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Samenvatting  Een geknevelde volksopvoeder 
 
Een volksopvoeder wordt niet geboren - hij ontstaat. Hij rijst op uit een leven in een bepaalde 
context, waar in retrospectief een complex van factoren, zoals afkomst, aanleg, ontwikkeling, 
milieu, godsdienst, identiteit, beroep, positie, tijd, plaats, maatschappij, cultuur zich laat stileren 
tot een biografie. Een levensverhaal, waarin de onderzoeksvraag van deze studie naar het waarom, 
het hoe en het wat van Rijnsdorps volksopvoederschap en de waardering ervan door het eigen 
volksdeel, uiteindelijk een tragisch en navrant antwoord vindt. In 1940 dacht de Rotterdammer 
Cornelis (Kees) Rijnsdorp (1894-1982), de hoofdfiguur van dit boek, dat in zijn leven geen kopij 
zat voor een biografie. Dit terwijl hij toen zijn metamorfose van literator tot volksopvoeder 
grotendeels had ondergaan, nota bene het centrale keerpunt in zijn leven als kunstenaar.  

Rijnsdorp is noch als literator, noch als volksopvoeder te begrijpen zonder kennis van de 
diepgaande invloed en geestelijke vorming, die dr. A. Kuyper (1837-1920) op hem heeft 
uitgeoefend. Zijn hele leven zou hij als neocalvinist de gereformeerde beginselen niet alleen 
aanhangen en uitdragen, maar op het levensterrein van de kunst ook tot verdere uitbouw en bloei 
brengen. Met een ongekend grote behoefte aan kennis en algemene ontwikkeling groeide hij op 
in een godsdienstig en sociaal besloten milieu, dat hem thuis, op school en in de kerk met het 
bloeiende verenigingsleven van het gereformeerde Rotterdam-Delfshaven geestelijk omringde. 
Een veilig en kloppend leefklimaat, gekleurd door zowel de Afscheiding als de Doleantie, en 
gestempeld door de alom aanwezige theologie en cultuurbeschouwing van Kuyper. Tegelijkertijd 
vormde dit massieve Kuyperianum op het levensterrein van de kunst voor de opkomende 
literator Rijnsdorp een ‘steen des aanstoots’, die zijn levensopdracht als geroepen volksopvoeder 
met een dubbele cultuurtaak  een onomkeerbare dynamiek verleende. 

Tegen het gevaar van ‘verwereldlijking’ en ‘sektarische versuffing’ diende het calvinistisch 
volksdeel wakker te worden geschud en cultureel opgevoed, en tegelijkertijd moest een 
christelijke cultuur op eigen, objectieve basis worden opgericht. Als een van de literair en artistiek 
bevlogen gereformeerde jongeren beantwoordde Rijnsdorp het vraagstuk van religie en kunst in 
eigen kring door christelijk-letterkundig werk te leveren, zoals zijn romandebuut Koningskinderen 
uit 1930, dat grote weerklank vond bij het eenvoudig (kerk)volk. Hij beschouwde het inhalen van 
de culturele achterstand op kunstgebied, het kweken van cultuurbesef en activeren van het 
calvinistisch volksdeel tot culturele werkzaamheid als een pedagogische taak die hem als 
goddelijke roeping was opgelegd. De bijbelse scheppingsopdracht vormde het centrale motief 
van zijn volksopvoedend handelen tot cultuur, theologisch gelegitimeerd door Kuypers algemene 
gratieleer. Als schrijver met een bemiddelende cultuurtaak ervoer Rijnsdorp in zijn letterkundige 
praktijk de noodzaak van literaire (volks)opvoeding en esthetische smaakontwikkeling als cruciale 
randvoorwaarden voor de opbloei van een eigen, specifiek christelijke literatuur en 
neocalvinistische esthetica. De culturele inertie onder Kuypers kleine luyden bleek, afgezet tegen de 
culturele indifferentie bij het socialistische en rooms-katholieke volksdeel, geen specifiek 
calvinistische kwaal te zijn. Vanuit zijn dubbele cultuurtaak wist Rijnsdorp de kunstenaar en de 
volksopvoeder in hem aanvankelijk in een schrijversborst te verenigen, gericht op de verbreiding 
van zijn cultureel evangelie onder het calvinistisch volksdeel in een artistiek-emancipatoir 
perspectief. 
 Vanuit de socialistische leus ‘de kunst aan het volk’ kregen Rijnsdorps antithetische 
denkbeelden over de culturele verheffing van het calvinistisch volksdeel een eigenzinnige 
strategische uitwerking in de gekantelde, bijbels geïnspireerde tegenleus: ‘het volk aan de kunst’. 
Over deze ‘duizeligmakende omkering’ sprak hij begin jaren dertig van de vorige eeuw begeesterd 
in zijn lezingenpraktijk, gedachten die hij in diverse opstellen verder uitdiepte. Met name in zijn 
Lantaarn-artikelen uit 1933 kregen de contouren van zijn volksopvoedkundig denken en 
handelen, als blauwdruk voor zijn volksopvoedkundige praktijktheorie, inhoud en vorm in 
praktische programmalijnen op het gebied van muziek, voordrachtskunst en literatuur, afgestemd 
op het hem beschikbare instrumentarium van de Christelijke Volks-Universiteit, N.C.R.V.-radio, 
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protestantse periodieke pers en christelijk-letterkundige organisatie. In de strategische trits: van 
‘geven naar roepen’, via ‘belanghebbende naar belangstellende’ naar ‘delen naar deelnemen’, kreeg 
Rijnsdorps strategie van christelijke volksopvoeding een tactisch-concrete uitwerking. Daarbij 
benadrukte hij het belang van levend contact tussen auteur en publiek, en wees hij op het latent 
kunstzinnig potentieel onder het eenvoudige volk, waarvan de christelijke schrijver de stem kon 
zijn, en waarin Gods stem doorklonk: vox populi, vox Dei. 

