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VOORBERICHT.
Voor de kennis van het Kind en de Opvoedkunde is het van
groot belang een verzameling van schetsen, gedichten en
gedeelten uit grootere werken bij de hand te hebben, die
als zoovele illustraties zijn bij wat de leerboeken aan wetenschap geven.
In deze bloemlezing zijn van dichters, schrijvers en paedagogen
uitingen bijeengebracht, die alle betrekking hebben op 't wel
en wee, het leven en den ontwikkelingsgang van het zeer
jonge kind tot aan ongeveer den tienjarigen leeftijd. De ervaren docent zal er gelegenheid in vinden op vele , onderwerpen dieper in te gaan, terwijl door nauwkeurige opgave
van titels ieder in staat is gesteld de boeken zelve te raadplegen, wanneer daartoe de belangstelling is opgewekt.
Allen, die hier aan 't woord komen, hebben 't kind waargenomen met groote aandacht, vol deernis soms, maar vooral
met een hart vol innige liefde.
„Het Rosarium" wil zijn een bloemtuin met een groote verscheidenheid van kleurige, bloeiende rozen.
I. C. de B. S.
A'dam 1931.
J. R.-R.
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ACH WAAR IK GA.
Uit: „Eenzame liedjes".
C. S. ADS vAN ScHELTEMA.

Ach waar ik ga en wat ik leve
En wat ik schrei en wat ik lijd —
1k ben datzelfde kind gebleven
Van vroeger tijd!
Ach ik ken al diezelfde zonden,
Ach ik lijd al diezelfde smart —
Diezelfde „andre kindren" wonden
Mijn kinderhart!
Ach 'k kom den tijd niet meer to boven,
Hoe ik ook doe en wat ik wensch —
Ik moet toch altijd weer gelooven
Aan een „groot mensch" !
Ach, 'k ben niet voor „groot mensch" geboren
Iic leef en lijd als in die jeugd, —
1k heb maar een lief ding verloren: —
Die kindervreugd!
0, laat mij dan nog 't leven wanen
Zoo mooi als 'k toen het leven zag —
En laat mij met die kindertranen
Dien kinderlach!
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DE MODERNE FEEEN.
Uit: „Tot geluk geboren" I.
J. R.-R.

In het oude sprookje stonden de feeen om de wieg van het
koningskind en brachten haar goede gaven.
In onzen tijd staan de feeen om iedere wieg. Of de dekentjes
zijn van satijn, en het gordijntje van echte kant, of dat het
wiegje is een eenvoudig wit-houten kistje, met een heldere
lap katoen als gordijn, de feeen staan bij iedere wieg.
Drie staan er ter linkerzijde en haar namen beginnen met
een L. Ze heeten: Leven, Leiding, Liefde.
Drie staan er ter rechterzijde en haar namen beginnen met
een R. Zij zijn: Rust, Reinheid, Regel.
Maar zij brengen niet zoo maar haar gaven, als die feeen
uit het oude sprookje. Zoo gemakkelijk gaat het niet meer.
Zij wijzen er op, met stillen nadruk, wat gij uw kind moet
geven.
Hoort wat de feeen zeggen!

I0

WIEGELIEDJES.

HET WIEGELIED.
Elk vorig geslacht heeft z'n wiegeliedjes gezongen, elk volgend
zal weer nieuwe hebben. Sommige zijn van de vroegste tijden
of van moeder op kind overgegaan en tot nu toe bewaard
gebleven. Nog altijd doen ze het: moederliefde spreekt altijd
en overal dezelfde taal!
In veel van deze liedjes komen klanken voor, meestal als een
soort refrein, die behooren tot de primitieve wereld van roepen
en geluiden, waar het gevoel nog geen woorden heeft gevonden, maar zich enkel bedient van rhythme en klank:
do-do-, doe-doe, dou-dou-, suja-suja, nine-nine...
Hedendaagsche babies worden niet meer gewiegd, ook niet
in slaap gezongen. Oppervlakkig gezien heeft het wiegelied
't eigenlijk doe! dus verloren, maar niets is minder waar. Als
liefkoozend schootliedje, als uiting van moedervreugde, maar
vooral ook als kalmeerend, sussend middel in uren van pijn,
ziekte en onrust blijft het zijn onschatbare waarde behouden.
Vooral op de moeder kan het suggestieve rhythme van grooten
invloed zijn en middellijk is het dan ook goed voor 't kindje:
een rustige moeder — een kalm kind.
„Al heel vroeg," zegt prof. Casimir, „is bij 't jonge kind
eenige invloed van zingen merkbaar. De slaap- en wiegeliedjes
van alle volken bewijzen, dat dit al is waargenomen en begrepen, lang voordat de psychologie het had vastgesteld."
Hier volgen Oud-Hollandsche wiegeliedjes, een Zuid-Afrikaansch, een Overijselsch, een Indisch, een Friesch en een
Vlaamsch wiegelied.
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OUDE WIEGELIEDJES.
Uit: „Rijmpjes en versjes uit de Oude Doos".
S. ABRAMSZ.

Slaap kindje slaap
Daar buiten loopt een schaap
Een schaap met witte voetjes
Drinkt zijn melk zoo zoetjes
Melkje van de bonze koe
Kindje doe je oogjes toe.
Suja, suja, kindje !
Moeder is je mintje
Vader is je winnebrood —
Over een jaar is 't kindje groot.
1.10.1111

Suja, poppedeine
't Kindje is er nog kleine
'k Wou dat het kindje maar grooter was,
Dat kwam moeder wel to pas.
Uit: „Suid-Afrikaansche volkspoezie".
S. J. DU TOIT.

Doedoe, doedoe baba
Baba moet maar slapie
Wolfie wil vir baba yang
Mama sal vir wolfie slaan.
Uit: Driemaandelijksche Bladen I, 13.

Suja, suja lutke wicht
Sloape zeute, eugkes dicht
Hunnewieve, 'k zal die sloan
Kumst du bie de huija stoan.
14

IND ISCH WIEGELIEDJE.
Nina bObe, nina, nina bet*
Kalil tida 1:36136 di gigit njamO
Marinah bet* ja nonnie, nonnie manis.
Kalil tida 136136 di gigit njamO.
Nina = kind; 136136 = slaap; kalo = als; tida = niet; njam6 . mug;
gigit = Nu marinah = maar; manis = zoet.

WIDZESANG FEN 'T SEMANSWIIF.
Uit: „Rispinge"
P. J. TROELSTRA.

Sliep seft, myn berntsje, ei slomje sa swiet!
Heit is der bitten op 't skolprich wiet.
Swalkjend yn Rein en wyn — Dreau er fier wei.
Sliep seft, myn berntsje, mem is dy nei!
Smilk leit myn boike, mei 'n !alike as in kers;
Pros as in blomke, det weikrtipt yn 't gers.
Soarch en noed, Leed en tsjoed Binne fier wei —
Smilk leit myn boike: mem is sa nei.
Ynlieawe jonge, ho glimkest' sa blij?
Dreamst' fen in ingel, dy 't wacht halcit oer dy?
Kypje mar — Blier nei hjar, Glimkje tsjin my —
Ynlieawe jonge, mem is by dy!
Nou hest' gjin soargen, mar gau komme hja:
Ienkear mast ek nei de wetterkolk ta.
Den mast yn — Rein en wyn, Fier fen my wei.—
Nou hest' gjin soargen, mem is dy nei!
Tink om my, lieawe, as ienkear dyn skip
Swalket oer 't libbens wyld skomjende Op.
't Wetter wait, Stoarmwyn bait, Dea is nei by —
Tink den, myn lieawe, mem is by dy!
15

Ynlieawe jonge, as't swalkest op 't wiet,
Kin 'k dy net hoedzje tsjin fink en fortriet.
Ut dyn hert — Wyk ik net, Al bin 'k ek wei —
Ynlieawe jonge, mem bliuwt dy nei!
Widzesang = wiegelied; berntsje = kindje; heit, mem = vader, moeder;
skolprig = onstuimig; dreau = drijft; Smfik = knus; Soarch = zorg;
ynlieawe = inliewe; glimkest' = glimlach; Kypje mar = gluur maar;
blier = vriendelijk; tsjin my = tegen mij; 't welter wait = 't water rijst;
stoarmwyn bait = stormwind huilt; dea = dood; fink = ongeluk.

VADERS VEDELDEUNTJE BIJ DE WIEG.
Uit: „Gedichten".
N.

Daar was een kleine jongen,
Fiedeldo, fiedeldom, fiedeldie, fiedeldooi,
Daar was een kleine jongen
Zijn moeder vond hem mooi.
Zijn oogjes blauw en klaar, en
Zijn neusje lief en fijn;
Zijn mondje, voor zijn jaren,
Zoo proper, als 't kon zijn;
Zijn handjes als satijn;
Zijn lijfje, waar men kijkt of tuurt,
Zoo wel gevormd, zoo goed gevuld;
En 't haar, dat uit zijn mutsje gluurt
't Is net, of 't al wat krult!
Daar was een kleine jongen
Fiedeldo, fiedeldom, fiedeldie, fiedeldooi,
Daar was een kleine jongen,
Zijn moeder vond hem mooi.
zijn vader zei: „Wijf, wees niet mal!
Uw uiltjen is geen valkje."
Fiedeldo, fiedeldom, wat was 't geval?
De moeder hield van 't schalkje;
De vader? — Niemendal.
i6

BEETS.

Daar was een kleine jongen,
Fiedeldo, fiedeldom, fiedeldiet, fiedeldoet,
Daar was een kleine jongen,
Zijn moeder vond hem zoet,
Hij was des nachts zoo rustig;
Hij kwam een keer drie vier, niet meer;
Dan zoog hij maar eens Lustig,
En dadelijk sliep hij weer.
Gezellig was hij zeer.
Soms lag hij, langer dan een uur,
Met open kijkers, zonder dorst;
Wat kon hij kraaien tegen 't vuur,
En hunkren om de borst!
Daar was een kleine jongen
Fiedeldo, fiedeldom, fiedeldiet, fiedeldoet,
Daar was een kleine jongen,
Zijn moeder vond hem zoet.
Zijn vader zei: „Wijf, wees niet mall
Het is een lastig kwantje."
Fiedeldo, fiedeldom, wat was 't geval?
De moeder hield van Jantje,
De vader? — Niemendal.
Daar was een kleine jongen,
Fiedeldo, fiedeldom, fiedelstok, fiedelstreek,
Daar was een kleine jongen,
Die op zijn vader leek.
Een aardje naar zijn vaartje,
Dat zat er stellig in;
Zijn hoofdjen en zijn haartje,
Zijn neusjen en zijn kin,
't Leek alles meer of min.
Als moeder hem in de oogjes zag,
Werd haar gemoed zoo vol, zoo week,
Omdat hij, zei ze, met den dag
Meer op zijn vader leek.

Daar was een kleine jongen
Fiedeldo, fiedeldom, fiedelstok, fiedelstreek,
Daar was een kleine jongen,
Die op zijn vader leek.
Zijn vader zei: „Wijf, wees niet mai!
Het is een leelijk aapje !"
Fiedeldo, fiedeldom, wat was 't geval?
De moeder hield van 't knaapje;
De vader? — Niemendal.

MOEDERKE ALLEEN.
Uit: „Gedichten".
RENE DE CLERCQ.

Wie zal er ons kindeke douwen,
En doet het zijn moederke niet?
Wie zal er zijn dekentjes vouwen
Dat 't schaarsch door een holleken ziet?
Kleine, kleine, moederke alleen
Douw, douw, douwderideine;
Kleine, kleine moederke alleen,
Kan van uw wiegske niet scheen!
Wie zal naar ons kindeke kijken,
Dien bleuzenden stouten kapoen?
Wie zal er zijn hemdekes strijken,
Zijn haarken in krullekes doen?
Kleine, kleine, moederke alleen
Douw, douw, douwderideine;
Kleine, kleine, moederke alleen
Kan van uw wiegske niet scheen!
i8

Wie zou voor ons kindeke derven
Heur laatste kruimelke brood?
Wie zou er, wie zou er voor sterven,
En lachen op kind en op dood?
Kleine, kleine moederke alleen
Douw, douw, douwderideine;
Kleine, kleine moederke alleen
Kan van uw wiegske niet scheen!

WAAR HET KINDJE SLAAPT.
Uit: „Voorbij de wegen".
A. ROLAND HOLST.

Waar het kindje slaapt
is het al weer goed:
samen toegedekt
liggen ziel en bloed;
alle duistre daden in het huis bedreven
vonden in een wiegelied vergeven.
Pop en blokken staan
stil en maneblank
in het open raam
op de vensterbank
blij dat God weer zonder wrevel kan beminnen
kijkt de vriendelijke maan naar binnen.
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KLEINE KLEUTERS.
Uit: „Eerste bundel Liedjes, wijzen en prentjes".
J. H. SPEENHOFF.

Kleine kleuters blond en blij
Komen met de maand van Mei.
Zoete snoetjes,
Dribbelvoetjes;
Kleine kleuters blond en blij
Slapen in een bed van zij.
Kleine kleuters arm en schraal
Oogjes kijken ziek en vaal
Stille hikjes,
Traantj es, snikjes;
Kleine kleuters arm en schraal
Slapen in een hospitaal.
Kleine kleuters lief en teer
Woelen angstig heen en weer.
Niemand kent ze
Of verwent ze;
Kleine kleuters lief en teer
Gaan naar onzen lieven Heer !

20

MORGENSCHEMERING.

HET SPRAKELOOZE WICHT.
Uit: „De Roman van een Kleuter".
Dr. JAC. \TAN GINNEICEN.

Het eerste wat iedereen aan een klein kind opvalt is: dat het
niet kan praten. Daarom is „sprakeloos", „niet pratend" in
veel talen het gewone woord voor kind geworden. Zoo komt
bijv. het Fransche woord „enfant" van het Latijnsche in-fans
dat letterlijk vertaald „niet pratend" beteekent, evenals het
Grieksche vrrio4: (nepios), dat volkomen aan „sprakeloos"
beantwoordt.
Waarom nu kan een pasgeboren kind niet aanstonds zelf
praten?
Ten eerste: omdat het kind nog geen bewustzijn, nog geen
verstand heeft, omdat het kind niet denkt en met bewustzijn
ook niets voelt, en dus ook volstrekt niets to zeggen heeft,
Ten tweede: omdat het kind zich niet uiten kan, aangezien
zijn spraakorgaan nog zoo slecht ontwikkeld is. De longen,
die — als een blaasbalg voor een orgel — de lucht voor de
stem moeten toevoeren, kunnen nog niet zoo diep en regelmatig ademhalen en vooral de lucht niet zoo geleidelijk laten
uitstroomen als voor het spreken noodig is. De ingewikkelde
spier- en kraakbeenmachinerie in de keel is nog slap en slijmerig, de snaren van de stem, die er middenin zitten, kunnen
dus nog niet voldoende gespannen worden; ook huig, tong
en lippen zijn nog niet rad genoeg voor de articulatiebewegingen; en de tanden, waartegen de tong bij het meerendeel der
klanken moet rusten of aanslaan, zijn nog geen van alle doorgekomen.
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ONTDEKKING VAN MOEDER.
Uit: „De Roman van een Kleuter".
Dr. JAC. VAN GINNEKEN.

De eerste ziele-echo's, die uit lachende kinderoogen antwoord
geven op moeders belangstellende liefde, zijn het begin van
een heele reeks aanhuiveringen, indroomingen en wonderteere zielsgesprekjes, echt onder vier oogen; waarbij geen
woord wordt gesproken, maar moeders gelaat zich spiegelt in
kinds gelaat, waarbij moeders ziel als ware het samenvloeit
met de kinderziel, en deze onder die zaligende aanraking te
rillen, te beven, bewust te leven, en zich te geven begint:
de eerste tinteling van kinderliefde, zoo diep in 't hart geschreven, dat geen verdriet of ongeluk later ooit in staat zijn
die uit te wisschen. Het kind heeft zijn moeder ontdekt en
zal Naar nooit meer vergeten.

TOEN ONS KINDJE GLIMLACHTE.
Uit: „Aan mijn Engelbewaarder en andere gedichten".
F. VAN EEDEN.

Toen hij geglimlacht heeft, 't eerst van zijn leeven,
kwam hij uit verre, stille landen zweeven.
Daar had hij geen gehoor en geen gezicht,
en leefde alleenlijk bij inwendig licht.
Daar is het eenzaam en geen enkel ding
wordt er verwacht of laat herinnering
Alles is daar zeer ernstig, en de nacht
heeft er geen weemoed, en ook niets dat lacht.
Met al de strengheid in zich van die sfeeren
kwam hij het luide, lichte leeven leeren,
de klanken en de groote mensch-gezichten,
de schitteringen en de lampelichten.
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't Was alles hem oneigen en om 't eeven,
want niets verbond hem met dit nieuwe leven.
Tot hij zijn moeder en zijn vader zag,
opmerkzaam op het wonder van hun lack.
Dat vreemde teeken, dat hij niet verstond,
dat wonderlijk beweegen van hun mond,
dat sein van liefde, met een zacht verdriet
door 't weeten van Verleeden en Verschiet,
dat zocht hij stil to ontvangen met begrip,
zoo ernstig als een stuurman van een schip
die zoekt op onbekende zee zijn koers
en ziet een lichtsignaal door 't neevelfloers.
Hij liet zijn ooge' als tweelingstarren gaan
en zag ons beurtlings d'een na d'ander aan,
alsof hij omzocht in zijn hartegrond
of hij geen antwoord voor dat teeken vond.
Toen was het plotseling of een vogel diep
in hem ontwaakte, die daar heel lang sliep,
en met een schoone stem aan 't zingen ging,
lied'ren van blijdschap en herinnering.
En als een bloem uit 't verre schemerland
ontbloeide in hem herkenning en verstand.
Hij zond het liefdeteeken tot ons weer,
Hij lachte zelf — en was niet eenzaam meer.
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UIT: EMILE.
J. J. ROUSSEAU (1712-.1778).

