de vijftiende
jaargang schrijft hij onder meer over werk van de regisseurs Willy Frost en E.A.
Dupont, over ‘The green pastures’ en over Nederlandse films. Het volgende jaar
levert hij twee overzichtsartikelen. Een volgende - en tevens laatste - bij-
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drage komt pas een jaar later. Het lange uitblijven van de rubriek wordt volgens
Romijn veroorzaakt door de ontwikkelingen in de filmindustrie.

Algemene onderwerpen
Een opmerkelijke verschijning is het artikel ‘Van den man en de vrouw en de eischen,
die God en zijn geweten aan den man stellen’ van G. van der Leeuw. Het is de tekst
van een lezing die de theoloog hield ‘op een Jongeren-conferentie van de Ned. Ver.
voor Vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap’. Van der Leeuw analyseert ‘de
strijd der sexen’ en het mannelijke gevoel van superioriteit, dat ‘voor het allergrootste
deel geperverteerd minderwaardigheidsgevoel’ is, en formuleert zijn eisen:
Eigenlijk is er maar één eisch: eerbied voor de vrouw als vrouw, niet als
moederdier, evenmin als sexelooze mensch, maar als mensch, die mensch is op
vrouwelijke wijze; als het woord niet zoo'n vreemden klank had, zouden wij kunnen
zeggen: eerbied voor de vrouw als vrouw-mensch. Er zijn geen menschen in het
algemeen en man en vrouw zijn allerminst dezelfde. Maar de man is een mensch op
mannelijke, de vrouw een mensch op vrouwelijke wijze. En hier past eerbied voor
den Ander.
(jrg. XVI, nr. 7, p. 380)
Roel Houwink wijdt onder de titel ‘Waar gaan we heen?’ een artikel aan de
industrialisatie van de boekenbranche. Hij voorziet dat het oprukkend ‘Amerikanisme’
desastreuze gevolgen zal hebben. De boekenproduktie wordt enorm opgevoerd, de
commerciële waarde van het boek wordt belangrijker gevonden dan de culturele
betekenis en de schrijver wordt ‘praktisch een loonarbeider’. Voor het kleine
Nederland heeft dit nare bijkomende consequenties. ‘De eigen schrijvers worden
erdoor uitgeput’ en de toenemende stroom van vertalingen betekent ‘een moordende
concurrentie’ (jrg. XVI, nr. 10, p. 532).
De kwaliteit van vertalingen lijdt eveneens onder de industrialisatie van het
boekwezen. P.H. Muller wijst aan de hand van een zeer slechte vertaling van een
Amerikaans boek op de gevaarlijke tendenzen van de ‘massa-productie’ van
vertaalwerk. ‘De vertalers moeten zoo snel werken, want worden zóó slecht betaald,
dat ze zich de weelde van rustige bezinning op hun arbeid eenvoudig niet veroorloven
kunnen. [...] De uitgevers willen de prijzen hunner vertaalde romans - vooral die,
welke behooren tot het genre der ontspan-ningsverhalen - zoo laag mogelijk houden
en zijn daarom al te dikwijls weinig kieskeurig bij de keuze van een vertaler.
Bovendien is het aantal dergenen, die meenen, dat zij een boek uit het Engelsch of
Duitsch kunnen overbrengen in onze taal, zoo groot, dat de concurrentie de prijzen
sterk drukt’ (jrg. XVII, nr. 12, p. 561-2).
K.A. Schipper gaat in ‘Christelijke literatuur en zending. Een historisch onderzoek’
in op de zendingstaak van de christelijke literatuur. Hij constateert wederom een
manco, dat des te nijpender is omdat de christelijke literatuur terrein verliest aan het
paganisme.
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Het einde
Geheel onverwacht krijgen de abonnees in september 1940 het bericht dat de uitgave
van Opwaartse Wegen/De Brug op de helft van de jaargang ‘voorloopig’ wordt
beëindigd. In de chaotische periode na de Duitse inval in Nederland was het
toenemend aantal opzeggingen van abonnees voor Uitgeversmaatschappij Holland
reden om - uit vrees voor een financieel debâcle - de uitgave te staken. Het Verbond
van Christelijk Letterkundige Kringen in Nederland droeg Houwink en Risseeuw op
‘pogingen te doen O.W. in de een of andere vorm te doen herleven’. Uitgever
Callenbach deed een poging het tijdschrift over te nemen, maar de prijs was hem te
hoog. Bert Bakker, Heeroma en Kamphuis hadden contact over de mogelijkheden
om het blad voort te zetten. Van een heruitgave onder dezelfde naam kwam echter
niets. Binnen de Christelijke Auteurskring sprak men over nieuwe initiatieven en
werden er namen voor een nieuw blad genoemd: Fundament, Réveil, Het Erfdeel en
De Kring. Als er geen tijdschrift van de grond komt, worden de mogelijkheden tot
publikatie van een jaarboek onderzocht. Een redactie, bestaande uit Heeroma,
Kamphuis en Van Randwijk, stelt onder de titel Wachtvuur een heel jaarboek samen
en levert dit in 1941 in bij uitgeverij Callenbach. Door de tijdsomstandigheden
verscheen er tijdschrift noch jaarboek.
De leden van de groep protestanten gingen tijdens de oorlogsjaren uiteenlopende
wegen. Het was moeilijk tot onmogelijk om het contact van voor mei 1940 te
continueren. Een aantal overleefde de periode niet, anderen raakten voorgoed van
elkaar vervreemd. Van een gezamenlijk initiatief kon dan ook na de oorlog geen
sprake meer zijn.
AP
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11 Gerrit Kamphuis
Portret van een voormalig jong-protestant
In een gereformeerd milieu te Zwolle, doorademd met de geest van dr. Abraham
Kuyper, kwam Gerrit Kamphuis op 8 mei 1906 ter wereld. De emancipatie van het
orthodox-protestantse volksdeel - naast die van de rooms-katholieken en de socialisten
- werkte door op alle gebieden van kerk, staat en maatschappij, overeenkomstig het
beginsel: de ere Gods ‘op alle terreinen des levens’.
Dit alomvattende calvinistische reveil, waartoe Kuyper als ‘klokkenist’ zijn ‘kleine
luyden’ had opgewekt en waarmee hij het tijdperk van de verzuiling inluidde, vond
weerklank in het leven van de familie Kamphuis.
