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, W EINIG opgaven och|jnen mjj zoo delicaat en veel-ekchend6lj8 't 8chl'(jven V&Il 'n uttera"tuur-ge8chjedeIli8, ook uk deze
KeBchledenLB, ge}Uk die der nmjerne katholieke Wteratuur

in Erlgeland, nog r kmp een eeuw omvat. Men moet beknopt en

, in hoQfdlUnen eInenv&tµn wat in wezen even uLterBt gecompliceerden geheimzinnlg In zUn mmemtelllng en ontwlkkellng Lb ak het
leven zelf, terwjjj de ,,h(mdlUnm" (van figuren, werken en t\jdperken)b

zelden het be1anKrUkmt en nimmer karaktel18eerend am. Wat zegt,
.. , oïnü'ent van Deywel, 'de weterwchap dat hU een trotsch jrjdjvidualjBt

b gewtmt Ü8 men weet dat ook Klooa dit w&8, terw\jl belden,

, juwt ab indjvl(lu&ll$t, twee geheel ver8chtllende persooµjUkheden
hebben opgeleverd. Waarde en wezen v&i) ecu men8ch, van een werk,
van een Ljjdperk worden niet bepaald door tiet ,,wat" maar door het
',,hoe", en dit laatste laat zich nu eenmaal niet in enkele allnea'tjc"a
opvangen, Het ,,hod' heeft hier niet alleen betrekking op het lndlvi-
dueel beleven, het oor8prollkelUke, per8oonlUke, geheej-elgene (van
Hljdel'ell onde"r«heldende ) ervan. Een errwtlge llttera tu urge8chle(]-

, 8chI"Üvhlg 18 een hachelUk ondernemen: men pleegt haar E9telljg niet
in luttele jaren tUd8, het 1h een leverwwerk, — en een ]ever)gwerK
Vüjl ee;n ultKejeLeI) geest.
Maar wat L# denken van een populaire ]ltteI'aLuur-ge8chiedenl8 :' Hier
moet meri niet alleen mmenvatten wat üch maar zelden tot een
wrnenvatüng leent, hier wordt men teven8 verjMcht voor het groolê
püblièk bev&tte]Uk te mken wat nu eenmwl niet voor het groota
publiek bevattelfjk 18. Men behoeft niet per Bé de meening te
huldtyen dat kumt ~ luxe Lb (al heb ik tegen die meenjW niet
MÜ veel beLwa&r) om vwt te Bteljen ut de Mteratuur, In haar beB¢e

' vertuenwoordlgen, boven het bev&ttjng8vermogen van het grM
get. Men moet gaan yereeIjvoudjgeIl, verhelmel(jken, achterWk&
houden, en daarbjj het Wr emen aWot er eLKenjUk geen vuiltje
aan het uuur van uw uttemr-hLuonm) geweteI) voQrbUtr0kt, Meu
moet dch duB houden 8AJl bevattej(jke, algemeene, oppervlakkiga
kteMtieken. Men mµt niet al)ereem over leb willen BchrUveljK

(«i dan WOO gewetenwol mQgelUk ), maar allereermt voor ieW, en
k ' dit laawte ,,ietd' L8 Jan Publiek. Allw ujoet kort, oimpel, 8implj8tl8cb

bÜn, ca bovendien de Qlum hebben van onbetwwtbmr. Men 18 dw
aangewaen op het optrekken (en ophouden) V&Kl een RhUn
Men b daarmee gedoemd tot een kort ohnpel, Wmpli8^h (en even-
eena onbetwk Lbamr l onr«:.ht, en di L even uuwele rrwlen Ub men
khj'Uv0m en wsrken ·t a0 niet oLmpel en nfet dmplW

' um, en ht w K~ enkek figuur VWl emlge betmokenW. Een populair
Wujdboek ehr1jv0j] boteekent: met een errwtlg Bt over küi been
M:hrUv0rI en de &ljurB ~rjernen tot leü W te wUden. De bede kumt
van de populüre kunBt-gachfeden$B W: elk tnwUden zorgvuld|k ver-
mUdell en toch de BuKge8tie wekken dat de lezer de koe bU d«)
müutrt heeft (op haar horen8 8telt hU vanzelf geen prUB). Het 18
met kOO'h populüre littemtuur-Mk Kb met de vMerlanMche-
en &|Keme0ne-K~bl0demnoekm onzer µmKd. Men L op die
harde, veme Khool~ken g=ten, dat heele werelden ontMotm
werden, rrmr u werden Jubt. Keweterwvo], voor u afgmloten