Iemand, van wien ik alleen de rang kende, liet mij het voorstel
doen om zijn zoon op te voeden. Hij deed mij zonder twijfel
veel eer aan, doch wel verre van zich te beklagen over mijn weigering, moet hij zich gelukwenschen met mijn bescheidenheid.
Als ik zijn aanbod had aangenomen, en ik mij in mijne methode had vergist, was het een mislukte opvoeding geworden;
als ik geslaagd was, zou het nog erger geworden zijn: zijn
zoon zou afstand van zijn titel gedaan hebben, hij zou niet
langer een prins hebben willen zijn.
— Schoon ik niet in staat ben de moeilijke taak te vervullen,
toch zal ik in elk geval de gemakkelijkste durven ondernemen: op het voorbeeld van zoovele anderen zal ik niet de
hand aan het werk, maar aan de pen slaan; en in plaats te (Men
wat noodig is, zal ik mijn best doen om het te zeggen.
De eerste tranen der kinderen zijn gebeden: als men daar
geen acht op slaat, worden het spoedig bevelen; zij beginnen
met zich te doen helpen, zij eindigen met zich te doen bedienen.
Op die wijze ontstaat uit hun eigen zwakheid, waarvan het
gevoel hunner afhankelijkheid het eerste gevoig is, het denkbeeld
van gezag en overheersching. Daar echter dit denkbeeld
minder ontstaat uit Brine behoeften dan uit onze diensten,
beginnen zich hier de zedelijke gevolgen te vertoonen, waarvan
de onmiddellijke oorzaak niet in de natuur gelegen is; men
ziet reeds, waarom, van dezen eersten leeftijd af, het van
belang is, de verborgen bedoeling te ontdekken, die in het
gebaar of het geschrei van het kind is gelegen.
Als het kind met inspanning de hand uitstrekt zonder lets
te zeggen, dan meent hij het voorwerp te kunnen bereiken
omdat hij den afstand niet berekent: hij vergist zich; doch
als hij schreeuwt en de hand uitsteekt, dan bedriegt hij zich
niet in den afstand; hij beveelt het voorwerp hem te naderen,
of aan u, om het hem te brengen. In 't eerste geval moet gij
hem zachtjes, stap voor stap, naar het voorwerp dragen;
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in het tweede geval moet gij doen alsof gij hem niet begrijpt;
hoe meer hij schreeuwt, des te minder moet gij naar hem
luisteren.
Het is van gewicht, hem er tijdig aan te gewennen, dat hij
nOch menschen beveelt, want hij is hun meester niet, nech
voorwerpen, want zij verstaan hem niet. Als dus een kind
een voorwerp, dat hij ziet, wil hebben, en men wil het hem
geven, dan is het beter, hem naar dat voorwerp te dragen,
dan om het hem te brengen.

KINDERTAAL.
Uit: de „N. R. C.".
I. C. DE B.—S.

Na een lange reis waren wij eindelijk in het vreemde land
aangekomen. Nu was het pas icht, vonden onze kinderen:
nu waren er allemaal menschen om je heen, die je niet kon
verstaan.
Op het kleine traject, dat we nog moesten afleggen om in
ons pension te komen, zaten we tegenover een Jong moedertje
met een kindje van ongeveer een jaar op haar schoot. Het
fleurige kleintje keek met heldere oogen de wereld in en toevallig bleef haar blik rusten op onze oudste. Zusje knikte het
lieve ding toe en lachte. Met een vriendelijken glimlach
reageerde bibe.
Direct was nu de kennis gemaakt. „Dada!" zei Zus, „dada,
dada!"
Bibe kraaide van genoegen.
Dat was iets voor Broer ! Hij schikte bij en probeerde eveneens
een conquéte te maken. Zijn tong liet hij vlug heen en weer
slaan tegen de bovenlip en maakte het bekende kabbelgeluid.
— Het kleintje kwam in verrukking, sloeg met armpjes en
beentjes en liet plotseling een laid „ah!" hooren, „ah!"
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En nu werd het een wedstrijd tusschen Broer en Zus, wie de
kleine het meest wist bezig te houden.
„Uglalk" — deed Zus, „ugkak, ugliiik". — Het kindje antwoordde werkelijk met „Ugka".
Broer maakte een g-geluid en 't kindje liet een zoet rrr-gemurmel hooren.
Toen zei plotseling het moedertje, verwonderd over het
contact tusschen haar kind en de kleine Hollanders: „La
langue internationale," en ze glimlachte blij tegen ons.
Internationaal, ja, internationaal is het gekeuvel van onze
kinderen, vOOrdat ze door verdere articuleering hun geluidjes
op de kianken der moedertaal hebben gestemd.
„La langue internationale," het ontroert even, te denken,
dat we elkaar zouden begrijpen, als we ons niet verder ontwikkelden, als we niet elk onze eigen landstaal leerden spreken,
maar al heel spoedig dringt zich het denkbeeld op, dat we in
dit geval ook weinig te begrijpen zouden hebben aan elkander,
als we bleven in den toestand van babygeluid en babygedachten.
Ook de geluiden der dieren zijn internationaal. Toen we een
week met Broer in het pension waren, vonden we hem op
een ochtend zeer droef in een hoekje zitten met de poes op
zijn scoot.
„Scheelt er iets aan, Broer?"
„Ik aai poes," zei Broer met lets innigs in zijn stem, „hij is
de eenige hier, die Hollandsch spreekt — ik verlang zoo !"
Op elke moeder maakt het internationale taaltje van haar
kind, dat zoogenaamde keuvelen, een ongekenden indruk
van geluk. Elk geluid van 't kleine aapje wordt twee-, driemaal
met toewijding herhaald door de moeder en zoo begint door
liefde en blijheid het eerste spreekonderwijs. Het kind luistert
naar de eenvoudige kianken, die het worden nagedaan en
daardoor tegelijk weer worden voorgedaan; het kijkt naar de
beweging van het gezicht, van mond en lippen en zoo komt
in zijn hoofdje een combinatie tot stand van gehoor- en gezichtsindrukken en van articulatiegevoel.
Dit alles is noodig om te komen tot bewust geluidjes maken.
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Heel spoedig is bij de meeste kinderen die overgang van
onbewust tot bewust op te merken door de intonatie. Dan
roept het kind „da!" als het melk hebben wil, maar op geheel
anderen toon stoot het datzelfde woordje uit, als het bedelt
nom uit zijn stoeltje te warden genomen. Weer anders klinkt
het, als zijn popje op den grond is gevallen.
„Onze Puck kan al praten," schreef een moedertje aan haar
vriendin. „Niet iedereen weet, wat hij vertelt, maar wij verstaan hem opperbest. zijn vocabulaire bestaat uit een paar
woorden, maar daar verricht hij wonderen mee. Je moet
hem hooren commandeeren „dang, dang !" als Zus zijn rammelaar moet oprapen.
Zus schiet altijd te hulp op zijn gebiedend alarm en dan juicht
zijn stemmetje dankbaar „dang, dang!"
Als ik mijn man een koekje presenteer en hij ziet het, roept
hij weer „dang, dang", maar nu zoo lief en vragend, dat ik
er niet toe kom, den kleinen bedelaar over te slaan. Heeft hij
de lekkernij in zijn knuistje, dan is 't luid: „dang, dang!"
zooiets als „hoera!" maar wacht ik te lang met hem wat te
geven, dan is meneer beslist verontwaardigd en zijn „dang,
dang !" klinkt dan duidelijk als: „Gauw wat, alsjeblieft."
,,Mam" is natuurlijk mamma, maar kan eventueel elke
andere gewenschte omstandigheid beteekenen, bijv.: melk,
koek, pap, water, appel, zelfs — leverworst!
„Pappa" is vader en verder: dag vader! — mee vader? — Vader,
kom je eens bij me kijken? Vader, wat til je me reuzehoog op!
Vader, zet me alsjeblieft eens op je schouder. Vader, wat
ben je een gezellige vent! Dat alles kan het beteekenen, dit
eene kleine woordje."
En al die beteekenissen voelen we door het verschil in intonatie. „In den toon van dien klank," zegt Stijn Streuvels,
„legt hij alle schakeeringen zijner gevoelens."
Het kind, dat zoo fijn zijn stemmetje weet te buigen, heeft
al gauw door onze intonatie verschillende woorden leeren
herkennen. Heel goed voelt het, dat: „lieveling, zoet kindje, mijn
kindje, groote broer, schat" enz. liefkoozende naampjes zijn en
dat: „niet doen! mag niet! stout! weg I" afkeuringen inhouden.
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Dat het een heele toer is precies den begripsinhoud van
onze woorden te vatten, blijkt, zoodra het zelf woorden gaat
gebruiken. Een kind kende het woord „auto" en gebruikte
dat ook juist, als zoo lets op straat passeerde, maar toen hij
een eendje kreeg, dat onder het voorttrekken onverwachts
„kwek, kwek" zei, wilde hij van 't nieuwe speelding niets
weten en riep afwerend „auto !" Elk geluid, dat hem angstwekkend voorkwam, was voortaan „auto". Een pianodtude
viel zelfs onder deze benaming. Ook de algemeene toestand
thuis, toen vader en moeder eens haastig op reis moesten !
Een klein meisje, dat geleerd had „dank u!" te zeggen, als
ze wat lekkers kreeg (ze sprak het uit als „kaku"), zei ook
„kaku", als ze stilletjes een koekje wegpakte, zelfs als ze
heenliep om haar buit te gaan halen, kondigde ze dit aan door:
„kaku".
Langzamerhand komt het kind echter weldra zoover, dat het
ons vrijwel verstaat, zonder dat het alle woorden kan nazeggen
en omgekeerd, dat het allerlei klanken en woorden nabootst,
zonder daaraan de geijkte beteekenis te verbinden.
In zooverre het verstaat, zonder te kunnen nazeggen, heeft
het kind in dit stadium veel overeenkomst met een verstandig
hondje. Als we zeggen: „Doe de deur dicht," dribbelt het
kind naar de deur, maar ook de hond duwt de deur toe. „Waar
is vader?" Broer klautert op zijn bankje voor 't raam, Polly
legt zijn pooten op de vensterbank, beiden kijken verwachtend
naar buiten. Ook al spreken we niet tot het kind, het hoort,
wanneer er over wandelen wordt gesproken. Voor 't hondje
geldt hetzelfde.
Honden en kinderen gaan hierdoor echte speelmakkers zien
in elkander. Een kleine jongen was innig bevrind met den
hond van zijn oom. Hij zag in Spits een speelmakker, die
hem in alles begreep. Toen hij met Sint-Nicolaas een trein
had gekregen, ging hij welgemoed naar oom „om Spits zijn
speelgoed te laten zien." Zorgvuldig legde hij de rails neer,
de locomotief werd opgedraaid. „Pas op, Spits! Nu komt
het." Spits, helaas, begreep dezen keer zijn kleinen makker
niet, hij hoorde wel de bekende verheffing van stem en —
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geestdriftig zette hij zijn pooten pardoes midden tusschen
de rails ! — Het gezicht van 't jongetje betrok, hij keek naar
zijn vrind en toen naar de opgebroken rails. Hij zuchtte.
„Je bent tâch maar een bond, Spits !" zei hij en peinzend
pakte hij den trein weer in de groote doos.
Het stadium van napraten is een heel prettige tijd voor de
moeder. Nu begint het babbelen van het kind. Hoeveel
woordjes heeft de moeder haar lieveling voorgezegd, zonder
dat ze een woordje terughoorde, maar nu komt het.
Eerst zegt een kind van de meeste woorden alleen de beklemtoonde lettergreep, of een herhaling daarvan.
Kanape — pe. Boterham — bo of bobo. Chocola — la. Melk —
mime. Soms wordt een letter eventjes verkeerd uitgesproken:
de tong een ietsje te laag of te hoog, het mondje te wijd of
niet wijd genoeg open — en we krijgen het guitige „krom"
praten. Dan wordt Meta, dat eigenlijk Me of Mime bedoelde
te worden, „Pepe", enzoovoort.
Als het ienlettergrepige stadium is doorgemaakt, glijden we
ongemerkt over in den tijd, dat we htt rhythme van 't woord
te hooren krijgen, terwijl de klanken er meestal nog wat gehavend afkomen. Nu hooren we „Ep Up" voor „Eigen Hulp"
„Rataplan" voor „Rotterdam". „Tante Rataplan" klinkt dan
wel geestig, vooral als die tante juist een lieve, bedaarde oude
dame is. Kleine Mien gaat nu bij Oma een „site" maken,
„lukkig", dat het mooi weer is, nu krijgt ze „tuuk" de mooie
muts op, dat „gijp" je wel. Dit is de Ohrenschmaus, waarvan
Otto Ernst geniet, als hij Appelschnut nog eenmaal Rhinoceros
laat zeggen.
Tot onherkenbaar wordens toe verbrabbelen ze de woorden.
Wie zou begrijpen, dat Woutertje met het „echische kietje"
bedoelt het „electrische lichtje !"
Hoe gezellig en origineel dit kinderlijk taaltje klinkt — we
begrijpen, als we goed opmerken, dat het niet origineel is,
maar slechts een onbeholpen nabootsing van gehoorde woorden.
Zelden, misschien nooit, maakt een kind zelf een geheel nieuw
woord. Als er niet gesproken werd met kinderen, zouden
ze geen woorden leeren zeggen. We denken hier aan de ver31

halen omtrent Kaspar Hauser. Een doof geboren kind zegt
uit zichzelf geen woord, het is ouder geworden doofstom.
Herodotus vertelt wel, dat de kindertjes, die koning Psammetichus bij den ouden herder bracht, na twee jaar het woord
Bekos (het Grieksche woord voor brood) uitspraken, zonder
dat ooit iemand een woord tot hen had gericht, maar — dat
is lang geleden en ver weg.
We zullen in elk geval, hoewel het soms jammer kan lijken,
onze kinderen het krompraten afleeren door zelf zooveel
mogelijk correct te spreken.
In dezen tijd van 't praten leeren komen als vanzelf de oude
kinderrijmpjes op de proppen. Ons wiegekindje heeft al
genoten van de eenvoudige rhythmen der overoude versjes
en wijsjes, ook al zingen we ze er niet meer mee in slaap,
het oudere kind gaat nu de woorden op prijs stellen, de begrijpelijke, interessante woorden en — het mooie rijm. Koetjes,
paardjes, heeren, pannekoeken, zwanen, schuitje varen, van
alles komt er voor in die versjes, alles reed, alles even belangwekkend. En het eindwoord suggereert zijn rijm: „Een osje
en een stiertje, Tiereliereliertje ! Goedenavond, tante Betje,
Goedenavond, oom Jan! En mijn moeder laat je vragen, of
je niet eens komen kan."
't Is, of het kind het op 't moment zelf vindt.
Daarom zijn die oude rijmpjes klassiek. ze liggen in 't natuurlijk
gehoor van 't kind. Elk woord zegt wat, elk woord klinkt mooi
en weerklinkt nog eens in z'n rijmwoord. Ach, 't is een lust:
Klap, klap in 't handje — Boter in je mandje !
Er was ereis een vrouw, die koeken bakken zou... enz. enz.
Een kind is al heel vroeg verzot op rijm en dat blijft zoo den
heelen tijd van het praten leeren door, tot een jaar of zes.
In de eerste klasse van de lagere school rijmen ze bij gelegenheid
los en vast aan elkaar, zonder aanzien des persoons, of des
woords, zoodat de censuur van de onderwijzeres dan dringend
noodig kan zijn. Die rijmdrang heeft zijn groot nut als stimulans
tot spreekoefening en de moeders zijn voor deze materie
geboren opvoedsters.
Zij worden niet moe, die rijmspelletjes mee te spelen. Nu is
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het 't opzeggen van een coupletje, waarvan het kind de laatste
woorden noemt, dan is het een liefkoozende opeenhooping
van rijmklanken: „Waar is de kleine Ukkepuk, de lieve Rietepiet?" Hoe meer nonsens, hoe grooter plezier.
„Doet dan zijn ootepootje zeer?" „Heeft hij pijn in 't ollebolletje?" En werkelijk, de pijn verzacht bij die balsemende
klanken.
In de aftelversjes later op school is soms geen andere zin te
ontdekken dan juist die rijmdrang, die zoo noodig blijkt voor
't kind, dat spreken moet leeren.
Hoor ze eens met hun: „Upke, dupke, redesupke" — of
„Olke, bolke, rubesolke, olke, bolke, knol." „Jan, arrewarrewan,
arrewarrewinkeltinkeltan."
lets anders dan het gewone kromspreken moeten we opmerken,
als we 't kind hooren zeggen „wtee" voor twee, „rtem" voor
trem. „Elk wat van de kostvisch", als het stokvisch moet zijn.
Dit is hetzelfde, wat we bij 't yolk hooren, waar „gees" en
„weps" wordt gezegd in plaats van gesp en wesp.
Als het kromspreken voorbij is, komt er een poos, dat het
kind de gewone woorden over 't geheel juist uitspreekt, maar
dat het de nieuwe verkeerd opneemt. Nu is er geen onmacht
om het na te zeggen, maar verkeerd, d. w. z. oppervlakkig
verstaan, terwijl de geest van 't kind het woord onmiddellijk
zoo construeert, dat er eenige zin in wordt gelegd, a1 is het
dan niet de juiste. Ze herkennen er verkeerdelijk een bekend
woorddeel in en vOcirdat ze eerst beter luisteren, hebben ze
reeds hun conclusie gereed en 't woord omgevormd. Dan
hooren we, „mannetjee" voor marechaussee — „kapotte fuije"
voor portefeuille — „ook edee" voor: ook een idee. „Ganzedoppie" was de naam, dien een kleine jongen gaf aan de
combinatie van twee vrindjes, die respectievelijk Hans en
Dolfje heetten. „Rekending" hoort men voor rekening;
„padvingers" voor padvinders. „Het Bokkepark" is 't Vondelpark ! Een liedje van vier „tabletten" geeft blijk van meer
kennis omtrent chocolade dan van poezie — en natuurlijk is
het, dat in ,,Menschenwee" het woord vervormd wordt tot
„komplotten".