Wie Rijnsdorp als volksopvoeder tot cultuur wil verstaan, kan Eldert Holier niet ongelezen 
laten. Een allegorisch verhaal uit 1938, dat zowel de literaire verbeelding van zijn christelijk-
nationaal cultuurideaal als zijn volksopvoedkundige missie en visie belichaamde: een ‘roman van 
het cultuurleven’. Hoe ‘achterlijk’ de gereformeerden volgens Rijnsdorp waren op literair-
cultureel gebied toonde zijn ‘letterkundige catechismus’, inclusief de toepassing en nabetrachting 
ervan. In deze roman als literair-pedagogisch vehikel paste hij de strategische principes van zijn 
volksopvoedkundige praktijktheorie in zijn cultureel evangelie consequent toe. Zijn literair-
esthetische verbeeldingspraktijk bleek echter grotendeels haaks te staan op de inerte, doperse 
levenspraktijk van het calvinistisch volksdeel op kunstgebied. Het massieve wanbegrip, dat tot 
Rijnsdorps grote teleurstelling in de waardering van zijn ‘cultuur-fantasie’ doorklonk bij publiek 
en pers, sprak boekdelen. In een terugblik op de ontvangst van zijn beide vooroorlogse romans 
gaf hij misnoegd aan dat zijn roman Koningskinderen weliswaar succes kende, maar dat aan Eldert 
Holier geen recht was gedaan.  

Volgens Koos van Doorne, literair criticus van het dagblad Trouw, zou van Rijnsdorp 
gezegd zijn dat hij ‘een aanvoerder zonder leger’ was. Over doel en opbrengst van zijn ‘cultureel 
middelaarschap’ gaf Van Doorne tevens aan, dat Rijnsdorps literair-pedagogische arbeid niet tot 
een duidelijke letterkundige bloei had geleid. In het cultureel-educatief handelingsrepertoire van 
Rijnsdorp is een vijftal initiatieven te vinden, waarin hij als vermeend leider op kunstgebied zowel 
theoretisch als praktisch het volksopvoedkundig en literair-culturele voortouw nam. Het leger 
van cultuurdragers in zijn gereformeerde achterban - in alle rangen en standen - kwam daarbij 
echter niet geheel of geheel niet uit de stellingen. Door geen of nauwelijks gehoor te geven aan de 
bijbelse cultuuropdracht en het Kuyperiaanse cultuurmandaat liet het calvinistisch volksdeel 
Rijnsdorp als aanvoerder in cultureel en artistiek opzicht in de steek. Deze ‘culturele desertie’ op 
het levensgebied van de kunst betrof niet zozeer het vrome volk als wel de voormannen, de 
‘cultuurdragers’ - van uitgevers en journalisten tot predikanten, van hoogleraren en politici tot 
magistraten. Zij dienden in Rijnsdorps visie als publieke opiniemakers vanuit hun bijbelse 
cultuuropdracht een bemiddelende taak en functie te vervullen tussen volk en kunst. De casussen 
handelen achtereenvolgens over het letterkundig en algemeen-cultureel tijdschrift Kunst en Leven 
(tussen 1936 en 1938, met Piet Risseeuw en de gereformeerde uitgever J.H. Kok uit Kampen), de 
A.M.V.J.-soos te Amsterdam (van 1937 tot 1939, met H. Burger, redacteur kunst en letteren van 
De Standaard), de Boekenweek van 1953, en het daaruit volgende calvinistisch cultureel congres 
(tussen 1953 en 1954, met Evert Diemer, hoofdredacteur van het Rotterdammer-Kwartet en een deel 
van de gereformeerde intelligentsia), en tot slot het plan om Rijnsdorp aan te stellen als ‘leider 
culturele vorming’ voor calvinistische studenten: het toekomstig cultureel kader, aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam en aan de Theologische Hogeschool in Kampen (van 1953 tot 1954, 
wederom met Risseeuw, Jaap Das en courantier dr. E. Diemer).  