Mijn grootvader, die zich in 1884 als timmerman-aannemer in Zwolle had gevestigd,
was de gereformeerde orthodoxie toegedaan. Hij werd uit de Nederlandse Hervormde
Kerk gezet toen bleek dat hij diaken was bij de ‘dolerenden’, zoals de volgelingen
van Kuyper werden genoemd die in 1886 met de Doleantie waren meegegaan. De
‘kleine luyden’ werden groter; mijn vader -eveneens een Kuyperiaan - breidde de
zaak van zijn vader verder uit en had zitting in diverse besturen van verenigingen en
organisaties op gereformeerde grondslag. In de boekenkast stonden werken van
Kuyper, prachtige banden met titels als De gemeene gratie, E voto Dordraceno, Voor
een distel een mirt en Om de oude wereldzee, en zijn portret hing aan de wand van
vaders werkkamer.
Behalve het dagblad De Standaard en de weekbladen De Heraut en De Reformatie
lazen we thuis ook de NRC; door het letterkundig bijblad van Johan de Meester bleef
ik goed op de hoogte met de moderne literatuur van die tijd.
Het klimaat waarin ik ben opgegroeid was bepaald niet ‘kulturfeindlich’. Het beeld
dat sommige moderne auteurs, wanneer ze over hun gereformeerde jeugd schrijven,
oproepen van het calvinisme als een kleinburgerlijk en anti-cultureel milieu, is onjuist.
Zij vereenzelvigen de bekrompen omgeving waarin ze zijn opgegroeid met het
calvinisme. Om te weten wat het calvinisme cultureel betekent, moet je terug naar
de zeventiende eeuw, naar mannen als Marnix, Huygens en Revius.
Mijn vader had kunstzinnige aanleg. Hij speelde orgel en zong bas in ‘Toonkunst’.
In mijn jeugd heb ik alle mogelijke oratoria gehoord en als kind kreeg ik orgel- en
later zelfs pianoles, een in gereformeerde kring ‘werelds’ instrument. Bovendien
waren mijn ouders lid van een Zwols leesgezelschap, ‘Uno Animo’. Naast stichtelijke
blaadjes als Pniël en Timotheüs bevatte de lees-portefeuille ook bladen als Den
Gulden Winckel, Stemmen des Tijds en Opwaartsche Wegen.
Na de zevenjarige lagere school doorliep Kamphuis de christelijke HBS - zijn vader
zat in het bestuur-, waar hij mede-oprichter en secretaris was van een letterkundige
club. Op negentienjarige leeftijd, terwijl hij zich voorbereidde op het staatsexamen,
begon Gerrit Kamphuis poëzie te schrijven.
In het begin dweepte ik met Gossaert en schreef verzen in zijn stijl. Wat later leerde
ik Rilke kennen en raakte ik onder de indruk van de plasticiteit en vormbeheersing
uit zijn middenperiode. Echt poëtisch wakker werd ik pas na het lezen van het
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sublieme gedicht ‘Het lied der dwaze bijen’ van Nijhoff in het jaarboek Erts 1926.
Het religieuze element in zijn poëzie en de bijzondere plastiek spraken mij zeer direct
aan. In mijn vroege werk is zijn invloed duidelijk aanwijsbaar.
Daarnaast heb ik jarenlang de vormende kracht van de bijbel als taal-, cultuur- en
letterkundig monument ondergaan. Mijn vader las na elke maaltijd een gedeelte uit
de bijbel voor. Ik kreeg er zo een verbeeldingswereld bij. De grondige bijbelkennis
die ik al luisterend opdeed, is mij bij mijn studies Nederlandse literatuur en
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kunstgeschiedenis, met name over de zeventiende eeuw, goed van pas gekomen.
Maar alle kerkgang en catechisatie ten spijt, ben ik er nooit toe gekomen belijdenis
des geloofs af te leggen.
In het elfde nummer van de vierde jaargang, januari 1927, debuteerde Gerrit
Kamphuis als dichter in Opwaartsche Wegen. Van de vijf gedichten die hij in de
zomer van 1926 naar de redactie van het tijdschrift had ingezonden, werden er twee
geplaatst: ‘Heete middag’ en ‘Het late najaar’. Van oktober 1926 tot september
1927 bezocht Kamphuis de school voor reserve-officieren van de infanterie te Kampen.
Het gedicht ‘Soldatenkamer’ herinnert aan de oude Van Heutzkazerne aldaar.
Toch werden er in deze beginperiode per jaargang slechts enkele gedichten
opgenomen: in de vierde jaargang twee, in de vijfde drie, in de zesde zes, waarvan
één onder het pseudoniem G. Willemsz, en in de zevende acht, met eveneens één
onder dezelfde schuilnaam. De gedichten die werden afgewezen, kreeg ik terug met
een summiere motivatie als: ‘Het loopt wel aardig, maar het gedicht is ons inziens
niet sterk genoeg’. Nadat ik Van Ham, eindredacteur van Opwaartsche Wegen, een
nadere motivering vroeg, schreef hij mij - met redenen omkleed - dat dit niet mogelijk
was. Suggesties voor eenvoudige verbetering van dichtregels, zoals ik die kreeg van
M. Nijhoff (De Gids) en D.A.M. Binnendijk (De Vrije Bladen) werden niet gegeven,
omdat vóór 1931 niemand in de redactie het dichterlijk métier kende of een moderne
versgevoeligheid bezat.
Na het regime van het soldatenleven was de Amsterdamse studentenwereld een
verademing. Kamphuis studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en geschiedenis
aan de Vrije Universiteit en later kunstgeschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit.
Hij was mede-oprichter en redacteur van Tuba, het orgaan van het studentencorps
van de VU en werkte mee aan studentenalmanakken. Ook was hij in het academiejaar
1931-1932 ab-actis van het studentencorps. Op de Pinksterconferenties van het
Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen in Nederland, welke hij af en toe
bezocht, ontmoette Kamphuis andere jonge dichters die aan Opwaartsche Wegen
meewerkten en sloot er literaire vriendschappen, onder andere met Gerrit Achterberg
en Martin Leopold.
Op instigatie van het hoofdbestuur van het Verbond -bij monde van Laura Olivier hebben Jan H. de Groot en ik op 28 september 1929 de Christelijke Auteurskring
opgericht. De Auteurskring was enerzijds bedoeld als vakvereniging, die de
leden-auteurs bij hun schrijverswerkzaamheden ‘morele en materiële’ steun kon
verlenen, waarbij W.G. van de Hulst wegens zijn grote ervaring met uitgevers zich
zeer verdienstelijk maakte als voorzitter en adviseur; anderzijds om de band tussen
de auteurs onderling te bevorderen door het op gezette tijden houden van
vergaderingen en lezingen van zijn leden voor de NCRV-radio en de christelijke
literaire kringen. Tot de opheffing in 1941 ben ik secretaris geweest. Helaas is het
eerste notulenboek, dat ik bij mijn mobilisatie in 1939 heb overgegeven aan Hein de
Bruin, verloren gegaan. Het tweede en belangrijkste boek heb ik nog altijd in mijn
bezit. De meeste leden van de Christelijke Auteurskring waren als redacteur of
medewerker bij Opwaartsche Wegen betrokken.