Heeft men u verteld, dat de mk heel wat Lngew1kkelder en twUfel-
&cht|ger wm dan In uw boekjea werd voorgHteld ? Neen, nfetwmr?
Beknnt In hun mmenv&tung, Moot hun nuchter, mkelfjk en zeker
Mm der vele feiten mrgvuldlg af wat iater even vele fantm-
tl»che, mmenkMtejde, woelige (en vemchtllend te interpreteerm)
~H)|dm bóekon &!8 fdten. Niet alleen bleek dan (later ), dat pern
en fe9ten onwaamcllUrj!U k (c>nherkenbaar) vereenvoudigd waren, ook

. bleek dan meer en nieer dat van a] dat ak Btablel ge8erveerde en&Ïb mtmanüeel vemrberde het nood{Ke betwt0t~r en het WBM vmk

' ,,heel auder8 waar" wm dan men zelf» ïmar bjj beKjadenI)é' vermoeden
kon; men ontdekte over vqwél elk hjBtQrtmj fedt en elke bbtorWhe

b Wr~IllUkheld een ganoche üttemtuur VMl met elkmr 8hulgB z(jnde
deokundigen, en ()p qen gegevm moment bleek ht heele tmkk mt
uw argelooze en bevallige gongelfnggj&ren, bleek dat 8chjp waarmede
ge de beeën der hMmie bevoer (naar 'n knal-c|jfer op uw mpport).
xUet meer dan een plmk te LUn gewewt, met BpUkem en bamten,4

er6elbB drtlvend op een 8lootje dat, na tw1riüg, dertig veertig ver-
Wkklngm,  afgetapt riviertje bleek te zjjn dat, Inderdaad. óók
nog wel eWrL0 mét die woelige wereldzee een verbfndtng onderhield.
Men be~p, at "men elgenlUk nog nletts begreep. Men kende den
&jlerbuttmn8tr buitenkant, °n jaartal 'n naam, 'n feit; men wist
daarmee precfea uxweel van het feltdjjk gebeuren ab men weten
zou van een vllegmacMne waarvan u onthuld werd dat 't uit 'n Khroef,
'n wtmart, 'n oockplt, 'n Rel vleugeb en nog Loo wat beAaat.

Nu, met ~ popülMre lltter&tuur-g~hLedeDW Btaat het niet veel
m. Kn het gumLgwte gevM b het ,,w&n" ervan op een heel
andere manier waar dan mm ooIt had kunnen voeden. Men Ib
ermw In het bezit Bekorrjen van een kleine 4dldding, wmrvan het
nut edu kutuim gmn begjnnm &b men er de nuttdooohdd va.n u)u
gaan bemjpen: w men dch verder In de lltterMuur bOU willen
HAXl vervüepen. ~r populajm andboeken wordm wlechb gelezen

door lkden die dch mét w1~ ,,verdleun", voor wIe het populüm
h&naboek de boogne d w (én moet blUven). AJzoo: welk 18 dan

het nut vm bet populMre bmndboek ? 'n Wdntgje KhUn-erudlUe.
Ik Lel dm, dat het de doem van een dergeljjke llttemtuur-ge3chledenW
Lb, oen mek8 on=hten te moeten plegen. Welnu, aan deze doem
,ontkomt ook jcmeph Me'tzger In um ,.Dm Kathollehe Bchrlfttum lm
Heuügen England" niet, Metzger wel het allermhwt. Het fg een
verbamellng van oppervlakkige, onpe rBoDnlUke en grove karakte-

r,
rbmeken en oen horribele =n (ge{jkte) gemeenplaatsen. De ver-
dLen6t8 V&ll dit WWe boekdeel van vIerhonderd bladzUden lm dan (W