Bij 't yolk zijn tal van voorbeelden te vinden. Onze werkster
ging zich aanmelden bij een a contant (accountant.) „Wat
loopen die daar op een rij — 't lijkt wel een prinsessie" (processie). „Ik zat in de punaise, dat wil ik je wel vertellen !"
Ook bier is gemakkelijk het verkeerd herkennen van een woord
te begrijpen.
In 't begin van 't babbelen, vlak na den tijd, dat ze slechts
een paar woorden ter beschikking hebben en door middel van
intonatie daarmee alles aanduiden, komt juist het tegenovergestelde voor; dan schijnen ze door den onnoemelijken woordenrijkdom in de meening te worden gebracht, dat alle woorden
eigennamen zijn en dat elk ding zijn eigen naam heeft. Elk
portret, elk schilderij heeft een bepaalde aanduiding, elk
meubel heeft een eigen naam. Wat ze geen naam weten te
geven, wordt soms kalmweg genegeerd: ,,Mammastoel, pappastoel, zusstoel, tantestoel en neestoel". De laatste heeft geen
naam en wordt uitgeworpen: „Nee stoel".
Als we zoover zijn, komen de vermakelijkste vergissingen
voor. Nu eens denken ze een algemeen woord te veel als
eigennaam en dan weer gebruiken ze een eigennaam in een veel
te algemeene beteekenis.
Een kindje uit Utrecht bijv. zegt in den trein, op weg naar
Amsterdam, wijzende op de slooten in 't weiland: „Wat veel
Oude Grachten zijn hied"
Hetzelfde kind hoort een beer zijn dochtertje „lieveling"
noemen en zegt: „Vader, dat kan toch niet, 1k ben toch Lieveling."
Een kleine jongen vraagt z'n vrindje: „Komt jouw Betje je
ook uit het frObellesje halen?" Hij bedoelt: kindermeisje.
Een andere kleuter noemt, nadat er een nichtje gelogeerd
geweest is, elken anderen gast „een nichtje" — ook den stevigen
vrind van zijn vader.
Jantje uit Den Haag denkt zich „Vredespaleis" blijkbaar
zooiets als monument, hij roept tenminste opgetogen „Vredespaleis !" als hij 't Vondelstandbeeld ziet. Zoo is „dokter" ook
maar niet gewoonweg een dokter. Fritsje, die voor 't eerst
een dokter zag, toen die gehuld in een pelsjas een buitenpatient
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ging bezoeken, denkt nog steeds bij „dokter" aan deze verschijning — de anderen zijn bijkomstigheden.
Een kindje voor 't eerst op frObelles, hoorde, dat ze „U" moest
zeggen tegen de juffrouw. Een oogenblik later roept ze: „U!
kom eens bij me kijken!"
Verzint een kind zelden of nooit geheel oorspronkelijk een
origineel woord, buitengewoon vindingrijk zijn kinderen in
het maken van nieuwe woorden uit bekende deelen.
„Pingdeur" — deur waaraan bij 't opengaan een belletje tingelt.
„Ik ben ongeschik" —. ik ben niet in mijn schik. „'t Vleesch
begint te ijzen" — 't vet stolt.
„Mijnheer liep me kaal voorbij" — zonder groeten.
„Onverbiedelijk" — dat ben je, volgens 1 den spreker zelf:
„als je moeder je verbiedt en je laat het niet en als moeder
dan weer verbiedt en nog eens en nog eens en je doet het
telkens weer." „Waar zijn de twee weggen?" — (de twee
afwezigen).
„Een op- en neermannetje" is een opperman. „De steel" van
een eend is de hals.
„Treinen" is spelen met een trein. „Schipperen" spelen
met een scheepje.
Mr. J. I. de Haan noemt in zijn proefschrift „muziekmondje"
voor mondorgel.
Kleine Wim, die kennis gemaakt had met het jongetje uit den
comestibleswinkel op den hoek, naam onbekend, duidde zijn
nieuwen vriend aan als „Ukkie Kaaswinkel". ze weten -zich
opperbest te redden!
't Vormen van woorden gebeurt natuurlijk alleen, als het
kind er behoefte aan heeft, als het gewone woord niet ter
beschikking is. Zoo sprak Broer o. a. van „de eendjes van de
zon", daarmee bedoelende de glinsteringen van 't licht op
den vijver in het Vondelpark. Er zwommen ook gewone
eendjes.
Zooiets dichterlijks baart niet zooveel misverstand als de
bewering, dat zijn blouse „krap" was. Dit bleek, na veel
nuttelooze moeite van wijder maken, kalmweg te beteekenen,
dat de haartjes van de wollen stof hem hinderden, krabden!
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Hoe ouder en wijzer een kind wordt, des te zeldzamer komen
eigengevormde woorden voor. Langzamerhand past de kindertaal zich geheel aan bij de groote-menschentaal. Dat het kind
lang blijft volharden in samenstellingen als „pikwit, ijswarm,
stampleeg", is even logisch of onlogisch, als dat wij blijven
zeggen: „een reuzeklein vent] e, een vreeselijk lief meisje".
Spelen kinderen van ongeveer drie jaar groenteman of dokter,
dan zeggen ze: ,,Moeder, ik ben de groenteman." Opmerkelijk
is het, dat ze, als ze vijf, zes jaar zijn geworden rich behoedzamer uitdrukken, dan zeggen ze: „Nu was ik de dokter en jij was
ziek en ik kwam bij je kijken." Ze voelen blijkbaar behoefte,
aan te geven dat het geen werkelijkheid is.
Als 't kind naar school gaat, wordt zijn woordenschat door de
leerstof elken dag uitgebreid; behalve deze systematische
uitbreiding hoort het kind nu een geheele serie woorden, die
tot het schooljargon behooren: „'k Heb vandaag pech, jO,
twee beesies-bamme verloren en een zoo'n reuzerotstuitertje
gewonnen!" Wat dan aan Moeder verteld klinkt als: „Ik
speel ongelukkig vandaag, ik heb twee glazen stuitertjes met
een wit beestje er in verloren en een klein stuitertje gewonnen."
Nu is 't zaak de teugels wat kort te houden en geen ruwe
jongenswoorden toe te laten in de huiskamer.
Nu is 't eveneens de tijd, dat moeder haar kind voor de
troetelwoorden uit de kinderkamer de reeele namen leert
voor lichaamsdeelen en levensverrichtingen. Al gebruiken ze
deze niet, ze moeten ze kennen, anders loopen ze kans bij
gelegenheid uitgelachen te worden en als flauwerik te worden
gequalificeerd.
VOOrdat een kind volkomen thuis is in zijn rijke moedertaal,
moet er heel wat gepraat en geluisterd zijn. In een voorbereidend
klasje hoorde ik het volgend gesprek: „Heb jij gisteren den
regenboog gezien?"
„Ja," was 't verrukte antwoord, „zoo'n mooie regenboog,
in 't park! Maar als je er eentje van op eet, ga je dood."
Numero drie, die blijkbaar noch een regenboog, noch een
gouden regen kende, maar toch ook alles meende te weten,
voegde er bij: „Wij hebben zelf een regenboog, maar hij mag
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lekker niet open. Geen mensch mag hem zien. Alleen van
buiten." Hier was natuurlijk sprake van een regenbak.
Een overigens pienter kind van zeven jaar vroeg zeer gallteresseerd: „Hoe kwam u toch op 't schip?" toen vader hem
vertelde, dat hij als reservist bij de manoeuvres den „kapitein"
berichten moest overbrengen.
Wim komt opgewonden uit school. „Moeder, u weet wel,
Maurits? Maurits en ik spelen geschiedenisje. Maurits is Maurits
van Oranje en ik ben zijn broer. a ben Willem van Oranje."
,,Zoo, zoo," zegt Moeder, „maar Maurits was de zoon van
Willem van Oranje, vent."
„Nou," zegt Wim met een gezicht van daar-moet-je-mijmee-aankomen, „je kunt toch zeker wel iemands zoon en
tegelijk iemands broer zijn!"
„Neen," zegt Moeder, die van orde houdt, „je bent de zoon
van je vader en een broer ben je van je broers en zusters."
Wims lip trekt bedenkelijk omlaag. Hij gaat beven, die kleine
lip en dan komt er bedroefd uit: „Dan heeft u mij altijd voor
den gek gehouden, want u zegt altijd „broer" tegen me en vader
zegt het ook!"
Toen is vader er zelf aan te pas gekomen en heeft de zaak
in der minne geschikt, door een mooi portret te laten zien van
alle Oranjevorsten; maar hoe vaak zal het voorkomen dat ze
ons verkeerd begrijpen, zonder dat we het bemerken!
„Een terras is..." schoolmeesterde groote zus, eerste klas
gymnasium, „een terras is een droog laag weiland, dat 's winters nat is, maar 's zomers opdroogt en waar je dan mag
picknicken." En op de verwonderde vraag van moeder:
„Hoe kom je daar aan?" gaf ze tot antwoord: „Je drinkt toch
thee op een terras? Nu, ik dacht: op een gewoon weiland mag
je niet komen, daar word je weggejaagd, 't is dus zeker zoo'n
stuk laag land, waar niet veel groeit en daar mag je dan theedrinken en picknicken."
Een ander voorbeeld. Een meisje van 13 jaar komt op straat
een dame tegen met een tamelijk drukke garneering op den
hoed; wit tres op zwart. „Kijk die dame eens, Moeder, wat
een firmament !"
37

Toen haar gevraagd werd, hoe ze zoo geestig kwam, zei ze
verwonderd: „Is firmament dan niet iets, dat een beetje
begint te draaien voor je oogen, als je er lang naar kijkt?"
Heel lang volharden kinderen soms in het niet volkomen begrijpen van woorden of versregels.
Zou het komen, doordat er vaak gelachen wordt, als ze groote
menschen om inlichtingen vragen?
Een kind had leeren zingen: „Wat is de Lieve Heer toch goed,
Die alles heeft gemaakt."
In denzelfden tijd kwam er een nieuwe dominee op het dorp,
klaarblijkelijk iemand, die aan handenarbeid of slOjd deed,
want het dienstmeisje vertelde bewonderend, „dat dominee
alles kon maken." Toen vatte een idee post in 't hoofdje van
't kind: Dat was nu de Lieve Heer, die deftige, zwarte verschijning, die met de kerk in verband stond!
Toen het kind bij een zeer schuchtere vraag in die richting
een vreemd donkeren blik op zich voelde uit oogen die anders
zoo vriendelijk keken, heeft haar dat langen tijd alle theologische
vragen als zondig doen beschouwen.
Een ander kind zong: „Een ieder bestijge zijn flink gebultros."
ze kwam niet op de gedachte, dat hier sprake was van een flink
gebouwd ros, om de eenvoudige reden, dat ze het woord „ros"
niet kende. Zij dacht bij „gebultros" aan een tros, een stevig
touw en legde zich kalm neer bij den nonsens, dien ze zong,
alleen met het vaag vermoeden, dat er sprake was van iets
vreemd heldhaftigs.
Zó6 koesteren kinderen soms het onbegrepene als iets welgevalligs.
„Vroolijk rent door bosch en beemden, 't IJz'ren paard maar
lustig voort."
't Zou de moeite loonen, te informeeren wie dat in zijn tijd
juist heeft gezongen.
We zijn tegenwoordig biina alien in het bezit van een serie
kiekjes en portretjes onzer kinderen, die hun ontwikkeling
weergeven van den eersten levensdag af. Wat bekijken we
ze graag, die amateursphoto's: 't kindje in de wieg, bij moeder
in 't groote bed, in de heide, ja, waar niet al! Dan komt de
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eerste schrede naar vader — en zoo gaat het voort. Na jaren,
als ze al lang naar school gaan, zitten we er bij tijden nog op
te turen. Wat waren ze lief t
Evenveel geluk geeft het, als we in een soort dagboek geregeld
de hoorbare uitingen van de kinderen hebben opgeschreven.
Al heel spoedig valt er wat te noteeren. Wat is er bijv. een
verschil in de manier van schreien, en wat begint het „blaasjes"
maken al gauw.
Later, als we zoo'n boek inkijken, of in een rustig uurtje er
soms wat uit voorlezen, wat een verteedering kan er dan
komen over 't heele kringetje thuis. „Weet je nog, dat je dat
toen zei, Piet?"
En Piet, die al over een fiets denkt tegenwoordig, kijkt moeder
aan met een heel bijzonderen blik: „Ja, ik weet nog, hoe
vreeselijk blij ik toen was."
In 't bovenstaande zijn alleen verschillende woorden uit de
kindertaal in herinnering gebracht, nog belangwekkender
wordt het, wanneer we gesproken zinnetjes noteeren.

KLANK EN RHYTHME.
Uit: „De Roman van een Kleuter".
Dr. J. vAN GINNEKEN.

Klapt moeder nu in de handen, dan kijkt hij op en ziet en
hoort het. Ook hij gaat nu in de handen klappen en hoort het
ook. Onbedaarlijke pret. Een nieuw kunststukje ! Dan begint
moeder te zingen en te klappen tegelijk: „Klap maar in de
handjes blij, blij, blij, Geef de booze bolle dan maar dij, dij, dij."
En dan zingt moeder opnieuw. En nu neemt ze zijn hand] es
in de hare en klapt zoo met hem mee. Allemaal prachtige
middelen om het kind in nadoen en napraten te oefenen.
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Keesje kan dat allemaal nog niet nazeggen, maar hij dreunt
en giert toch dapper mee, en de stralende oogjes verraden het
innerlijk welgevallen.
Het meest schijnen het kind aanvankelijk de schakeeringen
der stemhoogte te interesseeren. We betrappen soms den
kleine op het nadoen van den toon in een samenspraak. Eerst
een paar brabbelklankjes met duidelijken vraagtoon, dan viak
daarop wat gebrabbel met beslisten antwoordtoon.
Dat gaat dan zoo door in twee, drie langgerekte belangstellende
uitvraagstukjes, telkens weer gevolgd door een kort afdoend
bescheid; althans dien indruk maakt het op een afstand
gehoord. Dichterbij gekomen bemerkt men, dat het zinloos
gebrabbel is, maar de gesprektoon was onmiskenbaar. Het
kind bootst de muziek na van een samenspraak.

'T VERSTAND WORDT WAKKER.
Uit: „De Roman van een Kleuter".
Dr. J. VAN GINNEKEN.

In het derde halfjaar begint zich een groote omwenteling
in het kinderlijk zieleleven te vertoonen; het kind begint
jets te verstaan.
't Heeft heel wat in, eer het kind gaat begrijpen, dat de gehoorde woordklanken niet alleen dienen voor aangename
oormuziek, maar als teekens nog jets anders aanwijzen, jets
beteekenen, jets bedoelen. D. w. z. dat achter de woorden
nog jets anders te zoeken is dan louter geluid.
Dat is met zoet en zuur en lekkers niet het geval. Die beteekenen niets anders dan den aangenamen of onaangenamen
smaak in den mond. Warm en koud precies eender. Ook de
met het oog geziene dingen zijn wat ze schijnen en daarmee uit.