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Met Opwaartsche Wegen, in 1923 ‘meer uit verlangen dan kracht’ opgericht en in
haar naam het ‘omhoogstreven’ en ‘opworstelen’ van de jonge protestantse beweging
weergevend, begon de protestants-christelijke letterkunde haar ‘manco’ te ontgroeien.
In elke nieuwe jaargang verschenen namen van jonge dichters, voor het merendeel
van protestantsen huize. Zij werden naar analogie met de jong-katholieken tot
jong-protestanten gedoopt.
De wijze waarop de toenmalige redactie meende de achterstand van de literatuur
van en voor het orthodox-protestantse volksdeel te moeten opheffen en jonge dichters
aan te moedigen, werd door een aantal van hen - waaronder Kamphuis - als
onbevredigend ervaren.
Opwaartsche Wegen was aanvankelijk een bijna leeg vat; in de loop der jaren
druppelden de dichters er bij wijze van spreken binnen. Bovendien zaten er geen
dichters in de redactie, maar schoolmeesters van wie weinig bezieling uitging. De
redactie moest steeds het oog gericht houden op een literatuurbehoeftige christelijke
achterban, was min of meer braaf-didactisch bezig en wilde tegelijk de opkomst van
een protestants-christelijke literatuur stimuleren. Maar men kan geen twee heren
dienen. Ik vond het blad te gezapig, te huiselijk en te weinig artistiek. Het ontbrak
mijns inziens vooral aan elan, aan doelgericht beleid, ook toen er geen sprake meer
was van een ‘manco-vraagstuk’. In mijn correspondentie met Van Ham heb ik
herhaaldelijk gepleit voor het er bij betrekken van de beeldende kunst. Opwaartsche
Wegen was destijds bepaald geen periodiek, waarin wij als jongeren onze eigen
problemen en idealen
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1
G. Kamphuis (o1906), omstreeks 1925.
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Gedicht, verschenen in januari 1928 (jrg. V, nr. 11) en door de redactie van Opwaartsche Wegen ‘een
van de beste gedichten van onze jaargang’ genoemd. Het werd gebundeld in zijn eerste bundel Het
duistere licht (1930).

3
G. Kamphuis met zijn echtgenote B. Kamphuis-Simons Cohen op bezoek bij Willem Hessels te
Hulshorst, augustus 1933.

voor het voetlicht konden brengen. Bij literaire jonge-rentijdschriften als De Vrije
Bladen en De Gemeenschap lag dat heel anders. Wat aan de redactie ontbrak was
een bezielende leider, een figuur als Marsman of Van Duinkerken.
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In het voorjaar van 1930 kwam een aantal jongeren openlijk in opstand tegen de
redactie van Opwaartsche Wegen en het gevoerde redactiebeleid. De negentienjarige
Gabriël Smit had gesproken met de Amsterdamse uitgever H.J. Paris over een nieuw
op te richten literair tijdschrift - dat Kruistochten zou gaan heten en overigens nooit
verschenen is - en de inhoud van het eerste nummer werd in beginsel vastgesteld.
Op 17 mei 1930 stuurde Gabriël Smit, met mede-ondertekening van de overige
‘malcontenten’ G. Achterberg, Arie Dekker, Han G. Hoekstra, J.D. Ietswaart, G.
Kamphuis, Martin Leopold en Wouter Paap, de redactie een ultimatieve brief met
als belangrijkste eis - naast bezwaren ten aanzien van het opnamebeleid en de
vormgeving van het tijdschrift - het opnemen van drie jongeren in de redactie.
De reactie van de redactieleden was er een van woede en ontsteltenis. Van Ham zag
mij als initiator van deze ‘samenzwering tot koerswijziging’ van het redactiebeleid.
Ik had van hem een boze brief ontvangen, waarin hij mij - in vage bewoordingen,
maar toch duidelijk genoeg - beschuldigde heimelijk tegen Opwaartsche Wegen te
hebben geageerd en zelfs medewerkers voor een nieuw tijdschrift te hebben gezocht,
zoals mijn vrienden Jan H. Eekhout en W. Hessels. Op onze wensen en eisen kwam
al na enkele dagen een afwijzend antwoord, en hoewel Van Ham later deze zaak
badinerend voorstelde als een onbesuisd optreden van enkele onrijpe jongeren, bleek
onze rebellie de redactie wel degelijk aan het schrikken te hebben gemaakt. In 1931
trad de tot het Barthianisme bekeerde dichter Roel Houwink - voormalig redacteur
van De Vrije Bladen en vriend van Marsman - tot de redactie toe en een jaar later,
toen dr. C. Tazelaar en A.J. van Dijk aftraden, kwamen Hein de Bruin en Klaas
Heeroma voor hen in de plaats. Zo kreeg Opwaartsche Wegen toch nog drie dichters
in de redactie.
Inmiddels had Kamphuis zijn naam als dichter gevestigd. In 1930 verscheen zijn
eerste dichtbundel Het duistere licht. Na het conflict met de redactie van Opwaartsche
Wegen in datzelfde jaar sloeg hij zijn poëtische vleugels uit. Hij publiceerde gedichten
in De Gids, De Vrije Bladen,
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Het Korenland, De Delver, Helikon, De Werkplaats en in jaarboeken als Erts en
Balans. Van 1931 tot 1934 was hij mede-redacteur van het algemeen literair tijdschrift
Het Venster. Als secretaris van de Christelijke Auteurskring had Kamphuis zitting
in de redacties van de lustrumboeken Het heerlijk ambacht (1934) en Verzeild bestek
(1939). Samen met Bert Bakker en Barend de Goede vormde hij de redactie van de
poëziebloemlezing Spectrum (1936) en de essaybundel De weegschaal (1937). Behalve
een bloemlezing uit de poëzie van de dichter van de Contra-Reformatie Joannes
Stalpart van der Wiele, die hij tevens van een inleiding voorzag, gaf hij in hetzelfde
jaar samen met Jan H. Eekhout de bloemlezing Rilke in Holland uit. Ook verscheen
- na Het wondere verbond (1934) - zijn derde dichtbundel Aardsch seizoen, die voor
Simon Vestdijk aanleiding was Kamphuis, samen met G. Achterberg, Jan H. Eekhout,
Jan H. de Groot en Willem Hessels, te rekenen tot de begaafdste jong-protestantse
dichters (NRC, avondblad van 3 juli 1937).