men er prUs op Btelt cUe v«d1enUe &&11 de weet te komen) behalve
do Uver eraan tmteed en de concluMe cUe den ~1' In de mond woMC
geguveu (nj.: ,,HQer'& wU b6ven nog; ook Wr; Ln Engeüuid; "wIe
hM ut kunnen d@ken!"), dM het bU©8cr1uml0uMnformato
W op h6t gebied V&Jl het mnW KMhoüeke mteuro (Ik heb Loo'n i«
ut er niet één W overgwbgen, gwn van der Lam en Keen aller-
jongBt ütterür ukkle), het tal hunner gewmchtm, derzelver
onderwerpen, Btokp&&rdje8 en Btrekk1ngen, het tu bekeemm
enzoovooru, coorW Dt vInden we de heele k, dulcSe-
J$k en UverzjchcelUk aW een goed bUgehouden Wboek, gerubriceerd,
verdeeld en woer ondBrverdeeld; er 6 eert Üjlddhjg bij, die loo het
een en ander omtrent de Oxford-bmveging en beur verloop vertelt
(m ook niét vertelt, meende Ik te bemerken) en cem evêntjc& lang
.Met xnW, ouwchrjjCt wat KAtholleke üttemtuur Lj allemaal kan
omvatten, omspannen (nletwmr, we um uMverBed ), cu wat men
dus ,,lm heuügen England" dpende Ib te ormpannen - kortom, mea
kan, als men dit a1le8 goed heeft Dpger)oInen en, vooral, aangenomen,
niet andera dan tmluüen, dan dat het daar, in Engeland huig njet
rnlg 18. Maar ja, de werkelUkheld «hUnt toch wel een beetje andëï"9
dan ons Sn deze Kter gemugKereerd wordt. Ik l&j mker niet orjt-
kennen dat mi In Engeland over Hlangrjjke en benUdenwmr(i|g0
ge8talten beBchLkken én: b~hlkt hebben — namen ab Manrl|llK,
'rhomp8on, Patmom CheUerton, Belloc, om m&&r enkele te noemen
zej"gen voldoende —- maar at de hWdlge KMhoüeke Htteratuur In
Engeland, M8 geheel genomen, loo wedIjLg bekendheid beüt lij;t
voorzeker toch niet aan de ,,zahlenm~g Eer1nge Pntmtz der
Kathollken und ae mangelnde materlelle Grun~0 tu dner zweck-
mszlgen Propaganda." N&tuurlUk is bet waar, at de k&tholl¢k(' in
Engeland van de 46.2 mllüoen Lnwonem die QBrtttannW met in-
begrip vm Noord- Ierland telt, dechw 7 pt (8% mjllloen) ver-
tegenwooraKt en dat het meermdeel van die katholieken nu niet
bepaald k&plmlkrachW !8, maar Ht vt&&t nog bet feit van
de tw00 «j dnek1w&rt rMlüoen katholieke Ieren (hetgem L=men
al een afzetgoMM van rond C mlllloen oterveLLngen oplevert) én, niet

te ve%eten, het enorme voordeel ht de Engebche tm Mb wereld-
taal, nog een f &n mttBch &Ajl L&l woreldbuwmem buSten Groot-
Br1ttann!6 en Ierland beMrjjkt. b&mr MEeLlm v&xj dit Mlu dat zeker
een niet onbelanKrUke rrlate~le  voor het rnücen van propa-
ganda U)ü kunnen eheI)pm, — cm lltterutuur Wordt Met bekend
door de ~weLWhdd v&ij centm, mmr door a &AnwmKbeuj van
talentm. LAtWmtuur p~t üchmlf. Men Kali nu wel bet onder.
Bche|d maken tu~hm Htgbbrowo (~tenekem dk zoer bewmt niet
voor het KrQQte publiek BchrUven, Lowbroww (&ütéum die zeer
bewum op de grove lmüncten vm bet vulgïw vpecujeeren en middle-
.browwr1lem (mjmvem me noch het een, noch b6t mider &jc1l rrlafLr
eenvoudig het tmte vm LlchLelt gevm) «i zIch m «j gelukkfg
prjjzen met het prUzenww&&rag feit ut bet 8~ der hedend&AgBche
katholieke mteum In EngeWnd tot deze WWte c&tegor1e behoort, —
deze claW zegt weinig en verkj&&rt nog uünder Lcjcêre onbe·
kendhefd waarvan het de verklaring wIl zUn. Want het zUn jukt
deze laatBterj die, mits ui met hun ,,be8te'° waanUk !etB betéékerien,