Van den kant der lichaamsbeweging komt het eerste besef
40

van beteekenis in het kinderverstand op. In den eersten tijd
toch grijpt het kind met de handjes naar alles wat z'n aandacht
trekt. Van afstand en ruimte heeft het nog niet het flauwste
begrip. En het grijpt dus met evenveel moed en volharding
naar de klok, die op vijf meter afstand aan den muur hangt,
als naar z'n rammelaar, die vlak bij op 't bedje ligt, ja het
pakt zelfs naar de maan en plukt sterren. Nu merkt de kleuter
vroeg of laat toch wel een klein beetje onderscheid tusschen
beide, daar hij z'n rammelaar, op den duur ten minste, meestal
raak pakt, maar de klok aan den wand, op vijf meter afstand,
natuurlijk altijd misgrijpt. Als moeder er bij is, neemt ze
hem dan dikwijls op, en gaat met hem naar de klok toe, en
zoo met allerlei andere dingen. Daardoor komt in denzelfden
tijd, dat hij in 't vage gaat merken, hoe 'n uitstekend middel het
schreien is, om eten te krijgen, of verschoond te worden, ook
het vage besef bij hem op: dat z'n handje naar iets uitsteken
het beteekenend middel is om dat te krijgen, of om er naar
te gaan kijken. Omgekeerd wijst moeder hem ook allerlei
dingen aan, en dan volgen z'n oogen onwillekeurig de lijn
van den uitgestoken arm, en wordt z'n aandacht zoo naar het
bedoelde ding heen geleid. Welnu, op ongeveer gelijke wijze
begint de dreumes nu te merken, dat klanken, die uit den
mond van moeder komen, net als armgebaren, ook ergens
heenwijzen, en in de meeste gevallen een signaal moeten zijn:
dat hij zelf het een of ander doen moet.
Welnu, het opvatten van het gesproken woord als signaal:
dat is de eerste belangrijke stap op den weg naar het woordverstaan.

ANNI'S TAAL.
P. A. DE GENESTET.
Uit: „Dichtwerken".

Geen dichter schiep ooit zoeter taal,
Geen schrijver maakt zulke zinnetjes,
Als gij, bruin wicht, klein ideaal
Van al uw moeders vriendinnetjes.
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Wie, drommel, leerde u toch zoo lief
En geestig uw woordjes te schikken,
Te snappen zoo onnavolgbaar naief,
Met mondje en handjes en blikken?
Ilc heb beproefd te schrijven als gij,
0 schalkje, gewoon zijt te spreken,
Beproefd in prone en poezij —
Mijn povere kunst is gebleken!
Uw stemmetje klinkt zoo blij, zoo zoet;
De woordekens buitlen en trippen,
Vol geur en kleur en toon en gloed
U van de rozenlippen.
Dus koosden wis in 't paradijs
De reine kinderzielen,
Op vrome, kunstelooze wijs —
Eer ze in de geleerdheid vervielen?
Gij kunt zoo zonder grammatika,
Verbuigen en vervoegen,
Dat ik betooverd te luisteren sta,
Schier met jaloersch genoegen.
Wie leerde u dat? Dat leerde u voorwaar,
Geen kitt'lig taalgeleerde,
Geen preeker of geen redenaar,
Wien Siegenbeek bekeerde !
Dat leerde u de goede moeder Natuur,
Die ook de vogels leert zingen!
Haar lessen zijn, voorwaar, niet duur —
Doch schraal heur volgelingen.
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Dat gaf u de goede moeder Natuur,
Zij gaf u die tooverklanken
Beleedig haar nooit, met kunst of kuur,
Blijf steeds haar eeren en danken!
0, 'k bid voor u, dat ge immermeer
Moogt praten zoo natuurlijk,
Een kind van onzen lieven Heer
Nooit deftig of figuurlijk.
Dat ge immer op uw schalke tong,
Als thans uw hartje moogt dragen
Een hartje, zoo rein, zoo frisch, zoo Jong,
Schoon — met wat minder vragen!
Dat uit uw kinderlijk gemoed,
Zoo geestig en lieftallig,
Uw taaltje vloeie steeds zoo zoet,
Eenvoudig, oprecht en bevallig!
Dat God u beware voor ons valsch,
Ons afgesproken taaltje,
Ook voor den Delftschen tongval — als
Voor 't Rotterdamsche haaltje !
D. 1857.

OVER „JA" EN „NEEN".
Uit: XV Kap. „Die Kindersprache".
CLARA en WILLIAM STERN.

't Eerste „neen" van een kind beteekent niet: „neen, dat is
niet zoo", het stelt geen negatief oordeel vast, maar het beduidt:
„neen, 't moet niet", „neen, dat wil ik niet", „neen, dat moet
je niet doen", het is iets afwerends.
't Optreden van 't eerste „neen" is zeer verschillend, meestal
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wordt het genoteerd om 't midden, soms ook reeds aan 't begin
van het tweede jaar, maar alien, die de kindertaal nagaan, stemmen hierin overeen (sommigen hebben 't ook uitgesproken)
dat het „peen", 't welk een gevoel poneert, eerder komt dan
het constateerende „neen". Vaak liggen er verschillende
maanden tusschen.
't Afwerende „neen" is langer in gebruik, dan men zou meenen.
't Is niet alleen 't oorspronkelijke, maar ook 't langdurigste.
't Kind blijft het nog gebruiken, als men op de vraag een
constateerend antwoord verwacht, want soms stelt men den
kleinen vragen, die pijnlijke herinneringen oproepen. „Heb
je je broertje pijn gedaan?" „Neen !" maakt hier den indruk
van een bewust verkeerd antwoord, van een leugen, maar
zielkundig bezien is 't geen leugen, maar een afwering. 't „Neen"
beteekent niet: „'k heb het niet gedaan," maar: „praat me
daar toch niet over, 'k wil er niet van hooren !"
We bezitten uit het 3de en 4de levensjaar verschillende gevallen van zulke neen-antwoorden, waar de geheele zielehouding (psychische habitus) van het kind deze opvatting
noodzakelijk maakt.
Zeer interessant is het te zien, hoe het kind zich soms weet
te redden zOnder negatieve woorden.
„Ik slaap", als 't kind geen eten wil hebben. „Dat is te duur",
ook als afweer onder allerlei omstandigheden, 't kind had het
vaak van de ouders gehoord, als 't speelgoed wilde hebben,
dat in een uitstalkast lag. „Te duur", zei hij nu ook, als men
hem uit z'n spel wilde halen om hem naar bed te brengen.
Zoo gebruikte een ander kind „beet!" in de beteekenis van
„niet aanpakken", nadat hij zich aan 't kacheldeurtje had
gebrand.
't Gebruik van „ja" treedt meestal aanzienlijk later op. 't Verschil met „neen", is soms een half jaar of meer.
In plaats van „ja" komen verschillende mogelijkheden in
aanmerking.
't Kind herhaalt de woorden van dengeen, die vraagt. „Wil
Bubi brei eten?" „Bubi bei !" „Zal ik Lotte dragen?" „Lotte
dagen !" ----44

Niet alleen wordt „neen" eerder gebruikt, het kind heeft
het ook veel \raker noodig.
De kleine is door allerlei dwingende invloeden omgeven, hij moet
zich ontelbare keeren per dag verzetten tegen vervelende
storingen, inmenging van anderen, verbod en gebod, en al
naardat het kind energie heeft, zal het meer of minder vaak
uitdrukking zoeken voor zijn oppositie.
Daartegenover staat, dat voor een toestemming of instemming
veelal geen woorden noodig zijn. „Wie zwijgt stemt toe"
geldt ook voor 't kleine kind. En als het doet wat men het
opdraagt, behoeft het dat evenmin eerst te zeggen.
Voor „neen" en „ja" geldt hetzelfde als voor de uitingen van
leed en vreugde in 't algemeen: schreien doet het kind eerder
dan lachen.

OUDE KINDERVERSJES.
Vergeten wijsjes, stukjes van versjes zonder beteekenis komen
diep uit onze herinnering naar boven. De jonge vader, die
zijn eerste kind op schoot heeft, dat zit te rijden en te draaien
van pure levenslust, hij herinnert zich ineens, hoe hijzelf
zat op Vaders schoot, en vanzelf komt het oude versje hem in
den zin.
En als de Moeder haar kindje in de wieg met de handjes ziet
bewegen, en ze klappen bij toeval tegen elkaar, dan neemt
ze die kleine handjes in de hare en — er komt weer een liedje...
Lieve, ouwe kinderversjes ! Wie, die er mee groot geworden is,
voelt er geen prop in de keel, als hij aan U denkt. Eerste
taalles van het kind, echte taalles van de huiskamer, zonder
regels, zonder schoolmeesterij.
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Uit: „Rijmpjes en Versjes uit de Oude Doos".
S. ABRAMSZ.

Hu, hu, paardje,
Met je vossestaartje,
Met je ruige pootje,
Spring ereis over 't slootje,
Van het slootje in het riet —
Dat doet kindje's paardje niet.
Klap, klap in 't handje
Boter in je mandje
Kaas in je kommetje
Dag! mijn zoete jongetje!
Trararetje, trararetje
Een koetje en een paretje
Een osje en een stiertje
Een varken en een miertje —
Fiereliereliertje.
Toen 't kindje op de wereld kwam
Al uit zijn danker hoekje,
Toen dronken de vrienden wijnkandeel
En ze wonden het in een doekje.
Al wie het kindje zijn luurtjes vouwt,
Leven ze lang, dan worden ze oud.
En ze zullen ter bruiloft komen
Als ons klein kindje trouwt.
Koene kranen,
Witte zwanen;
Wie wil mee naar Engeland varen?
Engeland is gesloten,
De sleutel is gebroken
In Engeland
Daar stuift het nand,
Daar luiden de klokjes van boem.
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Berend Botje ging uit varen
Met zijn scheepje naar Zuidlaren;
De weg was recht, de weg was krom —
Nooit kwam Berend Botje weerom.
0•111•111111

Vlaamsch liedje.

Hosse tent, hosse tent,
Rijen wij naar Brugge,
Rijen wij naar Gent.
Van Gent naar Nieuwpoort,
Nieuwpoort-ho!
Nieuwpoort-Wielewale.
Wielewale-ho!
Och, mijn lieve meneertje,
M'n buikje doet zoo zeertje,
Dat komt van al dat hobbelen,
Over de groote bobbelen,
Hop, hop, hop,
Paardje in galop.

NIEUWE OUDE KINDERRIJMPJES.
Uit: „Kindje's Zonneboekje".
Door een Vader.

Wij dansen in het zonnetje,
Wij dansen van de pret.
En als wij moe van 't dansen zijn.
Brengt moeder ons naar bed.
Bij mijn huisje is een tuintje,
In het tuintje staat een hek,
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Op dat hek daar zit een vogel
Met een bloempje in zijn bek.
Op dat bloempje zit een mugje,
En dat mugje zingt: zoem, zoem!
Als het moe is van het zingen
Gaat het slapen in een bloem.
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ANGST.

ANGST EN VREES.
„Naast vrees — men kan aangeven waarvoor men bang is —
bestaat Angst, een drukkend beklemmend gevoel," (zoo zegt
Prof. R. Casimir) „dat men niet in woorden kan omschrijven,
dat men niet verklaren kan, dat opstijgt uit onbekende diepten.
Deze angst komt ook bij kinderen voor, misschien bij zeer
jonge kinderen.
— Hoe meer men voor lichamelijk-geestelijke hygiene zorgt,
hoe meer kans men heeft, dat de angst minder zal optreden.
Bij den zuigeling is het moeilijk na te gaan of het angst is.
Het schreien is meer stootsgewijs, niet op aangehouden toon,
maar als de kreet van een vogel. Later kan het kind zeggen,
als het angst heeft. Mits men zorge, dat het geen misbruik
maakt — moet men het kind te hulp komen. Licht aansteken,
wat doen drinken, met een rustige stem praten, bij 't kind
blijven zitten, 't handje in onze hand nemen, het toedekken,
een liedje zingen, met eigen kalmte het kind kalmte suggereeren.
Met dezen angst moet men niet verwarren de fantasie-angst
door 't lezen of hooren vertellen van spookverhalen en griezelhistories, door bangmakerij van anderen enz." —
Fantasieangst doet men vaak dienen als opvoedingsmiddel.
Aan den eenen kant dreigen met vreesaanjagende dingen,
den boeman enz. als 't kind stout is en daar tegenover moeders
bescherming en voorspraak, als 't kind zoet zal zijn.
Men staat er van versteld, wat de kinderen al niet wordt
wijsgemaakt. Soms met het doel iets te bereiken, b.v.: „Als
je jokt, staat het op je voorhoofd te lezen !" maar vaak ook
uit !outer verlangen 't kind te verbazen of iets wijs te maken.
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SLAPE NU.
Uit: „Ned. Zangstukken".
H. W. VAN DER MEY.

Slape nu — slape nu... Alle zoet kinderkens slapen nu.
Kindjes, die wakker zijn, worden er moe.
Toe nu — Doe nu... Doe nu de oogjes toe!
Toe dan nu — toe dan nu... Liefke, Gods eng'len die hoeden u,
Zullen u voeren naar droomeland toe.
Doe nu... Toe nu... Doe nu de oogjes toe!
Zacht dan nu — zacht dan nu... Slaap maar mijn kindje,
[wij wachten u.
Moederke, die wordt het wachten niet moe.
Doe me... Toe nu — Doe dan de oogjes toe!

DE ZWARTE MAN.
Uit: „Bubi" 2de deel.
ERNST

en

GERTRUD SCUPIN.

Bubi had een schram op zijn arm gekregen en toen er eenige
bloeddroppels te voorschijn kwamen, deed hij zoo kleinzeerig,
dat hij niet naar bed wilde, v6Or vader een zwart pleistertje
op de wond had gelegd.
Den volgenden morgen groote verbazing, dat het pleistertje
er of was en er geen bloed meer was te zien! Hij verklaarde
de vlugge genezing op deze manier: „Het bloed denkte, toen
het zwarte pleistertje kwam, dat is een zwarte man! Ja, ja,
en toen is het gauw weggeloopen."
Een paar dagen geleden heeft Bubi namelijk het verhaal
gehoord van den afschuwelijken „zwarten man", 'tonuitroeibare
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kinderspook. 't Was de schuld van een dienstmeisje, maar
Bubi heeft gelukkig den leeftijd bereikt, dat vrees minder
voorkomt en dat veel, waarvoor hij vroeger angstig was, het
afschrikwekkende heeft verloren.
De vrees voor den zwarten man hebben we in de kiem gesmoord,
doordat we een Jager den groenen man gingen noemen, iemand
met roode strepen den rooden man en een huzaar op een
plaatje den bruinen man, zoodat Bubi nu ondeugend van
roode, groene en zwarte mannen spreekt, zonder zich daarbij
iets anders voor to stellen dan de desbetreffende uniformen.

KLAASJE EN PIETJE.
Uit: „Gedichten voor Kinderen".
H. VAN ALPHEN.

Klaasje.
Pietje, zoo gij niet wilt deugen,
Dan verschijnt de zwarte man.
Pietje.
Klaasje foei, dat is een leugen I
Laat hem komen, als hij kan.
Die aan zulk een man gelooft,
Is van zijn verstand beroofd.
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DE BIETEBAUW.
Uit: „Gedichten".
RENE DE CLERCQ.

Kleine, kleine stouterik,
zoudt ge moeder tergen?
wacht ik zal hem roepen, ik,
uit de zwarte bergen.
Grijp, grap grimmeland,
zonder lip of zonder tand,
grijp, grap, grauw!
de bietebauw!
Hoor hem met zijn berenkop,
op de deuren bonzen,
Krak! hij kruipt een zolder op.
oei, oei, oei, den onzen!
Grijp, grap, grimmeland,
zonder lip of zonder tand,
grijp, grap, grauw!
de bietebauw!
Recht naar bedde komt hij, boe,
riekt aan de gordijne,
doe maar zeere uw oogjes toe,
of ge ziet de zijne!
Grijp, grap, grimmeland,
zonder lip of zonder tand,
grijp, grap, grauw!
de bietebauw!
Neen, neen, neen! Naar buiten, beest,
om de stoute knapen!
Moeders kind is braaf geweest;
kan zoo schoone slapen.
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Douw, douw, kindje douw;
zwicht u voor den bietebauw,
douw-douw-dijn;
en zoete zijn!

ANGST, DOORDAT HET KIND ALLES, WAT
FIGUURLIJK IS BEDOELD, LETTERLIJK OPVAT.
Uit: „Over de Psychologie van den Angst
en haar beteekenis voor de Opvoeding".
R. P. vAN CALCAR.