In de strijd die de jong-protestantse beweging voerde om de ‘buitenwacht’ enerzijds
en de ‘huisgenoten des geloofs’ anderzijds opmerkzaam te maken op haar bestaan
en te overtuigen van haar betekenis, werd overmatig gebruik gemaakt van het ‘wapen’
van de bloemlezing. Met Stille opvaart, Christelijke dichters van dezen tijd, Het derde
Réveil, Spectrum, Werk, De kinkhoorn, Moderne Nederlandsche religieuze lyriek,
Reünie van jong-protestantse dichters en Protestantse poëzie na '80 werden beide
kampen bestookt. Al deze bloemlezingen bevatten poëzie van Gerrit Kamphuis,
behalve Het derde Réveil van K. Heeroma.
Slechts tien dichters achtte Heeroma het predikaat ‘Kristelik dichterschap’ waardig.
Opvallend is wel dat zeven van hen zich van de opvattingen die hij in zijn inleiding
heeft ontvouwd, hebben gedistantieerd. De bloemlezing zelf had hij voortreffelijk
samengesteld. Mij wilde hij, evenals Gerrit Achterberg, de verantwoordelijkheid van
het christelijk dichterschap nog besparen. In Het Korenland, het blad van het
Nederlands Jongelingsverbond waarvan Jan H. de Groot secretaris was, heb ik in
augustus 1934 Het derde Réveil besproken. Idee en term ‘derde Réveil’ vond en vind
ik historisch onjuist en tamelijk dwaas, het Réveil en de Doleantie kennend, de laatste
van huis uit. Er was in het begin van de jaren dertig immers geen sprake van een
religieuze opwekking die op het maatschappelijke en culturele leven van grote invloed
is geweest, zoals bij de vorige bewegingen het geval was, met andere woorden:
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Karikaturaal zelfportret van G. Kamphuis, 1937.
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G. Kamphuis in officiersuniform, 1939. Als reserve-officier werd hij in april 1939 opgeroepen en
werd hij in Holterhoek geplaatst als commandant van een grenswacht. Door zijn mobilisatie zag hij
zich genoodzaakt in december 1939 als redacteur terug te treden.

een ‘derde Réveil’ heeft helemaal niet bestaan, behalve in de fantasie van Heeroma.
Het derde Réveil leidde tot een conflict binnen de redactie van Opwaartsche Wegen.
Enkele redacteuren namen openlijk afstand van de opvattingen van hun
mederedacteur, hetgeen de persoonlijke verhoudingen niet ten goede kwam en de
interne tegenstellingen verscherpte. Het artikel ‘Heeroma en het derde Réveil’ van
H. van der Leek in Eltheto van oktober 1934, waarin hij de achtergronden naspeurt
van Heeroma's idee van de dichter als een bijzondere gelovige, die door zijn inspiratie
de mogelijkheid tot profetische waarheidsopenbaring heeft en door het christelijke
dichterwoord een leider in de gemeente kan zijn, was voor Heeroma aanleiding in
december 1934 uit de redactie van Opwaartsche Wegen te treden.
De conclusie van Van der Leek, als zou Heeroma onbewust beïnvloed zijn door
de niet bepaald christelijke idee van Fichte, die de ‘mens als scheppend middelpunt
van de wereld’ ziet, was voor Heeroma de spreekwoordelijke druppel geweest. Van
der Leek had kunnen volstaan met het verwijzen naar de leermeester van Heeroma
aan de Leidse universiteit, Albert Verwey, die de romantische opvatting uitdroeg
van de dichter als leider, wetgever en profeet.
Van Ham, W.A.P. Smit en Haantjes zijn Heeroma gevolgd en in 1936 werd door
hen De Werkplaats opgericht. Heeroma wilde eveneens uit de Christelijke
Auteurskring treden naar aanleiding van de kritiek, die Rijnsdorp geuit had in een
radiolezing op 20 juli 1934 voor de NCRV en in de Rotterdammer van 28 juli en 4
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en de zaak in der minne kunnen schikken.
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6
G. Kamphuis aan Hein de Bruin, 14 juli 1939. Op zijn mobilisatiepost bekijkt Kamphuis Opwaartsche
Wegen eens van een afstand. Hij voelt veel voor ingrijpende veranderingen.

7
Pagina's uit Het wondere verbond (1934), Kamphuis' tweede verzenbundel. Linosnede: J. Minderaa.

Rijnsdorp was indertijd bepaalde neo-calvinistische gedachten toegedaan, die door
de VU-hoogleraren Dooye-weerd en Vollenhoven waren ontwikkeld en neergelegd
in de ‘wijsbegeerte der wetsidee’. Kamphuis kende deze opvattingen uit de eerste
hand; als eerstejaarsstudent had hij de verplichte colleges daarover van prof. dr.
D.H. Th. Vollenhoven gevolgd.
De gedachte van de eigenwettigheid van de poëzie, die ‘soeverein in eigen
(wets)kring’ is en niet gezien moet worden als dienstmaagd van de theologie,
beïnvloedde zijn kijk op de relatie tussen kunst en religie, zoals blijkt uit de door
Kamphuis geschreven inleiding tot de bloemlezing Spectrum: ‘En voorts bedenke
men, dat de poëzie der jong-protestanten geen zaak is van dogmatiek of moraal, of
ingedeeld zou kunnen worden naar protestantsch-kerkelijke groepeeringen, maar
een in vrijheid, d.w.z. naar eigen wetten bloeiend gewas op het gebied van het
protestantsch-christelijke leven [...]’.
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Deze bloemlezing uit de poëzie van jong-protestantse dichters was bedoeld als reactie
op Het derde Réveil en wilde, zoals de titel Spectrum aangeeft, zoveel mogelijk alle
kleuren tonen die het prisma van het protestantse dichterschap destijds opleverde,
waarbij het de bedoeling was de dichters zelf te laten spreken en niet een theorie of
systeem tussen hun woorden en de lezer in te schuiven.
De term ‘eigenwettigheid’ van de poëzie werd door critici als dr. C. Tazelaar niet
begrepen en opgevat als een verdediging van het ‘l'art pour l'art’, maar door Heeroma
wel, zoals blijkt uit het lemma dat hij over mij schreef in de Moderne encyclopedie
der wereldliteratuur, waarin hij zegt dat het accent bij mij meer lag op het artistieke
dan op het programmatische.