· een litterutuur baar vermaaMhdd geven. Het komt mU voor, dat
het 'n QnaamienlUk mntal dezer laMMen ia, het uünleme geütl der
waarjUk beteekenkvolle mjdd]ebrowB, dat de katholieke EIUel8che
lltteratu u r zcto'n gering percen tage de r wereldbewonem doet be-
8trUken. Dit boek nu wIl vIer honderd bladzfjden lang het tegendeel
niggen en met ujn verDchUnen leta V&Il het prvpagmWcbe werk
verrichten Wt door gebrek un geld Met kan wordm mdemomm.
Ma&t bet Sb, Ik zei bet , een populMr h&ndbK)ek, m om popuWr
Mndboek —. dit »d ik kj¶ Met, mmr mc~t Ik (mvermU(klUk ü4n
mggen — kan men 8j8 panda wel af0chrUven. Het mgt rüeW,
het k&r&kterbeert nleu, m bet &ft mêu; het ·egt Ubeen;
,,Hoew YYÜ levm!" r dat W pro~&n& voor bed leb mdem; m
voor de ~t b het blut, humbuy en kletAkoeL «i onb~hrUteLUk
vervejoM bovmdlen.
bluf, humbug en kletfgkDek, en onbe6chr1jfelUk vervelend bc)vendjen.

Als men (gegteld dat dit noodlg zou zfjn) werke]Uk propaganda zou

willen maken voor het zeer blzondere, dat er met de katholieke

litteratuur Am heutlgen England" aan de hand moet urj, dan Btel1e

men een bloemlezing Bamen, een keur uit het voortrafelUkqte dat

er momenteel gep~teer(] wordt: dü zou, gmteld d&t er ieW te

openbaren Lb, inderdaad openlmmd kunnm um. Of mm  at

voortretfelUkc (en d&n op een voortrettelUke mmfer). Het komt KnU

voor, dat Gerard Wtjdevdd, met zUn wdnjge, doch  Mzondere

verulljI)geI) van Coventry Patmoreb gedichten Ucd maal meer w+

zenlUke pIUp&g&nda heeft gemaakt voor de kathoWke litteratuur

in ErWel&nd dan Metzger met @1 vIer honderd bd&dudea tellerKL

mrUverveknd Ilttemh kmboek.

Moge Ik u (b\j wjjze van prDpagand&!) h!erbU m tot bedtdt een dezer
vertalingen (hemchepplngen) door Gerard wYdeveld o€Trvemn; m
moge dft u een flmw vermoeden geven vm het er, nog niet m
lmg geleden, tn Engeland geprmteerd werd (mn de hmnd van
Metzger'8 P&tmore-beKhoqjmng krUgt ge er geen tL&UW benul van).
Ge kunt d vng vinden In WUdeveld'B lmtrten bundel: ,,Het
V«mchd."

(Zk vervolg ~. 18)

I) Jµh Metzger: ,,~ Katholtehe 8chr1fttum Lm beuüg'en
England"; Vcr8lag Kö8el-Pwtet, München im.
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Dmr, W&&l' h et eerote morgenuur
upllcht &axl onte kBmer pleegt te geven, ·
R&at Hn w&jc&, door haar gekweekt, wIer geur

de geur wm van haar lenteljjk, ~mlnmg leven.
GMervnavnnd waren fjjne BpltBen vbd mt,
vertroeteld om zoo l|erlUke gel|jkenla,

' JuM op hel punt, open te gun.

O God, de droom, die mU vemchenen Ib
vHnmorKen vroeg! Ik drcmmde, U) wm dood, '
en 'k kreunde In mfjn bed van diepen nood.
Doch, w&kker Rhnkkend, o mm God, heb Ik her nSet gewekt,
maar lag, met nQg ge8joten ~cij ultgatrekt,
overgelukkig In dfe zoete Meer rond m,
(|iem|k zoo goed herkende: .u w&h mU n&bU.
8*k0looB danktmar w&m mfjn hmt en blU.

T8tdat mfj Bchoot
let8 du[zeltR8 door mUlb verw&rde hoofd:
het WU d'azalea, en zIj wU dood!
De w&rme nacht had d'mmelenden bloei ontbonden

' en ik w88 inKe8j&pen met bU m
dicht aan mm bomt, een brief. toevMj'lg weergevonden,

waarin % zei:
,,Tot morgenavond dan, o eigen mUn;
zoo 8poedjg weerzien maakt het nhelden goed:
morgen weer In uw armen, klein en zoet,
zoet voor mjjzej[, die zoet voor u mag FUn."

HENRI BRUNING,