...Als kleine jongen logeerde hij herhaaldelijk bij vrienden
van zijn ouders. Steeds ging hij er met groot genoegen heen.
Toen hij een volgende vacantie weer bij deze kennissen zou
doorbrengen, kreeg zijn vader na een paar dagen bericht met
het verzoek, om het kind zoo spoedig mogelijk terug te halen.
Het vertoonde des avonds grooten tegenzin om naar bed te
gaan.
Steeds moest er iemand met hem meegaan en zoolang bij
hem blijven, tot hij in slaap viel. Bijna iederen nacht werd
hij met een luiden schreeuw wakker, en vond men hem steeds
gillend en huilend in bed, zonder dat hij kon of wilde aangeven, wat de oorzaak van dezen angsttoestand was.
De volgende gebeurtenis gaf hiervan opheldering.
Een paar dagen v6Ordat hij uit logeeren ging bij bovengenoemde
vrienden, kregen zijn ouders bezoek van een familielid, dat
deze vrienden eveneens kende, doch hun huffs vermoedelijk
in de laatste plaats als ontspanningsoord zou hebben gekozen.
Toen de kleine jongen hem had medegedeeld, waar hij zijn
vacantie zou doorbrengen, zei 't familielid tegen den vader:
„Hij liever dan ik. a heb altijd het gevoel, alsof daar de dood
in den pot zit."
Bij informatie bleek, dat hij zich dikwijls van deze uitdrukking
bediende.
Was het hierbij nu maar gebleven, dan zou het eenvoudige
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voorval misschien nog niet eens aanleiding hebben gegeven
tot het optreden der nachtelijke angstaanvallen. Het kind
sliep echter bij de vrienden van zijn ouders in een kamer
vlak boven de keuken. Het huffs was zeer gehoorig.
Den eersten avond ging hij op de gewone wijze naar bed,
en kan zich van angstgevoelens, welke zich daarbij zouden
hebben voorgedaan, later niets herinneren.
Wat hij zich wet herinnert is het volgende: toen hij nauwelijks
in zijn bed lag, hoorde hij de meid hard schreeuwen: „Wil
je wel eens maken, dat je wegkomt, leelijkerd !" en tevens
drong het tot hem door, dat deze uitroep werd begeleid door
eenige harde slagen welke de dienstbode met het deksel op
een metalen pot gaf. Ze dienden misschien om een hond,
die het op het vleesch had voorzien, tot den aftocht te dwingen,
maar 't kind legde verband tusschen dit voorval en de uitdrukking: „bij die menschen zit de dood in den pot" en ineens
drong 't gevoel zich aan hem op, dat de meid niet meer in
staat was, den dood in den pot te houden.
Reeds den volgenden nacht werd hij midden in den nacht
angstig wakker, en na eenige dagen was men genoodzaakt,
't kind naar zijn ouders terug te zenden.

OOK LETTERLIJK OPGEVAT.
Uit: „De stille lach".
Nico VAN SUCHTELEN.

...Vandaag was Jaap weer eens in de sloot gevallen. Druipend
van modder, kroos en tranen kwam hij thuis. zijn moeder
maakte het nog erger door haar agitatie, maar van Dam
beknorde hem omdat hij huilde over zoo'n bagatel.
jaap: „Maar ik huil niet om dat sloot, maar al de kindere
zeie: as je d'r invalt is 't te laat, en nou ben 'k zoo bang dat
't te laat is."
— Waarvoor te laat? —
„Voor te ete."
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IN DONKER.
Uit: „Jankef's Jongste".
SAM. GOUDSMIT.

Op zolder slaapt hij in een ledikant met twee grootere broers
tezamen. Maar de grootere broers gaan twee uur later dan hij
naar boven, en in herfst en winter is het daar zwart van duisternis. Is het pas feest geweest, of bracht de handel de levensopwekking van een winstje: de vader zet een burgerlijk bestaan
in, en er gaat een nachtpitje met het kind mee naar boven.
Doet een tegenslag het feest en de opwekking van den welvaarts-droom vergeten: de moeder zegt plotseling op een
avond: „Ga maar zoo, hoor, ze zullen je niet opeten," en de
vader, eerst ontsteld door het smartgehuil van het kind dat
trampelt alsof het werd gestoken, staat te zwak tegenover de
vrouw en de eigen verslagenheid, om hem te hulp te komen.
De zolder, waarover hij gaan moet om het kamertje te bereiken,
staat vol uitdragersrommel en achtergelaten resten van jaren,
in het duister is het er een dreigende spookwereld van onvolgbare vormen. De waarheden van misdaad-ziekte, een altijd
stillevende neerslag van progrom-verhalen, zijn hem niet
bespaard. Alles kraakt, en er leven muizen en ratten die
's nachts overmoedig rondrennen; de gang daarheen is als
naar een schavot. Als hij alleen gaat moet het jammeren hem
beschermen tot hij in bed ligt; het grijpen naar den deurknop
op zolder is het grijpen naar een steunpaal tusschen twee
leven-bedreigende machten in, terwijl twee ademlooze rillingen, voor het achtergelatene en voor het betredene, door
hem heen snijden.
Als iemand hem goedig-spottend brengt, wordt alleen de
angst van het heengaan gestild; tegen dien van het liggen
in het donkere kamertje, waar alles van den zolder kan binnenkomen, baat het niet. Hij ligt met opengesperde oogen, ademloos, zweetend, te bang om te bewegen, en bang voor het
stilliggen. Uren duurt die pijniging, avond aan avond, tot de
redding komt in den stap op de trap van de jongens. Zij
komen, en hij is gered, en hij kan slapen. Het moet vergeten
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worden, en het wordt vergeten, maar voor elken avond begint
het bederf van de rust al, en wordt er gretig bewust genoten
van het nog veilige daglicht.
Een enkelen keer, als de blijmoedigheid bij zijn vader keert
en krachtig genoeg om zijn vrouw te weerstaan, breekt hij heen
door den vreeselijken ban die hem trillend op zijn bed houdt
en wordt de toestand geschapen van een kind dat slaapziek
in de huiskamer zit, omdat zijn nachtstee te afschuwelijk
wordt bevonden. Hij hoort met ontzetting een geluid. Het
herhaalt zich: een mensch! een moordenaar!
Heeft vader niet verteld van dat dienstmeisje dat 's avonds
het gestommel op den zolder hoorde, en naar boven liep, en
toen rondtastend, in de haren van een inbreker greep, zoo
listig deed, alsof zij Naar lange stoffer vond? „Ragebolletje,
Ragebolletje, wat heb ik lang naar jou gezocht!" En toen
ging zij stil weer heen om de politie te haren.
IJzingen kruisen door hem heen, hij piept, omdat hij niet
roepen durft, en eindelijk wordt het piepen een schreeuw:
„Vader !" en een afschuwelijk angstgeladen huilen. Het „wat
is er?" komt met schrik-geluiden van beneden, en er is verbinding tusschen gevaar en redding. Hij moet wel gehaald
worden, de vader durft hem niet laten. Men zoekt op zolder
en vindt niets; maar men weet dat alles beweegt en geluid
maakt, en het ontzette gezicht van den jongen ontroert hen:
„Hij is bang. Wat geeft het of je praat?" zegt de vader, „hij
is bang, zie eens, hij moet maar zoolang beneden blijven,
daar is niks aan te doen."
Rillend zit hij beneden, valt in slaap tegen de stoelleuning
tot de broers hem wekken en meegaan, en alles boven voor
hem veranderd is.
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'T GELOOF AAN EEN WONDER.
Uit: „Het boek van Koosje".
J. P. ZOOMERS-VERMEER.

Als moeder heelemaal geen geld meer had, zelfs geen geld
om een brood te halen, zat Koosje diep in gedachten voor
zich heen te kijken. Geld — dat kon ze niet vinden, hoe
vaak ze ook naar den grond keek, de dubbeltjes lagen niet
gezaaid. En de guldens nog veel minder. Als ze eens een
gulden vond.
Als je tooveren kon... dan zou je den heelen dag guldens
kunnen maken, maar tooveren bestond niet, dat stond alleen
in de boeken.
En toch vond Koosje eens twaalf cent in een papiertje, vlak
voor de deur van de herberg op den hoek. Daarvoor had er
een zeker een half pintje willen halen, zij bracht het gauw
aan moeder.
Nou, daar heb ik ten minste twee pond roggebrood voor,
zei moeder, jenever moeten ze maar laten staan, brood is beter.
Koosje was blij, dat ze zoo goed naar den grond gekeken had,
ze deed 't nu nog vaker.
Soms ging ze 's Zondags met Jantje in een ouden wagen en
Flip aan Naar rokken naar het boschje op den heuvel toe,
niet ver van huis. Daar keek je naar beneden op de daken van
de stad, daar zag je het oude kerkhaf dat heelemaal vol lag
en waar geen mensch meer begraven werd. Als het hek openstond ging Koosje er met den piependen wagen ook wel
binnen en ze zaten op de grafsteenen, Flip met zijn hieltjes
kuiltjes makend in 't losse zand. En daar keek Koosje of ze
den cent van buurvrouw nog had, gisteren voor een boodschap doen gekregen; ze zou daar straks wat voor koopen
als ze teruggingen, lekker, dan hadden ze nog wat.
Dan legde ze den cent op den grafsteen, liep er driemaal
omheen, deed de oogen dicht en zei: hokus-pokus-pats! Nou
moest de cent een gulden worden om aan moeder te geven —
den cent kreeg ze dan wel terug... Maar als ze de oogen
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opendeed, lag de cent er nog en de grafsteen had niet getooverd. Dan probeerde ze 't bij een anderen. Ook legde ze
den cent wel achter een boom, als de boomen dan beter
tooveren konden. Ze liep met Flip aan de hand een heel eind
hard weg en weer terug, terwijl Jantje tusschen de zerken
in zijn wagen lag te slapen. Nou gaan we een mooien gulden
halen! zei Koosje, of, 't is 'n rijksdaalder!
Maar de cent bleef een cent en ook de boomen konden niet
tooveren.
Wie had haar dat dan verteld?
Onze Lieve Heer kon dan toch zeker wel wonderen doen,
want als Hij wou kon hij alles. Hoe dikwijls bad Koosje:
laat er nu op gindsche stoep een boterham liggen, met worst
hoeft geen eens, alleen boter is ook goed. En dan liep ze heel
hard, hield de stoep in het oog, waar ze meende dat nu zeker
wat zou liggen. Veel huizen met stoepen holde ze voorbij,
hier moest het wezen, hier had de Heer het neergelegd. Maar
als ze er voor stond, had de Heer zich vergist of Hij had het
er niet neergelegd. Een poosje stond ze dan te kijken, ging
terug, ging 'n stoep verder... ook &at . niet.., maar ze had
toch gedacht, dat het hier moest wezen! Geen wonder, geen
tooverij, geen Heer die haar hielp, 't was wel een tegenslag
voor Koosje, ze kon niets meer vinden.
Vanzelf kreeg moeder ook niets.
Och... en die honger!

WAT WE I<INDEREN SOMS WIJSMAKEN.
Uit: „Freekjes Leven".
C. M. VREUGDENHIL.

„Ben je we! eens aan 't strand geweest?" vroeg hij, terwiji
hij het zand door zijn vingers liet loopen.
Nee, Tootje wist niet wat dat was, het strand.
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„Ik wel,” zei Freek, „we zijn er al twee zomers geweest,
en 't is er zoo fijn ! Eerst zit je een heel eind in den trein en
dan moet je in een tram en dan ben je er. Er zijn allemaal
witte huizen en die staan boven op de duinen, en eindelijk
kom je aan een hooge straat, die noemen ze den boe-le-vaar
en daar achter heb je de zee. Dat weet je toch wel, wat dat is?"
„Ja, allemaal water," zei Tootje. Ze kon het zich met geen
mogelijkheid voorstellen, maar dat mocht Freekje niet weten.
Ze vond 'r vrindje erg knap, wat die boe-le-vaar was, dorst
ze ook niet te vragen.
„Mie en Herman," vertelde Freekje verder, „die mogen
heelemaal in zee; ik niet, ik mag alleen nog maar pootje bajen."
„Maar verdrink je dan niet in al dat water?" vroeg Tootje
angstig.
„Wel nee," zei Freekje minachtend, „ik ben toch óók niet
verdronken." Meisjes waren nou altijd bang.
Tootje ging in gedachten na, wat zij nu eens zou kunnen
vertellen; het moest iets zijn, waarvan Freekje nog nooit
gehoord had. Ze kon echter niets bedenken; pas veel later
op den middag deed die gelegenheid zich voor. Maar eerst
kregen ze nog ruzie.
Daartoe waren de kippen aanleiding, of eigenlijk de haan.
Ze hadden de eieren uit 't hok gehaald en bekeken ze nu.
Er waren er zes, vijf witte en een bruin. Tootje zei met kennis
van zaken: „dat bruine heeft de haan gelegd."
Freekje begon oneerbiedig te lachen. „Wat ben jij dom,
alleen de kippen leggen eieren, de haan niet. Weet je dat
nog niet eens?"
Tootje keek heel zwart. Ze was niet dom, wat dacht Freek
wel? En ze had het bovendien niet van zich zelf, de melkboer
beneden uit den winkel had het gezegd, en dat vertelde ze
dan ook aan Freekje.
„Hij heeft je zeker voor den gek gehouden," zei deze, „want
vraag het maar aan wie je wilt, aan m'n Oma, of aan m'n
Moeder, of Mies, ze zeggen het allemaal."
„'t Is niet."
„'t Is wel."
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Tootje began bijna to huilen. Ze wist het heel, heel zeker!
De melkboer zelf had het gezegd en die zou het toch zeker
wel weten! Die verkocht iederen dag wel duizend eieren!
„Nou, maar mijn Oma houdt me nOOit voor den gek."
„O! 0 !" steunde Tootje. Ze vond 't een vreeselijk idee,
dat zij er tusschen zou zijn genomen en dat ze haar achter
haar rug hadden uitgelachen.
Toen spraken ze af, ze zouden 't allebei nog eens vragen,
Tootje aan haar Moeder, want die zou er toch ook wel verstand van hebben, al had ze geen kippen en verkocht ze geen
eieren.
Samen brachten ze toen de zes exemplaren naar Griet en
die vroeg, of ze meteen de kippen eten wilden geven. zij
vulde een bakje met graan en gaf het aan Tootje. „Niet morsen,
hood" zei ze, „wat je morst, pikken de vogels op."
Even later stonden ze voor den kippenloop en wees Freekje
haar, hoe ze de tarwe boven door moest gooien, door het
gaas. „Als je 't deurtje opendoet, loopen ze er uit, en dat
mag niet van Vader, want dan maken ze alle bloemen leelijk."
Nee, dat mocht niet, vond Tootje ook. Maar ze kon het zich
wel begrijpen, dat ze dat deden; ze zaten ook altijd maar
opgesloten, die kippen. Ze waren toch wel mooi, vond ze,
vooral de haan, zulke prachtige kleuren...
„Hebben jullie ook pauweveeren?" vroeg ze plotseling.
Freekje keek haar verbluft aan. Hij was met al zijn aandacht
bij de kippen, die zoo ijverig aan 't pikken waren, en moest
zich eerst eventjes in die vraag inwerken.
Hij schudde langzaam zijn hoofd. „Nee...ee", aarzelde hij.
„Wij wel," zei Tootje zegevierend, „een heeleboel! Als je
eens komt, mag je ze zien."
Tootje voelde zich gewichtig, dat er nu ook eens iets was,
dat Freekje niet had en zij wel. Freek had zoo'n massa, zoo'n
grooten tuin, en 'n schommel en 'n zandhoop...
Later vroeg Freekje aan Griet, wat dat waren, pauweveeren...
„Veeren van een pauw," kwam Griet laconiek.
Ja, zoo ver was hij zelf ook al.
„Een pauw," zei Griet en ze liet het werk, waarmee ze bezig
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was even rusten, „een pauw, da's een vogel met een mooien
staart en als je 'm boos maakt, dan gaat ie pronken. Waarom
vraag ie me dat?"
Freekje vertelde, dat ze thuis bij Tootje jets dergelijks hadden,
geen heel beest, maar wel de veeren...
Griet sloeg haar handen in elkaar van verbazing. „Hoe is
't mogelijk," zei ze. „Daarom is d'r man natuurlijk gestorven!
Pauweveeren brengen ongeluk an."
„GO," zei Freekje; hij vond 't ook erg bedenkelijk. Maar
hij zou ze toch wel eens willen zien.

HOED.
JoHN LOCKE

(1632-174.

Het eerste middel, om die edele en manlijke standvastigheid
te verkrijgen is, dat men zorgt, dat kleine kinderen nooit
verschrikt worden. Vrees of schrik gedurende de kindsheid
ingeboezemd, verzwakt den geest somtijds zoozeer, dat de
schade nooit hersteld wordt, maar dat gedurende het geheele
leven elke zaak, die den schijn van eenig gevaar heeft, den
mensch in de war brengt. Voorbeelden van menschen, die
steeds kleinhartig of bevreesd zijn, doordat men hen in de
jeugd eens erg verschrikt heeft gemaakt, zijn overal te zien.
Het tweede middel om menschen te vormen, die in alle opzichten moedig zijn, is dat men kinderen langzamerhand
gewent aan de dingen, waarvoor ze bevreesd zijn. Maar in
dit opzicht moet men zeer voorzichtig zijn, dat men niet te
haastig is noch te vroeg met de genezing begint, opdat het
kwaad niet verergerd wordt in plaats van genezen. Zoo lang
kinderen nog niet kunnen loopen, kan men ze gemakkelijk
verwijderd houden van voorwerpen, die schrik inboezemen;
en dit zette men voort, tot de kinderen kunnen praten en in
staat zijn, te begrijpen wat men hun zegt. En als het dan een
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enkele maal toch gebeurt, dat kinderen bevreesd zijn voor
dingen, die men niet gemakkelijk op een afstand kan houden,
dan moet men die dingen zoo lang verbinden met aangename
taken, dat zij er aan gewend zijn.

K INDERL IJKE „TROUBLES".
Uit: „Onze Kleine", tijdschrift, Dec. 1928.
J. R.-R.