Op 4 juni 1936 werd Kamphuis door Roel Houwink schriftelijk uitgenodigd zitting
te nemen in de redactie van Opwaartsche Wegen. De redactie bestond na de
‘Barthiaanse inbraak’ uit H. de Bruin, H. van der Leek, P.H. Muller en Houwink.
De afsplitsing van De Werkplaats had zijn weerslag op het functioneren van het
tijdschrift en Kamphuis had - zoals vroeger met Van Ham - met eindredacteur
Houwink op diens verzoek correspondentie gevoerd over de mogelijkheden tot
verbetering van het blad.
In mijn antwoordbrief van 6 juni 1936 heb ik enkele principiële en praktische kwesties
aan de orde gesteld, alvorens te beslissen of ik de uitnodiging wel of niet zou
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aanvaarden. Wat het principiële betreft was ik bang dat de Barthiaanse beginselen
zouden domineren. Houwink had indertijd in een recensie mijn tweede bundel Het
wondere verbond als onchristelijke poëzie gekarakteriseerd. Verder was ik van
mening, dat enkele verzen die gedurende de laatste jaren in Opwaartsche Wegen
waren gepubliceerd, misschien wel uitingen waren van christenen, maar nauwelijks
poëzie mochten heten. De praktische zaken hadden onder meer betrekking op de
compositie van de afleveringen en de vormgeving, uitvoering en verzorging van het
blad.
Op 17 oktober 1936 had er ten kantore van Uitgeversmaatschappij Holland te
Amsterdam een bijeenkomst plaats van redactie en uitgever. Een van de punten die
ik daar naar voren bracht, was dat de door de redactie gevolgde beleidslijnen te zeer
theologisch-kritisch waren. Men lette meer op het ‘christelijk-zijn’ van het gedicht
- en dan vooral in Barthiaanse zin - dan op de poëtische waarde en de kracht van de
expressie. Verder liet ik blijken meer te voelen voor een algemeen cultureel tijdschrift.
Na rijp beraad heb ik Houwink op 22 oktober 1936 geschreven mijn benoeming te
aanvaarden, zij het niet geheel van harte. Bert Bakker en Jan H. de Groot hadden het
mij afgeraden, maar ik vond dat het lafhartig zou zijn te weigeren, nadat ik zo vaak
kritiek op Opwaartsche Wegen had geuit. Op de redactievergadering van 11 april
1937 deelde uitgever Van Ulzen mee, dat Opwaartsche Wegen een kleine vierhonderd
abonnees had en er slechts met een gering verlies gewerkt werd, in tegenstelling tot
De Werkplaats, dat met veel minder abonnees op het punt stond te verdwijnen. Op
de redactievergaderingen bleken we als redacteuren lang niet op één lijn te zitten.
Met name Tom de Bruin en Van der Leek waren Barthiaanse scherpslijpers die meer
filosofisch-theologische maatstaven lieten gelden, dan artistieke.
Op de zaterdag voor Pasen 1939 werd Kamphuis als reserve-officier opgeroepen en
tot 10 mei 1940 was hij commandant van een grenswacht in Holterhoek. Door zijn
mobilisatie kon hij niet meer aan de redactiewerkzaamheden deelnemen. Daarom
berichtte hij in december 1939 aan Roel Houwink dat hij zich terugtrok als redacteur.
Wel in de redactie zitten en er niets voor doen, dat was niets voor mij. Bovendien
traden op voorstel van Roel Houwink in februari 1940 alle redacteuren af, waarna
de uitgever Hein de Bruin en Houwink vroeg een nieuwe redactie samen te stellen.
Deze werd gevormd door De Bruin, Heeroma, Houwink en Rijnsdorp, terwijl voor
mij een plaats open werd gehouden. Opvallend is, dat in deze samenstelling de drie
voornaamste richtingen in de toenmalige protestants-christelijke letteren verenigd
zijn: Rijnsdorp als neo-calvinist, Houwink als Barthiaan en Heeroma met zijn
‘dichterschap in de gemeente’, waarbij H. de Bruin enigszins aarzelend tussen deze
geprononceerde figuren staat. Het is een pluriformiteit, die destijds mijn ideaal was
voor een protestants-christelijk letterkundig tijdschrift.
Na het vallen van het doek voor Opwaartsche Wegen was Kamphuis betrokken bij
pogingen het tijdschrift voort te zetten en zat hij, samen met K. Heeroma en H.M.
van Randwijk in de redactie van het jaarboek Wachtvuur. Door de
tijdsomstandigheden kon de publikatie van zowel het tijdschrift als het jaarboek geen
doorgang vinden.
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Met het ter ziele gaan van Opwaartsche Wegen werd een belangrijke en creatieve
periode in het leven van Gerrit Kamphuis afgesloten. ‘De springvloed van de oorlog
overspoelde de literaire kastelen en verwijderde vrienden van voormalige vrienden.
Leven en dood begonnen in de groep huis te houden.’ Met deze woorden vatte
Rijnsdorp in zijn In drie etappen de gevolgen van de donkere oorlogsjaren voor de
jong-protestantse beweging pregnant samen.
De rol van Kamphuis als verzetsdichter en initiator van het eerste Nieuw
Geuzenliedboek (anoniem uitgegeven met Jan H. de Groot en H.M. van Randwijk
in 1941), de uitgave van Pro Patria (bloemlezing uit de vaderlandse poëzie, samen
met K. Heeroma, verschenen in 1942, geantedateerd 1941), zijn vierde dichtbundel
Carmina sparsa (in de Schildpadreeks, 1943) en zijn directe betrokkenheid bij de
illegaliteit enerzijds en het doorstane oorlogsleed anderzijds, vormden voor hem
eenpersoonlijke doorbraak naar een wereld zonder gereformeerde begrenzingen.
Aan de hergroepering van christelijke auteurs na de Tweede Wereldoorlog in het
‘Contact van Protestants-Christelijke auteurs’ - met als exponent het letterkundig
en algemeen-cultureel maandblad Ontmoeting - heeft Gerrit Kamphuis niet meer
meegedaan.