Rijnsdorps decennialang in alle toonaarden geproclameerd positief, christelijk-nationaal 
cultuurideaal, als uiteindelijk doel van zijn literair-cultureel zendingswerk onder gereformeerden, 
bleek grotendeels aan dovemansoren gericht. Ondanks de publieke erkenning en 
wetenschappelijke bekroning van Rijnsdorps levenswerk in zijn dubbelrol als literator en 
volksopvoeder: koninklijk onderscheiden tot Ridder (1957) en later tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau (1974), een literaire kritiekprijs (1964) en een - mede door W.F. de Gaay Fortman 
bewerkstelligd - eredoctoraat in de Letteren aan de Vrije Universiteit (1965), lijkt miskenning de 
echo te vormen van de paradox van het cultureel tekort in gereformeerde kring, die zijn 
volksopvoedkundig manco kleurt en het failliet van zijn cultuurideaal verklaart. 
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Op de voorpagina van De Notenkraker, de zondagsbijlage van het socialistisch dagblad Het 
Volk, publiceerde Albert Hahn Sr. in 1910 de spotprent ‘De geknevelde volksopvoeder’. Wie 
Rijnsdorps niet aflatend pogen het calvinistisch volksdeel cultureel te verheffen vanaf circa 1930 
tot begin jaren zeventig van de vorige eeuw overziet, herkent in de karikatuur van Hahn treffende 
overeenkomsten. Gevloerd door de nazaten van het Kuyperianum - de drie notabelen op de 
prent symboliseren de gereformeerde leidslieden op de levensterreinen van kerk, staat en 
maatschappij - ligt Rijnsdorp als volksopvoeder geketend en gekluisterd op het levensterrein van 
de kunst, waarbij de opgespelde eretekens en huldeblijken zijn kneveling compleet maken.  

Het dopers (en onbijbels) defensief van het calvinistisch volksdeel bleek in literair-
cultureel en volksopvoedkundig opzicht onneembaar voor Rijnsdorp en zijn Gideonsbende. 
Daarbij ontbeerde hij de daadwerkelijke steun van de leidende figuren in eigen kring, die - in 
tegenstelling tot het schromelijk verwaarloosde domein van de kunst - op de levensterreinen van 
kerk, staat en maatschappij de gereformeerde emancipatie wisten te voltooien. In zijn leiderschap 
op kunstgebied werd Rijnsdorp in zijn emancipatoir streven naar de culturele verheffing van het 
calvinistisch volksdeel gekneveld door een zevental beperkende en belemmerende factoren: 
afkomst en milieu, autodidact en gering zelfbeeld, kleinburgerlijk levensbesef en gereformeerde 
zede, a-muzisch Kuyperianum, kantoorbaan buiten de kunst, neocalvinistisch kunstenaarschap, 
en hondentrouw aan het gereformeerde volk.  

Rijnsdorp wist bij de aanvaarding van zijn roeping en levensopdracht dat zijn dubbele 
cultuurtaak als literator en volksopvoeder hem ‘bloed en tranen’ zouden kosten. Het grootste 
offer bleek zijn scheppend kunstenaarschap, dat hij als geloofsdaad opofferde op het altaar van 
de culturele volksopvoeder. Anders dan tal van talentvolle gereformeerde kunstenaars brak de 
literator Rijnsdorp niet met zijn kerk, maar met zijn kunstenaarschap. In dit ‘offer van zijn leven’ 
maakte hij zijn persoonlijk belang als auteur - berustend, zonder wrok of spijt - ondergeschikt aan 
het voor hem hogere en urgenter belang van de culturele verheffing van het calvinistisch 
volksdeel. 
 
  