Pack up your troubles in an old kit bag
And smile, smile, smile.
„Maar vandaag is m'n „bag" te klein, om al m'n troubles
te bergen; ik weet geen raad," zegt de moeder, als zij een
oogenblik bij de pakken neerzit.
„Stommerd," antwoordt de zestienjarige zoon, meer hartelijk
dan beleefd, „dan pak je ook niet voordeelig. Laat het mij
dan liever doen; pakken, dat heb ik in het kamp wel geleerd."
Ja, zoo is het. Of het ligt aan den te geringen omvang van
onze tasch, of aan ons pakken, we zitten soms, voor we er erg
in hebben, tot den hals in onze „troubles".
En dan kijken we zoo graag naar Joossie's of Annetjes, naar
hun sereene oogen, naar hun naieve wereldbeschouwing.
Hebben zij geen „troubles?"
Ja natuurlijk. Als Joossie's blokken zich niet willen voegen
tot het gebouw, dat hij in z'n verbeelding ziet, dan stampt
het kleine voetje van drift.
Als hij z'n moeder ziet huilen, dan trilt ook zijn lipje, hij trekt
haar aan haar japon en roept: Mag, Mammie, cl*, om haar
of te leiden. En hij is pas weer tevreden, als zij lacht.
Ziekte, ja zelfs de dood, het gaat alles buiten hem om —
nu tenminste nog. Als hij zelf niet lekker is, dan zegt hii:
„Joossie had eerst keelpijn, en nu hoofdpijn, Joossie is tegenwoordig niet goed uitgevallen."
Als hij ziek words, en mazelen krijgt, dan trekt hij zich in
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zichzelf terug, als een lijdend hondje, hij klaagt niet, hij
vraagt geen belangstelling, hij is enkel maar ziek. Maar nauwelijks is de koorts geweken, of hij herinnert zich die attentie
om zijn persoontje met welgevallen en hij decreteert:
„Mammie hier blijven, Joossie heef zoo erg hoofdpijn in de knie."
Het ziek-zijn geeft hem geen zorg; er is geen angst voor de
ziekte, of de gevolgen, geen zorg om achterstallig werk, of
om geld. Hij heeft nog het geluk, enkel maar ziek te mogen
zijn. En dat alleen al is diep aandoenlijk.
Geen verdere zorgen?
Laten wij ons niet misleiden door die uiterlijke rust. Er zijn
innerlijke zorgen, die nooit komen tot den drempel van de
lippen, bij kinderen — en groote menschen. Een gevoel, dat
gestold is tot een woord, wordt daardoor alleen al geschonden
in zijn allerfijnste weefsel, zooals een perzik, door aanraking
alleen, de donzige dauw verliest.
Er zijn gevoelens zoo subtiel, zoo fijn, daar zijn geen woorden
voor, zelfs niet bij ons, rijkaards met een schat van eenige
duizenden woorden.
Maar het kind moet zich redden met een heel klein woordental.
Hij doet het wonderlijk goed, dat is waar. Hij hanteert de
vergelijkingen als een eerste dichter. Toen Jantje vier jaar was,
was er sprake van een kwartiertje wandelen, even maar,
want het was slecht weer; doch de meeningen in de familie
waren verdeeld: wel een paraplu, neen droog, geen paraplu,
hoed of muts, hooge schoenen of lage. „Laten we nu gaan,"
zegt Jantje, „anders is het net z66'n klein portretje en z66'n
groote lijst."
Neen, hij kan zich wonderlijk redden. Hij luistert goed, en
voegt op slinksche wijze steeds nieuwe woorden aan zijn
vocabulaire toe.
Met concrete begrippen raakt hij al aardig bekend. Maar die
wonderlijke gevoelens, om die onder woorden te brengen,
dat gaat niet. We krijgen het niet uit hem ook. We merken,
dat hij minder tierig is, heel veel in zichzelf verloren. Hij
weet geen uitleg. Weten we zelf uitleg voor de fijne nuancen
van onze stemmingen?
5
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Hoe weten we dan, dat ze aanwezig zijn bij kinderen? Enkel
uit analogie met onze gevoelens?
Neen, er is een zekerder middel: jeugdherinneringen.
Hoe ver gaan jeugdherinneringen wel terug?
Interessante psychologische kwestie. Helen Keller, die met
anderhalf jaar blind werd, herinnert zich verscheidene dingen
uit de ziende wereld, dus ook reeds van voor dien tijd.
Nu ik dus niets vertellen kan van Joossie's „troubles", mag
ik U dan lastig vallen met een paar jeugdherinneringen?
Wij woonden boven op een station. Dat is een mooi wonen
voor een kind. VOOr de verre weiden en het altijd wisselende
bosch, over de spoorrails been; aan den anderen kant de
beschaduwde stationslaan, die naar het dorpje leidde. Dan
steeds de geregelde onderbrekingen in dezen diepen vrede:
de trein van 9 uur, de trein van twaalf uur. Onze tijdindeeling
was naar de treinen. Als de trein van vier uur voorbij kwam,
mocht ik opstaan van het middagslaapje, we aten na den trein
van twaalf uur, enz. Een beetje drukte, wat haastig geloop,
en de rust keerde weer. Uren kon ik liggen op m'n knieen
voor het raam, steeds maar kijkende naar het vredige landschap
voor me.
Maar m'n eerste bewuste herinnering is jets van vrees, van
verwarring. Het perron was niet als anders, er stonden boomen,
vreemde hooge boomen, met tooverachtige lichten. Doch zij
lagen tegelijk allemaal door elkaar. Langen tijd wilde ik niet
kijken voor m'n gewone plaatsje voor het raam; ik was bang
voor het perron.
Nooit heb ik over die verwarde voorstelling gesproken; ik hield
ze zelf later voor een vreemd fantasiebeeld, maar ze heeft den
schoonen vrede van m'n eerste jeugd bedorven.
Pas toen ik volwassen was, vertelde ik aan mijn vader, wat ik
meedroeg als eerste vage herinnering.
En wat hoorde ik? Het was geen kinderlijke fantasterij, maar
algeheele werkelijkheid.
Er was een groot feest geweest, ik meen voor het 5o jarig
bestaan van de C. S. M. In November.
Het heele perron was versierd met dennen en lampions.
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Plotseling stak er een najaarsstorm op en sloeg de boomen
tegen den grond. a was toen net anderhalf jaar.
Et wist niet van een storm, ik wist niet van een feest. Et wist
enkel van een landelijken vrede, die verstoord was.
Dat was m'n eerste „trouble", vaag, niet to grijpen, onreeel.
Nooit door anderen geweten. Misschien was ik er lastig door,
dwars of zeurderig. Zoo iets moet een kind toch in den weg
zitten. Maar dat vermeldt de geschiedenis niet.
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SCHADUWEN.

SCHADUWEN.
Soms is een kind niet „zooals de anderen". Er kan een tekort
zijn geestelijk, zintuiglijk of lichamelijk en dan zijn ze achterlijk,
blind, doofstom of misvormd. Groote droefheid in het gezin!
Schrijnend de pijn, als 't misdeelde kind zijn ongeluk gaat
voelen.
Ziekte kan komen... Soms moet een kind een der ouders missen. Diepe, donkere schaduwen!

DOOFSTOIVI EN BLIND.
Uit: „Mijn Levensgeschiedenis" van HELEN KELLER.
(Vert. door LOUISE STUART).

De gewichtigste dag, dien ik mij uit mijn geheele leven herinner,
is die waarop mijne onderwijzeres Anna Mansfield Sullivan
bij mij kwam. Ik ben nog een en al verbazing als ik naga,
welk een onmetelijk verschil er bestaat tusschen de twee
levens, die op dien dag werden verbonden. Het was de derde
Maart 1887, drie maanden vOOr dat ik zeven jaar werd.
In den namiddag van dien gedenkwaardigen dag stond ik in
stille afwachting op de stoep. Ilc had uit mijn moeders teekens
en het geloop in huis al eenigszins opgemaakt, dat er iets
bijzonders gaande was; daarom ging ik naar de deur en bleef
daar staan wachten. De namiddagzon drong door de kamper71

foelie, die voor de deur hing, en scheen op mijn opgeheven
gezicht. Mijn vingers rustten bijna onbewust op de welbekende
blaadjes en bloesems, die juist te voorschijn waren gekomen,
om de lieve lente van het Zuiden te begroeten. a wist nog
niet welk wonder en welke verrassing de toekomst mij had
weggelegd. Weken lang was ik aan boosheid en bitterheid
ten prooi geweest, en op dien hartstochtelijken strijd was een
toestand van groote onverschilligheid gevolgd.
Zijt gij ooit in een dichte mist op zee geweest, wanneer het
scheen, alsof een tastbare duisternis u opgesloten hield, en
het groote schip in angstige spanning zijn weg naar de kust
moest vinden met peillood en kabel, terwijl gijzelf met kloppend
hart stondt te wachten, of er iets gebeuren zou? a was, voor
mijn leertijd begon, als dat schip, doch ik had geen peillood
of kompas, en wist volstrekt niet hoe dicht bij de haven ik was.
„Licht ! geef mij licht !" was de onuitgesproken kreet van
mijn ziel, en in datzelfde uur bescheen mij het licht der liefde.
a voelde naderende voetstappen, en strekte mijn hand uit,
zoo ik dacht naar mijn moeder. Iemand nam die aan, en ik
werd in de armen gesloten door haar, die gekomen was om mij
alle dingen te openbaren, en meer dan dat: om mij lief te
hebben.
Den volgenden morgen leidde zij mij in haar kamer en gaf
mij een pop. De blinde kindertjes van het Perkins- Instituut
hadden mij die toegezonden, en Laura Bridgman had haar
aangekleed, doch dat hoorde ik pas later. Toen ik er een
poosje mee gespeeld had, schreef Miss Sullivan langzaam
in mijn hand het woord „p-o-p". a kreeg dadelijk belangstelling in dit vingerspel, en probeerde het na te doen. Toen
het mij eindelijk gelukte de letters goed te schrijven, was
ik echt kinderlijk blij en verrukt. a rende de trap of naar
mijn moeder, hield mijn hand op en spelde: pop. a wist niet,
dat ik een woord schreef, of zelfs dat er woorden bestonden;
ik liet alleen maar mijn vingers gaan, om iets na te bootsen,
op de manier van een aap. In de volgende dagen leerde ik,
nog altijd zonder te begrijpen, veel meer woorden spellen,
als: speld, hoed, kop, en enkele werkwoorden als: zitten,
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staan, loopen. Doch mijne onderwijzeres was al verscheidene
weken bij mij, eer ik nog begreep dat' ieder ding een naam heeft.
Eens, toen ik met mijn nieuwe pop speelde, zette Miss Sullivan
de groote lappen-pop ook op mijn schoot, spelde „p-o-p"
en trachtte mij te doen begrijpen, dat „pop" op beide toepasselijk was. Vroeger op den dag waren wij bezig geweest
met de woorden „k-r-o-e-s" en „w-a-t-e-r". Zij had beproefd
mij in te prenten dat „k-r-o-e-s" is kroes en „w-a-t-e-r"
water, maar ik ging voort, die met elkander te verwisselen.
Toen had zij het in wanhoop opgegeven, doch met het plan er
bij de eerste de beste gelegenheid op terug te komen. Ilc werd
ongeduldig bij die herhaalde pogingen, greep mijn nieuwe
pop en gooide die op den grond. Het was een genot voor mij,
toen ik de scherven van de gebroken pop voor mijn voeten
voelde. Er volgde noch split noch verdriet op die uitbarsting,
want ik had niets voor de pop gevoeld. In de stille, donkere
wereld, waarin ik leefde, was nog geen sterk gevoel van teederheid. Ilt voelde hoe mijn meesteres de stukken naar eene
zij de van den haard veegde en ik had een gewaarwording
van voldoening, dat de oorzaak van mijn ongenoegen weg
was. Daarop bracht zij mij mijn hoed en ik wist, dat ik uit
zou gaan in den warmen zonneschijn. Deze gedachte, indien
een gewaarwording zonder woorden zoo genoemd mag worden,
deed mij huppelen en springen van plezier.
Wij liepen langs het pad naar het pomphuisje, aangetrokken
door den geur der kamperfoelie waarmee het was bedekt.
Iemand haalde juist water, en mijn onderwijzeres hield mijne
hand onder den straal. Terwijl die koele stroom over de eerie
hand liep, spelde zij in de andere het woord: water, eerst
langzaam, toen sneller. 1k stond stil, mijn geheele aandacht
op de beweging van haar vingers gevestigd. Eensklaps voelde
ik een nevelachtig bewustzijn als van iets, dat ik vergeten
had — een trilling van terugkeerende gedachte; en op onnaspeurlijke wijze werd het mysterie der taal mij geopenbaard.
a wist op dat oogenblik dat „w-a-t-e-r" dat wonderbaar
koele iets beteekende, dat over mijn hand stroomde. Dat
levende woord deed mijn ziel ontwaken, gaf haar licht, hoop,
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vreugde, — bevrijdde haar! Het is waar, er waren nog belemmeringen, maar die konden mettertijd worden weggenomen.
a verliet het pomphuisje, vol vuur om te leeren. Alle dingen
hadden een naam, en iedere naam wekte een nieuwe gedachte.
Terwijl wij naar huis terug gingen, scheen ieder voorwerp,
dat ik aanraakte, te trillen van leven. Dat kwam, doordat ik
nu alles zag in het vreemde, nieuwe licht, dat voor mij was
opgegaan. Bij het binnenkomen viel mij de gebroken pop in.
Et liep tastend naar den haard, raapte de stukken op, doch
trachtte vergeefs ze weer bijeen te voegen. Toen vulden
zich mijne oogen met tranen, want het werd mij opeens
duidelijk wat ik had gedaan, en ik voelde voor het eerst spijt
en berouw.
1k leerde dienzelfden dag nog een aantal nieuwe woorden,
ik weet ze niet alle meer, maar ik weet wel, dat moeder, vader,
zuster, „juf" er toe behoorden — woorden, die de wereld
voor mij „bloeisel zouden doen voortbrengen", als de staf
van Aaron. Er zou niet licht een gelukkiger kind gevonden
kunnen worden dan ik was, toen ik na dien gedenkwaardigen
dag in mijn bedje lag, alles wat die dag mij gebracht had,
nog eens doorlevend en voor het eerst verlangend naar den
nieuwen dag, die komen zou.

BLIND.
Uit: „Duikelaartje".
G. vAN NES-UILKENS.