AS
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Biografische gegevens redacteuren
Hein de Bruin (IJlst 22 maart 1899-Amsterdam 10 juni 1947)
Na lagere school werkzaam op het kantoor van zaadhandel Sluis en Groot te
Enkhuizen. In 1920 naar Amsterdam, waar hij werkt voor de afdeling Duitse
correspondentie op het hoofdkantoor van de Incassobank. Avondstudie MO-Duits
niet voltooid. Debuteert in 1928 als dichter in Opwaartsche Wegen. Schrijft naast
poëzie, gebundeld in onder meer Het ingekimde land (1932; uitgebreide herdruk met
voorwoord door W. Hazeu, 1976), Hernieuwd herdenken (1941) en De brief (1942),
een roman, getiteld Wat blijft (1934), en een aantal novellen, waaronder Schalm en
scharnier (1936), Man en macht (1938) en 't Rad der geboorte (1941). Bewerkte
bijbelstof in een herdichting van het boek Job (1943) en in het ‘schouwspel’ Paulus
in Efeze (1946). Vertaalde Juliaan en Madallo (1947) van Shelley. Werkte mee aan
diverse protestantse tijdschriften. Redacteur van Opwaartsche Wegen (maart
1932-augustus 1936; maart 1939-augustus 1940), De Werkplaats (1937) en Elckerlyc
(1938-1939). Veel bestuurlijke activiteiten, onder meer secretaris van de Christelijk
Letterkundige Kring Amsterdam en hoofdbestuurslid van het Verbond van Christelijk
Letterkundige Kringen. Vanaf 1946 korte tijd werkzaam bij het Nationaal Instituut
te Amsterdam. Maakte in 1947 een eind aan zijn leven.
Anthonie Cornelis de Bruin (Groot-Ammers 20 maart 1907-Katwijk 12 mei 1940)
Werkzaam als spraakleraar te Amsterdam. Bestuurslid van de Rotterdamse afdeling
van het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen en daarna lid van het
hoofdbestuur van het Verbond. Schreef proza, kritieken en essays. Publiceerde een
roman, getiteld Tussen hemel en aarde (1937). Redacteur van Opwaartsche Wegen
van november 1936 tot februari 1940. In de eerste oorlogsdagen per ongeluk door
een nerveuze Nederlandse schildwacht doodgeschoten.
Arjan Johannes van Dijk (Bolsward 8 september 1890-Groningen 25 augustus
1944)
Werkzaam als chef algemene zaken bij het Algemeen Handelsblad. Lid van de
NSB en na de gelijkschakeling van het Algemeen Handelsblad in 1941 onderdirecteur.
Leider van de vakgroep Uitgeverspersoneel van het Persgilde. Redacteur van Bloesem
en Vrucht (1919-1920), Opgang (1922-1923) en Opwaartsche Wegen (maart
1923-februari 1932). Mede-oprichter van de Bond van Christelijk Letterkundige
Kringen. Stelde met Jan H. de Groot de bloemlezing Stille opvaart (1930) samen.
Op de Afsluitdijk in zijn auto door een Spitfire gemitrailleerd.
Jacob Haantjes (Renkum 1 september 1899-Goes 3 augustus 1956) Na Christelijke
HBS te Leeuwarden voorbereiding voor het staatsexamen op het internaat Ruimzicht
te Doetinchem. Studie Nederlands te Utrecht, waar hij in 1929 promoveert op een
dissertatie over de Friese dichter Gysbert Japicx. Werkt als essayist mee aan Opgang
en Opwaartsche Wegen en publiceert sporadisch proza onder het pseudoniem H.
Enema. Redacteur van Opwaartsche Wegen van maart 1926 tot december 1934 en
van De Werkplaats van januari 1936 tot december 1937. Van 1925 tot 1930 lector
aan de universiteit van Londen, waar hij in contact komt met Zuidafrikaanse studenten.
Zijn belangstelling voor de Zuidafrikaanse letterkunde en cultuur uitte zich in tal van
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artikelen en enkele boekpublikaties, waaronder Afrikaans proza (1930) en Kroniek
van Zuid-Afrika (1938). Propageerde de Nederlandse literatuur in Zuid-Afrika door
middel van enkele bloemlezingen. Schrijver van een monografie Over Wilma en
haar werk (1931) en over Aart van der Leeuw (1950). Vanaf 1933 werkzaam als
leider van het internaat Ruimzicht, van 1942 tot 1947 en van 1953 tot zijn dood leraar
aan het Christelijk Lyceum te Zutphen. In de tussenliggende periode
internaatsdirecteur en leraar aan het Christelijk Lyceum te Zeist. Publiceerde na de
oorlog essayistisch werk in Ontmoeting.
Johannes van Ham (Middelburg 11 maart 1892-Middelburg 30 december 1985)
Na MO-Nederlands te Utrecht studie Nederlandse letteren te Leiden, waar hij in
1932 promoveert op Beschouwingen over de literaire betekenis der Laxdoela Saga.
Werkzaam als leraar aan de HBS te Leiden. Medeoprichter van de Bond van Christelijk
Letterkundige Kringen. Redacteur van Opgang (1922-1923), Opwaartsche Wegen
(maart 1923-december 1934), De Werkplaats (januari 1936-december 1937) en
Elckerlyc (1938-1939). Behalve aan deze bladen werkte hij als criticus en essayist
onder meer mee aan de Lectuurgids. Lid van de NSB en tijdens de Tweede
Wereldoorlog hoofd van de afdeling Boekwezen van het Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten. ‘Waarnemend hoofdredacteur’ van De Schouw
(1943-1945), het orgaan van de Kultuurkamer. Na de oorlog leraar aan de HBS te
Vlissingen en vervolgens aan de Rijkskweekschool te Middelburg. Mede-auteur en
redacteur van een aantal studieboeken en bloemlezingen, waaronder Beknopte
Nederlandse spraakkunst (1935), De kunst van lezen (1939), Avondmaalsgedichten
(1958) en De taal der religie (1963). Verzorgde in latere jaren naast een inleiding
tot het werk van Harry Mulisch (1969) nog een aantal heemkundige publikaties over
Zeeland.
Klaas Hanzen Heeroma (Hoorn op Terschelling 13 september 1909-Groningen 21
november 1972)
Bezocht het gymnasium te Zwolle en ging in 1928 Nederlandse taal- en letterkunde
studeren te Leiden. Promoveert in 1935 op Hollandse dialektstudies, waarmee hij
zijn naam als dialectoloog vestigt. Korte tijd werkzaam als leraar aan het Rijnlands
Lyceum te Wassenaar en
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aan de Christelijke HBS te Leiden. Vanaf 1936 medewerker aan het Woordenboek
der Nederlandse taal. Van 1946 tot 1948 leraar aan de Haagse School voor Taal- en
Letterkunde. Hoogleraar aan de Universiteit van Indonesië te Djakarta van 1949 tot
1952; daarna hoogleraar Nedersaksische taal- en letterkunde te Groningen. Naast
talrijke boeken en artikelen op dialectologisch en filologisch gebied, publiceerde hij
een twintigtal dichtbundels, voor het merendeel onder het pseudoniem Muus Jacobse.