Na eenige dagen was het, of er een mist kroop over de guile
vroolijkheid der baker, die zich verdichtte, zoovaak ze het
kindje hielp: iets zachts treurigs als van een oneindig medelijden. Haar grappen en kwinkslagen bleven achterwege of
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klonken gedwongen. En eens volgde ze den dokter op den
voet de kamer uit.
„Heb je wat, bakertje?" vroeg Theo. „Thuis lets niet in orde?
Ga maar gerust eens kijken, hoor ! Et kan best een paar uur
alleen zijn."
„Wel nee, wat zou er wezen. Stientje doet 't huishouden zoo
goed als ik zelf. Mevrouw moet maar flink eten en melk drinken,
dat u weer gauw op de been is: in zoo'n groot huishouden
kan moeder de vrouw niet best gemist worden."
„'k Heb anders een heel goeie baker, die alles prachtig verzorgt," lachte Theo haar dankbaar toe.
„Is 't nog geen tijd voor de voeding?"
„Wel nee ! Wat drommen U zou voor 't eerst je kind bederven,
nu 't een meiske is !"
,,Maar jij geeft me kleine Ingrid lang zoo grif niet als de
jongens. En schuif die donkere gordijnen toch wat weg,
dat ik mijn kindje eens wat beter zie. Altijd die halve schemer... !"
„Dokter zegt..."
„Liep je daarom gisteren gelijk met hem de kamer uit? Samenzweren achter m'n rug?"
De vrouw schrok, maar Theo keek haar zoo onschuldig aan,
dat ze zich onmiddellijk herstelde:
„Zal ik Mevrouw aan de neus hangen, wat ik met dokter
bepraat !"
„Nou? wat zegt dokter?"
„Dat de kraamkamer liefst wat donke y gehouden moet worden.
Al dat felle licht deugt niks voor de kraamvrouw, en voor
't kleintje is 't heelemaal verkeerd: veel te onrustig."
Toen Theo den negenden dag voor 't eerst opzat, wilde ze
bij 't ochtendtoilet der kleine zijn. „Allemaal gekheid," baasde
de baker: „veel te vermoeiend."
,,Maar bakertje I 'k Heb het toch altijd gedaan 1"
„'t Kan wel! Maar een mensch wordt ieder jaar ouder, Mevrouw net zoo goed. Over een paar dagen, als ik weg ben,
moet u weer heelemaal zelf aan den slag. Tot zoolang ben
ik baas en dan zeg ik: Rusten, Mevrouw!"
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Den dag, voor ze vertrok, wenkte de dokter haar mee.
„Nog geen verandering?"
„Geen spier, dokter. 't Is vast mis. 0 man, de tranen zitten
me tot hier, en ik moet me blauw liegen om haar: ze kan
het nog niet hebben."
„Tja..." weifelde de dokter... „Misschien is het beter, dat
ik eerst den vader voorbereid. Of wil jij...?"
„Ik? 'k zou je danken! a zal genoeg hebben aan de
moeder."
„Je moet het vooral niet te slim maken, hoor!" zei haastig
de dokter. „Zeg, dat er later misschien nog wel wat aan te
doen is, dat er nog niets van te zeggen valt... Voorzichtig aan,
hoor! 't Is een negendaagsche kraamvrouw! Dan zoek ik nu
even Huysmans op. Dat wordt een zwaar half uur, baker !
'k Wou dat ik 't maar vast achter den rug had."
„Net lets voor mannen !" bromde de oude vrouw. „Denken
alleen om d'r eigen."
Toen ze in de slaapkamer terug kwam, zag ze de moeder
over het wiegje gebogen, tusschen de vingers een brandende
lucifer. Zó6 gespannen was haar aandacht, dat ze niet eens
de baker hoorde binnenkomen.
„Toe dan, liefje, kijk es! Een mooi lichtje... Zie je 't niet?
Zó6 dan? Nog niet? Was het maar winter en de Kerstboom,
he? dan zou je wel kijken!"
Wilder bewoog zich het flikkerend vlammetje:
„Toe lieveke...! Laat je oogjes nu eens meegaan. Hier! Moeder
zal je hoofdje oplichten. Nu moet je 't zien. zal moeder je
hoofd nog draaien ook? Ben je dan zoo lui, stoute meiske?
Of slaap je zoo vast? Toe, kijk dan, och toe.., even maar..."
Ineens met schrille stem: „In Godsnaam, kindje, doe het,
je moet... je zfilt..."
Het kindje, in de rust gestoord, begon te krijten. De stem der
moeder daalde tot een zacht sussen:
„Nee, liefje, moeder is niet boos: wees maar stil, zoete schatje!
Lig je nu weer goed? Maar nu ben je toch wakker? 0, als je
nu maar even kijken wilde, heel even maar... Och, daar gaat
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het weer uit." (Ze streek een nieuwe lucifer af, welker vlam
het opschoot): „Ha, zie es? Nu krijgt het lichtje je oogjes toch
wel mee?
Wit je nu nag al niet...? Of... kiln je niet...? 0, God, barmhartige God, niet dat, niet dat vreeselijke... !"
Ze greep zich aan de wieg vast, dat het riet kraakte, en zwaaide
als in pijn heen en weer.
De baker schoot toe: „Mevrouw! arme ziel! Wat heb je nou
gedaan! Je zal nog vallen. Kom bier, gauw op bed."
Wezenloos zag de moeder haar aan, maar ze schoof de steunende armen weg.
„Kom nou, Mevrouw, 't kan nog best meevallen... Dokter
kan er nog niks van zeggen."
Theo zag in een waas het diepe, groote medelijden op het
gezicht der oude vrouw, zag de tranen, die over de bruine
wangen liepen, meer nog dan dat ze de troostende woorden
hoorde... En daarmee sloeg de waarheid haar zengend in het
hart...
„Dus toch... cat!" zei ze langzaam.
De baker dacht, dat ze flauw zou vallen en greep haar vast.
Maar Theo trok zich los en ging de kamer op en neer loopen,
alleen af en toe toonloos deze beide onnoozele woorden
herhalend: „Dus... dat !" alsof ze daarmee de waarheid in de
ziel hamerde, iederen keer wat dieper, zooals de heihamer
met eentonigen slag de paal inheit.
Op een oogenblik brak de zon door en schoof haar gedempt
licht tusschen de gordijnen, juist over de wieg.
Theo keek op naar buiten, lang, z6ér lang... Toen rolden plots
zachte, stille tranen haar over de wangen, en ze zei met brekende
stem:
„Dirk... to weten..., dat ons kindje... dit... nooit zal zien..."
Hij drukte alleen inniger haar koude handen in woordenlooze
sympathie.
Na een poosie: „Maar Dirk..."
„Wat „maar", mijn lieve vrouw?"
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„Maar...” (heel zacht en teeder, terwiji ze de wieg omdraaide,
zoodat het matte licht het slapende kinderkopje omvloeide):
,,Ze zal de zon vOelen..."

WAAR NET MEESTE WORDT GELEDEN.
Uit: „Dichtwerken".
P. A. DE GENESTET.

Het knaapje sluimert! maar de moeder aan zijn sponde
Bespiedt de onvaste rust van 't krank en lijdend kind;
Ach, hoe dat hoofdje gloeit! 't Is alles stil in 't ronde,
Doch in heur ziele niet, die vreest, zooveel zij mint.
0 God, waar hier op aard wel 't innigst wordt gestreden?...
Aan 't kinderziekbed, Heed Daar buigt ook 't twijflend hoofd
Des fieren mans zich neer met staamlende gebeden; —
Geen moeder die niet bidt en in haar God gelooft!
Aan 't kinderziekbed, Heer! daar worstlen in de harten
Gedachten, waar het hart voor week wordt, of voor breekt.
Daar lijdt een liefde, die, bij 't foltren van haar smarten,
Uw liefde zoeken moet en vurigst tot Haar smeekt.
Ook nergens, stil geloof, is deze Liefde u nader,
Dan waar uw lijden klimt, bij 't klimmen der gebeen...
Van 't krankbed van ons kroost trekt gij ons hart, o Vader,
Ten Hemel uwer kindren been.
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ZIEK ZIJN.
Uit: „Mijn Kleine Helga".
BERTHOLD OTTO. (Vert. COR BRUYN).

Juist een week geleden kreeg Helga een tweede ernstige ziekte
te doorstaan. Een ziekte, die in mijn jeugd en nog niet voor
zooveel jaren terug een der vreeselijkste verschrikkingen van
de wereld was, maar die nu door de zegenrijke wetenschap
met goede resultaten bestreden wordt. De diphterie. Het
was den van de droevigste momenten in een tijd, die toch
al niet rijk aan vreugde was, toen ik hoorde, dat de ziekte
microscopisch en bacteriologisch absoluut zeker was vastgesteld.
Maar in hetzelfde oogenblik was ze ook reeds overwonnen.
Helga is, ik moet het tot m'n spijt bekennen, sedert eenige
weken een besliste tegenstandster van elke medische behandeling. Er is een klein ongelukje gebeurd. Ze had een heel lichte
keelaandoening en daarvoor moest haar in de keel gekeken
worden. Ilc was juist niet aanwezig, en zoo gebeurde het met
gebruikmaking van een beetje geweld. Dat was voor Helga
een volkomen nieuwe ervaring, een, die ze, vrees ik, haar
levenlang niet zal vergeten. En dokter S., die heerlijk met
kinderen weet om te gaan, is er verdrietig van, dat ze het nu
al vervelend vindt, als hij maar in haar nabijheid komt.
Zelfs het aanleggen van den thermometer in den oksel, wat ze
zich vroeger gaarne liet welgevallen, wil ze nu niet hebben.
En zoo moet nu ook daarmee wat geweld gebruikt worden.
Ilc zelf heb tevergeefs geprobeerd op haar in te werken. Ilc
heb op de manier, zooals we dat altijd doen, haar heel uitvoerig
verteld, waarom de thermometer daar aangelegd wordt. Ze
weet al, dat je aan den thermometer kunt zien, hoe warm en
hoe koud het in de kamer is en buiten. Ze weet ook, dat de
mensch warmer is dan de andere dingen. En als de mensch
te warm is, dan is hij ziek, dan heeft hij koorts, en dan moet
de dokter komen, om hem gezond te maken. Daarom moet
de thermometer in den oksel gelegd worden, dan kan men zien,
of de mensch te warm is, dus of hij ziek is.
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Dat zag ze alles volkomen in, en ze zag ook in, dat ze ziek
was, want ze voelde zich warm, en had hoofd- en keelpijn.
Maar ze verklaarde heel beslist, in den geest van theorieen,
die ook door anderen dikwijls verdedigd worden: „Ik word
heelemaal van alleen gezond." En daarom zei ze, was het
overbodig, bij haar de thermometer aan te leggen. Toen heb
ik haar gezegd, dat ik het zoo heel prettig zou vinden, en ik
zei er uit de grap bij : „Als jij je de thermometer laat aanleggen,
dan zijn we zoo blij, dat we hoera roepen." Nu was dokter S.
er geweest, de opname had plaatsgevonden, hoewel met eenigen
tegenstand en nu de geschiedenis voorbij was, bekeek Helga
die met andere oogen en verklaarde: vader had gezegd, hij
zou hoera roepen. En ik moest ook werkelijk hoera roepen,
ofschoon ik er in dat oogenblik, toen de diagnose tamelijk
zeker op diphterie wees, er waarlijk niet erg toe gestemd was.
Den volgenden morgen kwam toen telephonisch het bericht
van het resultaat van het bacteriologisch onderzoek, maar —
Helga kreeg toch gelijk; ze was intusschen reeds „heelemaal
van alleen" gezond geworden. De koorts was weg en de
aanslag op de tong was weg, toen dokter S. kwam.
En nu ik dit vertel, ligt Helga weliswaar nog in bed en wij zijn
in verschillende opzichten nog in onze bewegingen beperkt,
maar slechts om andere menschen niet aan te steken. En
Helga speelt weer even frisch en levendig als vroeger.
Dokter S. zegt, dat de gevallen van zoo'n snelle genezing
zelden voorkomen.

KINDERLOOS.
„Diederik en Jacoba", uit: „Vluchtige begroetingen".
AART VAN DER LEEUW.

Gij blonde kinderen, de zoon en het dochtertje van Arent,
den lijfeigene, die hand aan hand en met groote, verwonderde
oogen mijn slottuin binnen kwaamt wandelen, ge hoeft van
mij niet te schrikken, al gloeit ook op den greep van mijn
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dolk een robijn als een bloeddrop, en al bliksemen in de keten,
die over mijn borst hangt, de edelsteenen van de orde van
het Gulden Vlies. Doch het is waar, ik ken dingen, die inniger
glanzen. Ziehier voor je ieder een appel, den rijpsten van den
besten boom uit mijn bongerd. Ze zijn rood als je wangen,
en geurig als een kus op je zonnige haar.
Als ik niet kinderloos was gebleven, en je beiden niet onder
een stroodak, maar in het bed van mijn gemalin waart geboren,
dan had ik je, in plaats van Kloen en Geerte, Diederik en
Jacoba doen doopen, en in ruil voor je haveloos wambuis en
dat verschoten kapmanteltje, had ik je in zijde gestoken, en
je een muts met een parel op het hoofd gezet. En samen had
je altijd om me heen moeten wezen. Zelfs als ik met den keizer
in gesprek had gezeten, zou ik jullie stemmen, als de klokjes
van een weidende kudde, vrij voort hebben laten babbelen
en luiden. Was ik eenmaal een spel met je begonnen, dan
hadden in de wachtzaal mijn baronnen in hun ongeduld zoolang
met hun wapenen mogen rammelen, als zij dat wilden, en
erover mogen vloeken en morren, dat hun bericht het heil
gold van den staat, toch had ik ze niet eerder voor mijn aangezicht willen dulden, dan nadat je zelve moe en vakerig het
speelgoed uit je handen hadt gelegd. En later, als je groot
genoeg zoud zijn geworden voor het genot van de jacht,
had ik je twee sneeuwwitte windhonden ten geschenke gegeven,
die Rap en Grijpgraag hadden geheeten en ik had over de
kanteelen van mijn toren gebogen gelegen om je uit te zien
rijden, en te toren, totdat de pluimen van je baretten, een
purperen en een lichtblauwe, wuivende waren verdwenen
achter de wemeling van het struikgewas. Na uren had weer het
sein van den horen geklonken, en als je wapperende veerbos
andermaal tusschen het groen had gefonkeld en je gestalten,
dansende op den draf van je telgangers, langzaam aan grooter
waren geworden, had ik daar altijd nog op mijn winderigen
post tusschen de tuinen op den uitkijk gestaan.
Bij mijn sterven had ik jou, Diederik, mijn graafschap, en jou,
Jacoba, mijn kostbaarheden nagelaten, en aan je beiden tezamen
mijn zegen en een herinnering.

Maar ze hebben niet eens naar mijn zotsklap geluisterd, de
kinderen; het poortje van mijn gaarde zijn ze uitgegaan, en
in de verte op het landgoed zie ik hen loopen, veel kleiner
nog dan ze toch al reeds waren, terwijl ze in de hand, die ze
vrij hebben, omdat ze elkaar met de andere vasthouden, den
appel ongeschonden mededragen, zeker om er zoo dadelijk
een feest van to maken met allemaal thuis om de tafel geschaard.
En ik, wanneer ik gestorven zal wezen, dan zal er in het koor
van de domkerk een tombe worden opgericht, met mijn
beeltenis daarop uitgestrekt in voile wapenrusting, en een
steenen bidbank zal er omheen zijn gebeiteld, waar niemand
op knielt, en het gevest van het machtige slagzwaard zal
omklemd worden gehouden door een marmeren hand, welke
niemand komt kussen.

HET GESCHENK.
Uit: „Gedichten".
ROSALIE LOVELING.

Hij trok het schuifken open,
Het knaapje stond aan zijn zij,
En zag het uurwerk liggen:
„Ach, Grootvader, geef het mij?"
— „Ik zal 't u wet eens geven,
Toekomende jaar misschien,
Als gij wel leert en braaf zijt,"
lei de oude, „wij zullen zien."
„Toekomende jaar !" sprak het knaapje,
„O Grootvader, maar dan zoudt
Ge lang reeds kunnen dood zijn:
Ge zijt zoo ziek en zoo oud !"
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En de oude man stond to peinzen,
En hij dacht: „het is wel waar",
En zijn lange vingren streelden
Des knaapjes krullend haar.
Hij nam het zilvren uurwerk,
En de zware keten er bij —
En lei ze in de gretige handjes.
„'t Komt nog van uw vader," sprak hij.
011•■••1

Daar was een grafje gedolven
De scholieren stonden er rond,
En een oude man boog met moeite
Nog eene knie naar den grond.
Het koele morgenwindje
Speelde om zijn haren zacht;
Het gele kistie zonk neder,
Arm knaapje, wie had dat gedacht?
Hij keerde terug naar zijn woning,
De oude vader, en weende zoo zeer,
En lei het zilvren uurwerk
In 't oude schuifken weer.

IN HET STOELTJE.
(Aan mijn moeder)
Uit: „Immortellen".
S. BONN.

In het stoeltje
met de rollen
wiil de ronde
wieltjes tollen,
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rij je! rij je
als een Heertje
vliegt in 't ronde
als een veertje.
In het slabbetje
met kantjes
genaaid gehaakt
door moeders handjes
lach je, spuw je
dikkert! Beer!
moeder... jongen...
is niet meer.
0, je zult nog
dikwijls rij en,
zult nog dikwijls
lachverblijen
buren, tantes
neefies, nichten,
die je 't leventje
verlichten.
Maar mijn kind
de dag zal komen
dat tot je
verstand zal komen:
„moeder, moeder!"
zeggen zij,
„waar is 't moedertje
van mij?"
Want hoe vaak
zul je nog schreien:
in het wilde
wereldstrijen
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is een pantser
nooit begevend!
't moederhart
het kind omlevend.
Zonder 't stoeltje
met de rollen
moet je door
het leven tollen!
dat het wat
genadig zij
'n halfgepantserde
als jij.

GEBREKKIG.
Uit: „Droomkoninkje".
HERNIAN HEYERMANS.

„Eet nou," zei vader: „kinderen, die niet eten, mannetje,
worden net zoo klein en net zoo mager als 'n ballon in 'n warme
kamer..." Dan treuzelen 'n paar happen naar 't wittetandenmondje, zette-ie 'n nieuw droomverhaal in: „Weet je die rat,
moeder?" — „Nee jongen, welke rat?"
— Die rat in 't riool. Et zee: rat, je mag hier niet loopen,
want 't is hier 't huis van me vader. Mag ik niet, ik mag wel,
zee hij brutaal. Nee, iii mag niet, zee ik. En toen dee-ie 't
weer en toen heb ik 'm bij z'n dikke staart gepakt, en 'm zoo
ver weggesmeten, z(56 ver... En toen kwam-ie neg is en zee:
piep, piep, piep, wil jij op me rug zitten, dan zal ik jou 'n eindje
dragen, want jij loopt zoo mal, en toen ben ik 'n heele pons
met 'm meegerejen, roetsch, roetsch, roetsch, en toen kwam
de conducteur en die zee: heb u al 'n kaartje jongen met je
manken voet..." — „Is 't gedaan?" vroeg vader boos. — „Hou
je op !" viel moeder haast tegelijk uit. En in de stilte begonnen
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enkel de vorken en messen, die mekaar 66k 'n boel te vertellen
hadden, driftigjes te ruzemoezen, en keken 'n man en 'n vrouw,
die dol op 'n bleek jochie waren, elkander in de oogen.
„Hij maakt me soms angstig," zei vader, als 't kind in z'n bedje
lag. En z'n hoofd woog neer op de stuttende hand: „hij kan
droomen, dat 'k 'r van schrik..."
„Alle kinderen doen dat," glimlachte moeder, en ze keek
verliefd in 't licht van de lamp, waarin ze twee wijde pupillen
in blauwe zonne-wereldjes zag: „laat 'm z'n droomen, man.
Droomen we zelf niet om hem?... 1k bid God alleen, dat z'n
broertje of zusje — hoe zal 'k 't zeggen? — gaaf — zonder...
zonder gebrek — bij ons zal komen..."

WAAR ZE OPGROEIEN.
Uit: „Boefje".
M. J. BRUSSE.