Daaronder bevonden zich Programma (debuut, 1932), De doortocht (1936), Tussen
de bedrijven (1938) en de met de Van der Hoogtprijs bekroonde bundel Vuur en
wind (1945). Als dichter, essayist en criticus werkte hij onder meer mee aan Stemmen
des Tijds, Opwaartsche Wegen, De Werkplaats en Ontmoeting. Redacteur van
Opwaartsche Wegen van maart 1932 tot december 1934 en van maart tot augustus
1940; van De Werkplaats van januari 1936 tot december 1937. Heeroma stelde
verscheidene bloemlezingen samen, waaronder Het derde Réveil (1934) en Reünie
(1939). Als dichter werkte hij mee aan de nieuwe berijming van de Psalmen (1968)
en aan het Liedboek voor de kerken (1973).
Roel Houwink (Breda 17 januari 1899-Zeist 3 juni 1987)
Studeerde rechten te Groningen en Utrecht en probeerde daarna als schrijver in
zijn levensonderhoud te voorzien. Debuut met poëzie in met tijdschrift Stroomingen
(1918). Daarna actief als dichter, prozaïst en criticus in diverse tijdschriften. Redacteur
van De Vrije Bladen (1925) en Opwaartsche Wegen (maart 1931-augustus 1940).
Schreef het eerste expressionistische proza in Nederland, gebundeld in Novellen
(1920-'22) (1924). Publiceerde zijn eerste dichtbundels Madonna in tenebris (1925)
en Hesperiden (1925) onder het pseudoniem H. van Elro. Daarna verscheen nog een
groot aantal dichtbundels en prozawerken onder eigen naam. Werkte als
literatuurcriticus voor onder meer het Utrechtsch Dagblad en de NRC. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog lid van de Kultuurkamer en werkzaam voor De Schouw en
de afdeling Boekwezen. Zijn belangstelling ging behalve naar literatuur uit naar
theologie, filosofie en psychologie. Na de oorlog studie psychologie, waarna hij als
psycholoog werkzaam was. Stelde een groot aantal bloemlezingen samen en vertaalde
werken van onder meer Lao Tse, Kierkegaard, Thomas à Kempis, Goethe en Denis
de Rougemont. Publiceerde herinneringen aan een aantal belangrijke literaire vrienden,
waaronder Marsman, Slauerhoff en Achterberg.
Gerrit Kamphuis (Zwolle 8 mei 1906)
Na Christelijke HBS te Zwolle en staatsexamen studie Nederlandse taal- en
letterkunde en geschiedenis aan de Vrije Universiteit en kunstgeschiedenis aan de
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Daarna als leraar werkzaam te Amsterdam
en Zwolle. Tijdens de mobilisatie 1939-1940 als reserve-officier in militaire dienst,
evenals in de periode 1946-1950, waarin hij drie jaar op Zuid-Sumatra gestationeerd
was. Van 1954 tot 1971 hoofd van de afdeling Kunstzaken der gemeente
's-Gravenhage. Mede-oprichter en secretaris van de Christelijke Auteurskring
(1929-1941). Als dichter, criticus en essayist medewerker aan tal van periodieken
binnen en buiten de protestantse zuil. Redacteur van Het Venster (1931-1934),
Opwaartsche Wegen (november 1936-februari 1940), Ad Interim (1945-1947) en
van de lustrumboeken van de Auteurskring Het heerlijk ambacht (1934) en Verzeild
bestek (1939). Als dichter publiceerde Kamphuis de bundels Het duistere licht (1930),
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Het wondere verbond (1934), Aardsch seizoen (1937) en Carmina sparsa (1943).
Medesamensteller van enkele bloem-lezingen, waaronder Spectrum (1936) en Nieuw
geuzenliedboek (1941). Bezorger van een heruitgave (1953) van Schetsen en verhalen
van Aarnout Drost en van het eerste en derde deel van het Verzameld werk (1954)
van Martinus Nijhoff.
Harmen van der Leek (Amsterdam 27 februari 1895-Amsterdam 17 november
1941)
Na de lagere school werkzaam op het kantoor van zaadhandel Sluis en Groot te
Enkhuizen. Studie MO-Duits, in 1922 voortgezet aan de Gemeentelijke Universiteit
te Amsterdam. In dezelfde plaats vanaf 1916 diverse kantoorbaantjes, onder meer
op de nachtredactie van het Algemeen Handelsblad. Vanaf 1925 leraar Duits te
Hilversum, vanaf 1932 aan het Hervormd Lyceum te Amsterdam. Redacteur van
Bloesem en Vrucht (1919-1920), Opgang (1920-1923) en Opwaartsche Wegen (maart
1923-februari 1940). Mede-oprichter van de Bond van Christelijk Letterkundige
Kringen. Schreef essays en kritieken voor diverse protestantse bladen, waaronder
naast de genoemde de Lectuurgids en Stemmen des Tijds. In de jaren dertig
medewerker aan de Literatuurgeschiedenis van West-Europa, die echter pas in 1947
verscheen. In 1941 gefusilleerd door de bezetter wegens hulp aan neergeschoten
Engelse vliegers. Zijn laatste brief werd postuum gepubliceerd.
Pieter Hendrik Muller (Rotterdam 16 april 1901-Eindhoven 7 september 1964)
Na een bibliotheekopleiding werkzaam als chef-inkoper bij De Bijenkorf en
bibliograaf te Rotterdam. Samensteller van een Bibliografie betreffende den Bijbel
[...] (1934). Vanaf 1936 leider van een meisjesinternaat te Eindhoven. Schreef
biografisch, bibliografisch, essayistisch en kritisch werk voor diverse protestantse
bladen, waaronder De Vriend des Huizes, Opgang en Opwaartsche Wegen. Redacteur
van het laatste tijdschrift van oktober 1925 tot februari 1940. Publiceerde een inleidend
essay Over literatuur (1930). Samensteller van diverse bloemlezingen, onder meer
Uit het nieuwe christelijke proza (1934) en De dichter vertelt (1937). Schreef samen
met Anne de Vries het kinderboek Het droevig avontuur van Formosa (1930). Stelde
het tweedelige werk Kerkbouwers. Kerkgeschiedenis in biografieën (1949) samen.
Schrijver van een aantal monografieën, onder meer over de Amerikaanse evangelist
Dwight Lyman Moody (1949). Postuum verscheen van zijn hand Ambt en dienst. Een
handreiking aan de hervormde ouderling (1965).
Cornelis Rijnsdorp (Rotterdam 19 september 1894-Rotterdam 12 februari 1982)
Na drie jaar openbare ULO werkzaam als kantoorbediende op een handelskantoor.
Ontwikkelt zich verder door zelfstudie. Wil aanvankelijk musicus worden, maar
wijdt zich vanaf 1916 aan de studie van talen en boekhouden. Publiceert in 1922
voor het eerst literair werk in De Spiegel, daarna ook in Stemmen des Tijds, Opgang
en tal van andere bladen en periodieken. Schrijft novellen, gedichten,
boekbesprekingen en essays. In 1930 verschijnt zijn eerste roman, Koningskinderen,
gevolgd door Eldert Holier (1938) en Mijn Vader, mijn Vader... (1946). Van 1937
tot 1942 werkzaam als muziekrecensent voor De Standaard. Redacteur van
Opwaartsche Wegen van maart 1939 tot augustus 1940. Mede-oprichter van
Ontmoetingen redacteur van 1946 tot 1956. Op plaatselijk en landelijk niveau zeer
actief in het christelijke letterkundige leven. Verzorgt regelmatig lezingen en
radiovoordrachten. Werkt als criticus en essayist mee aan onder meer De Reformatie,
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De Standaard, De Rotterdammer, Op den Uitkijk en Trouw. Vanaf 1954 vaste
medewerker voor De Rotterdammer en andere bladen van het Diemerconcern; zet
dit werk na de fusie voort in Trouw. Het zwaartepunt in zijn werk verschuift in deze
jaren van literatuur naar kerk en samenleving. Ontvangt in 1964 de tweejaarlijkse
Prijs der literaire kritiek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde. In
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1965 wordt hem een eredoctoraat in de letteren verleend door de Vrije Universiteit
te Amsterdam. Rijnsdorp publiceerde regelmatig essaybundels, waaronder Ter zijde
(1935), In drie etappen (1952) en Op zoek naar het geheim (1954). Hij was een van
de krachten achter het Liedboek voor de kerken (1973).
Pieter Johannes Risseeuw ('s-Gravenhage 16 mei 1901-'s-Gravenhage 11 juni 1968)
Ontwikkelt zich na de lagere school door zelfstudie tot ongediplomeerd historicus.
Tot zijn zestigste jaar werkzaam op het kantoor van de Twentsche Bank te
's-Gravenhage. Deed veel voor de organisatie van het christelijke letterkundige leven.
Oprichter van Opgang en mede-oprichter van de Bond van Christelijk Letterkundige
Kringen en van Opwaartsche Wegen, waarvan hij van maart 1923 tot februari 1925
redacteur was. In 1926 initiatiefnemer tot de oprichting van de Christelijke Leeszaal
en Bibliotheek te Scheveningen, waarvan hij tot 1967 secretaris en daarna tot zijn
dood voorzitter was. Schreef proza, aanvankelijk onder het pseudoniem Joh. P. Ruys;
naast kinderboeken en romans gebaseerd op historische stof een aantal contemporaine
werken, waaronder de roman Het verklaarde uitzicht (1931), de novellenbundel Kort
oponthoud (1934) en de crisisroman Is het mijn schuld? (1937). Samensteller van
een groot aantal jaarboeken en bloemlezingen, onder meer Christelijke schrijvers
van dezen tijd (1930) en Christelijke dichters van dezen tijd (eerste en tweede bundel,
1931 en 1939). Letterkundig medewerker van De Rotterdammer en mede-oprichter
en redacteur van Ontmoeting (1946-1947; 1950-1958).
Jacob Pieter Romijn (Utrecht 29 maart 1912-Ellewoutsdijk 23 mei 1986)
Na eindexamen aan de Jan van Nassau-kweekschool een jaar werkzaam als
onderwijzer. In 1934 benoemd tot kunstredacteur bij het Ulrechtsch Nieuwsblad,
waarvoor hij schreef over literatuur, muziek, film en beeldende kunst. Onder het
pseudoniem E. Legrand publiceert hij proza en poëzie in Opwaartsche Wegen,
waarvan hij van november 1936 tot februari 1940 redacteur is. In deze periode tevens
filmmedewerker van het Weekblad voor Christendom en Cultuur. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog de eerste clandestiene uitgever met de Schildpad-reeks, gevolgd door
de Handpalm-reeks. In 1944 in dienst bij uitgeverij Bruna, waar hij na enkele jaren
mede-directeur wordt. Initiatiefnemer voor de Zwarte Beertjes-serie en de
Vandaag-reeks. Redacteur van Ad Interim (1944-1949), De Gids (1950-1952) en De
Fonteijne (1981-1986). Vanaf 1946 publiceerde hij verschillende novellenbundels
en twee romans. De verhalen werden verzameld in Alle verhalen oud en nieuw (1982).
Van 1964 tot 1977 was Romijn directeur van museum De Princessehof te Leeuwarden.
Christiaan Tazelaar (Weesp 23 augustus 1891-Amsterdam 15 februari 1953)
Studie Nederlandse letteren aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam na
eindexamen aan het Gereformeerd Gymnasium aldaar. In 1925 gepromoveerd op de
dissertatie De jeugd van Groen. Van 1914 tot 1945 leraar aan de Christelijke HBS te
Amsterdam; van 1945 tot zijn dood rector van het Gereformeerd Gymnasium in die
stad. Verder van 1927 tot 1932 docent aan het Centraal Instituut voor
Christelijk-Sociale Arbeid en vanaf 1939 aan de Vrije Universiteit. Tazelaar schreef
boekbeoordelingen en essays in Stemmen des Tijds (tevens redacteur van 1923 tot
1943), Opgang, de Lectuurgids, Boekenkeur en Opwaartsche Wegen. Van het laatste
blad was hij redacteur van maart 1925 tot februari 1932. Zijn artikelen werden
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regelmatig gebundeld, onder meer in Moderne romankunst (1922) en Het proza der
nieuwe zakelijkheid (1936). Naast monografieën over werk van Alice Nahon, A.M.
de Jong, Hildebrand en Da Costa publiceerde hij een Beknopt handboek van de
Nederlandse letterkunde (2 dln., 1936). Met M.J. Leendertse redigeerde hij de reeks
Christelijk letterkundige studiën (5 dln., 1925-1929).
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