...Zijn ouders woonden op 'n hofje: in een zeurig vale armeluistraat een donkere poort door; daar stonden de sjofelste woningen achterafgezet, vol als konijnenhokken, om een kaal drassig
sintelveldje. Zoo'n poort, waar de vrouwen, afgesloofd op
hun rellige kamers, even wat afleiding zoeken in de relazen
van elkanders eindelooze zorgen, en uit de trieste grauwheid
van 't hofje uitzien naar 't leven en 't licht in de straat. Daar
krioelen veel slonzige kinderen, kruipen ze over de keken,
krabbelen ze 't stof uit de voegen, waar hun kleeren en gezichtjes de kleur van hebben. Oud-wijze meisjes, met spichtige
vlechtjes en papiertjes voor Zondagskrullen in 't haar, zitten
er fletse zuigelingen te sussen op de stoepjes tegen de portaaltjes-donkerte in. Kooplui schreeuwen er met hun galmende
stemmen de buren uit de achterste, bovenste woningen. Een
oukleer biedt er nog geld voor him afgeleefde meubels en
kleeren. En aan den overkant in 't koomenijswinkeltje —
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naast 't pandjeshuis, waar de dikke baas voor 't venster hun
beste stukken naarstig nummert — daar rinkelt nu en dan
nog m6er saaiheid uit 't belletje aan de deur.
Als er een rijtuig de straat inrijdt, groot, glimmend zwart
ding tusschen de gore huizen, dan is 't een bus-dokter, zijn
er zoeken... Zoo'n poort, waardoorheen ze allemaal van 't hofje
't leven in moeten. De mannen staan er 's avonds, 't kindergedrens en gelamenteer van de vrouw ontloopen, bezorgd te
mokken over de lage loonen en 't al verminderend werk,
dankbaar Ms ze nog werken mogen nu er geen schip haast
de haven inkomt.
Daar, op dat hofje, moest ik Jan zoeken, tweehoog-voor,
door 't muffe donker langs de trap, waar kruipende, glijende
kinderen voorbij me stommelden, in en uit; langs lichtstrepen
door deurkieren, waar 't leven van de gezinnen gedompt
doorheen klonk, met snauwende vrouwe-stemmen, en kindergedrein, en 't rhythmisch gebonk van goed over 't waschbord.
't Was een bakbeest van 'n kamer, grooter nog door de leegte
van meubelen en de vale schemering; met kranten onder
lakens halverwege de ruitjesvensters zorgvuldig voor de overburen dichtgestopt. 't Eigenlijke huishouden was er op en
om de tafel tusschen de ramen, 't huishouden van zwervende,
kruimuitgegeten boterhammen, van witte kommen en bakjes,
een bord met een pak grilgele boter, waar vingergaatjes door
't witte papier heen waren ingelikt; een bak aardappelen met
de naaktgladde bolletjes tusschen de schillen weggescholen,
en een stok met lappen omwoeld; pop, die... st !... te slapen lag.
Tegen 't lekkende gootsteentje zat dikke moeder wijdbeens
te dommelen, met een groothoofdig kind, pafbleek, de bloote
billen en beentjes in 't bolle buikje opwringend in 'r schoot.
En groezelig Sientje en Lientje, wollen doekjes om de smalle
lijfjes, scharrelden er rond over den vettigen, knobbeligen
viper. Beklommen stoven, van stoven stoelen, schuw loerend
naar moeders dichte oogen bij de stille grabbeling van garnaligkleine vingertjes naar suikerkommetjes en boterbord. In een
ledikantje onder gestreept grijs dekentje, kriewelde er een
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bazig overeind, om de twee anderen te bedillen, die elkaar
een glimmend stukje blik grienend en knijpend betwistten.
En eentje maakte vlammetjes bij 't fornuisje, waar kool vunsdampend op kookte naast een pannetje met sputterend vet;
als 't vlammetje voortkroop fangs 't draadje naar 'r hand,
begon ze angstig te gillen... En de z6Oveelste stuipte van
't schreeuwen achter de dichte bedsteedeuren aan 't eind.
Een lange grijze kat, de flanken hol ingevallen, plakkerend
de vies-vochtige haren, was er de eenige wijze, die deed als
moeder; op 't stofgrauwe veldbeddeke van den oudsten jongen
van 't fabriek dommelde ze, als in angstige droomen trekkend
met den hoekigen kop, nu eindelijk 't vermoeiend gesol van
de kinderen wat tot bedaren ging komen in verwachting van
vaders thuiskomst.

ZONDER THUIS.
Uit: „Verwilderde kinderen in Sovjet Rusland".
V. ZENZINOV; vert. Dr. BORIS RAPTSCHINSKY.

Het begon reeds in de eerste maanden van den Wereldoorlog.
Duizenden en duizenden menschen, door een panischen schrik
bevangen, lieten hun have in den steek en vluchtten, zonder
te weten waarheen, met slechts een doel voor oogen — ver
weg te vluchten van het donderende geschut, dat alle leven
dreigde weg te vagen. De angst was zoo groot, dat mannen
hun vrouwen vergaten mee te nemen, broeders hun zusters,
en ouders zelfs hun kinderen. Hoe meer de oorlog om zich
heen greep, hoe grooter afmetingen het verschijnsel kreeg.
Overal, waar de oorlog woedde, vluchtten de vreedzame inwoners naar het binnenland, naar de streken, die ver van het
oorlogstooneel verwijderd waren. En reeds toen — in 1914 —
ontstond de meest hulpelooze categorie der vluchtelingen —
„de verlaten kinderen", d. w. z. kinderen, die hun ouders
verloren hadden of die door hun ouders aan hun lot waren
overgelaten. Er waren toen reeds onder die kinderen velen,
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die hun eigen familienaam niet kenden, die niet wisten, hoe
hun ouders heetten, den naam van hun dorp niet konden
noemen; het waren de kleine kinderen, die in het open veld,
in verlaten, halfverwoeste huizen werden gevonden.
Hij had een vader en moeder; het gezin leefde in den Kaukasus.
Daarna kwamen de witten en fusilleerden zijn vader. Zijn
moeder huilde; op een goeden dag zei zij tegen hem: „Kolja,
laten wij naar Tiflis gaan, ik ken daar een vrouw. Hier kunnen
wij toch niet blijven."
Wij gingen naar Tiflis. Moeder was ziek; onderweg, niet ver
van Tiflis, stierf zij. Op een station werd zij uit den wagon
gehaald en aan mij dacht niemand. Waar de kennis van moeder
woonde, wist ik niet. Ilc had nooit voordien gebedeld, maar
nu moest ik het doen. Ik was toen zes jaar oud. a begon in
de stad te zwerven. a vond er kameraden. Uit Tiflis gingen
wij naar Bakoe, en daarvandaan op een schip naar Krasnowodsk.
Daar verlieten de kameraden mij. 1k ging naar Tasjkent en
bleef daar twee en een half jaar. a sliep op het station. 's Nachts
wordt iedereen van het station verdreven, maar ik verstopte
me achter een kast...
Een arm gekleede Tataar heeft voor vijf kopeken een broodje
gekocht; hij ging op de stoep van het stationsgebouw zitten
om zijn karig ontbijt te nuttigen. Onmiddellijk werd hij omringd door een troep dakloozen, die op kleine hongerige wolven
leken. De Tataar keek hen eenige oogenblikken verlegen aan,
daarna, als werd hij plotseling woedend, brak hij zijn brood
in kleine stukjes en verdeelde ze onder de kinderen en liet
voor zichzelf niets over. Hij schudde de kruimels of en riep
verontwaardigd: „Eet ! eet !"
In zijn woorden, die door verontwaardiging schenen veroorzaakt te zijn, was geen spoor van verbittering.
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HET NERVEUZE KIND.
Uit: „Het nerveuze kind en zijn Ouders".
FRANK HOWARD RICHARDSON. -

J. R.-R.

Zooals gezegd, aan ieder kind is een moeilijk, onaangenaam,
maar noodwendig en onontkoombaar werk toegewezen: „de
taak van op te groeien."
Het is een zwaar karwei, dat ieder van ons te vervullen heeft,
oud of jong, want de geheel volgroeide mensch bestaat zelden
of nooit. Niemand van ons heeft geheel en al „te niet gedaan
hetgeen eens kinds is". Het kind dan moet zijn weg zoeken
zoo goed als hij kan, van het tijdperk van absolute onafhankelijkheid in zijn prille dagen, als hij zonder voortdurende alomvattende zorg ellendig omgekomen zou zijn, tot den staat
van volkomen onafhankelijkheid, die die gave volwassenheid
uitmaakt — of tenminste zoo nabij dezen idealen staat, als wij,
onvolmaakte schepselen, ooit kunnen hopen te komen !
Een machine, die goed loopt, maakt weinig of geen leven.
Maar hoe verder een mechanisme van volmaaktheid verwijderd
is, des te meer lawaai maakt het. Want er is een bepaald
soort energie voor noodig, om lawaai te maken, of dat dan
komt van een te groote wrijving of enkel maar van het uitlaten
van lucht. Iedere voetpond energie, die zoo vrij komt van de
taak, waarvoor de machine bestemd was, laat even zooveel
minder voor die taak over.
Zoo kunnen we ook zeggen, dat ieder verschijnsel van zenuwachtigheid waarover we in de volgende hoofdstukken van het
Tweede Deel zullen spreken, verspilde wrijving of hinderlijke
stoomuitlating is. Dit neemt te veel stoom weg van de voornaamste taak van het kind, die van op te groeien. Een knappe
ingenieur kan fouten in zijn locomotief ontdekken, door goed
naar de geluiden te luisteren. Een zorgvuldige chauffeur leert
de moeiliikheden van den motor kennen door den aard van
het kloppen dat deze doet. Elk vreemd geluid in de machine —
elke klap in den motor, duidt op verspilling van kracht, die
of gaat van het nuttige effect van de machine. Handleidingen
over locomotieven en leerboeken over automobilisme beschrij90

ven den aard van geluiden en kloppen, wijzen op de beteekenis
van elk, zoowel als op de middelen, om de fouten zooveel
mogelijk te verbeteren.
De volgende hoofdstukken moeten beschouwd worden als
geluiden en kloppen van het menschelijk mechanisme, dat
tijdelijk een beetje verkeerd loopt. Als het ernstig in de war is,
slecht onderhouden, opnieuw gesteld moet worden, dan zullen
er natuurlijk sterker zuchten zijn, dan wanneer het alleen maar
van de wijs is. Maar of het kwaad groot of klein is, opletten
is noodig.
Laat ons daarom de „machinefouten" *) vaststellen in het
geval ze onze eigen jongens en meisjes betreffen. Als wij onze
taak ernstig opnemen, dan kunnen wij misschien de fout localiseeren en ons eigen reparatiewerk verrichten.
Kunnen wij dat niet, dan zullen we tenminste wet gewaar
worden, dat er iets niet in orde is, en dat wij het best doen
onze machine naar een bekwaam mecanicien te brengen, die
het karwei voor ons doen kan. En misschien kan hij ons ook
nog leeren, hoe wij in 't vervolg met de machine om moeten
gaan, zoo, dat er voortaan minder wrijving is en geluid, en
meer productieve arbeid.
Nu dan, laat ons 't eens probeeren !

SLECHT ETENDE KINDEREN.
Uit: „Het nerveuse kind en zijn ouders".
F. H. RICHARDSON. - J. R.-R.

— Er is niets in ons leven van alle-dag, dat zooveel zorg
veroorzaakt, zooveel oneenigheid teweegbrengt, zooveel gekibbel en waarachtige ellende oplevert als de weigering om te
eten en het zeuren met eten van zoo hid veel kinderen.
*) Elders in dit werk spreekt de schrijver van „noodsignalen", een even
teekenend beeld voor nervositeit, die zich openbaart.
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Hoe komt dat en hoe kan men dat voorkomen?
Alle verhalen van moeders met kinderen die niet willen eten
zijn opvallend densluidend. De kinderen komen met tegenzin
aan tafel, moeder dringt er op aan, dat ze „tenminste jets"
zullen eten, misschien bedient ze het kind van wat de pot
schaft, misschien ook vraagt ze, wat het zou willen hebben.
Gewoonlijk weigert het kind om jets, van wat er op tafel komt,
te eten. Dan wordt er wat op zijn bord geschept, niettegenstaande het bedankje en — nu hebben we de poppen aan het
dansen: moeder slooft zich uit om het kind over te halen,
toch eens even te proeven. Het is toch zoo lekker als je groot
wilt worden, een groote man, zooals vader is, dan moet je
flunk eten. Of je moet eten, een klein stukje maar, om moeder
plezier te doen. En alles geeft niets !
Dan grijpt vader in met strenge hand. Hij zal al die kuren
niet toestaan. Tegen den tijd dat hij de wanhoop nabij is,
zal grootmoeder het nog eens probeeren. Op haar voorstel
wordt er nog wat sulker over het eten gestrooid, een extra
lekkernijtje komt te voorschijn, allerlei belooningen worden
er in uitzicht gesteld en — het 'geeft allemaal niets. Dat is dan
het eind van de match, een-nul, in het voordeel van het kind.
Als het in den grond niet zoo tragisch was, moest men er eigenlijk
om lachen. — Niettegenstaande deze comedie dag in dag uit
gespeeld wordt, schijnt niemand er jets van te leeren.
Bij iederen maaltijd kan men hetzelfde genieten, een optimistisch begin, gevolgd door de verschillende tooneeltjes zoo
juist beschreven en besloten met een smadelijke nederlaag
van alle volwassenen tegenover 66n klein kind.
Als het kind dit een keer gewonnen heeft, dan is de weg vrij
om op alle mogelijke oogenblikken te vragen om jets wat het
graag hebben zou en het dan nog te krijgen ook.
Ook al dwingt het kind om lets, dat feitelijk geen geschikt voedsel
voor hem is, hij krijgt zijn zin, dikwijls met de verzuchting:
„Hij moet toch lets eten !"
Nu duurt het niet lang of het kind kent den weg om allerlei
verboden taken, zooals zoetigheid enz. machtig te worden.
De tijden bestemd voor de maaltijden beteekenen voor een
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dergelijk bedorven kind niets, tenminste niet wat betreft het
opnemen van voedsel. Hoe kan dat ook, als het kans ziet zijn
moeder op elk uur van den dag lets af te dwingen, een stukje
brood met jam, koek, chocolade, een boterham met sulker,
een koekje.
Het is vermakelijk om het antwoord af te wachten van deze
moeders, als men ze vraagt of ze ooit geprobeerd hebben om
voet bij stuk te houden, en het kind geweigerd hebben lets
anders te geven dan het voor hem bestemde eten op den daarvoor bestemden tijd. Ze zullen het niet met zooveel woorden
zeggen, maar ze zijn er in haar hart van overtuigd, dat het kind
van honger zou omkomen, als zij niet ingrepen.
Soms krijgt men ten antwoord, dat zij 't al eens probeerde,
maar het moest opgeven, omdat het kind door zijn gedrag
bewees dat zelfs honger het niet kon bewegen, het ongewenschte
voedsel tot zich te nemen. Als men dan vraagt hoelang dat
wel geduurd heeft, dan komt er als antwoord (met een wonderlijk
mengelmoes van trots op eigen vasthoudendheid en bewondering voor het Spartaansche gedrag van het kind). „Ik ben
er mee doorgegaan totdat ik eenvoudig niet meer durfde,
want we hadden al een heelen maaltijd overgeslagen." Een
enkelen keer zal men misschien ouders vinden, die al zoo
verhard waren, dat ze een heelen en een deel van den volgenden
maaltijd durfden over te slaan, maar dan is gewoonlijk de
grens ook van him volhardingsvermogen bereikt.
In de behandeling van enkele verontrustende verschijnselen
van jeugdige verkeerdheden elders in dit werk beschreven,
zal de lezer misschien teleurgesteld zijn, omdat de schrijver
een gebrek aan overtuigende zekerheid ten toon spreidde, wat
betreft het geneesmiddel.
Als regel immers kan een nimmer falend geneesmiddel niet
worden gegeven, men kan hoogstens den weg aanwijzen,
waarlangs genezing misschien mogelijk, doch niet stellig zeker
kan zijn. In dit geval zal het dan zeker een goeden indruk
maken, dat voor het niet-eten van kinderen nu werkelijk eens
een raad kan worden gegeven, die zal blijken goed te zijn,
mits de ouders standvastig blijven.
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De hier gegeven raad is reeds zoo dikwijls en met zooveel
succes toegepast, dat hij werkelijk afdoende kan worden genoemd. De veel geplaagde ouders vragen zich later gewoonlijk
af, waarom zij al niet veel eerder hiertoe zijn overgegaan.
Het is misschien niet ongeschikt om, voordat de kuur wordt
beschreven, de dikwijls wanhopige ouders nog eenigen ruggesteun te geven, die hen zal nopen tot volhouden, door ze te
wijzen op wat zeer zeker het gevolg zal zijn als zij voortgaan
op den ingeslagen, verkeerden weg.
Zij weten reeds dat het kind door onregelmatige en ongeschikte voeding op weg is ondervoed te raken, dat het knorrig
is en vervelend. Zij weten, dat de maaltijden, in plaats van te
zijn de gezelligste uurtjes van den dag, ware plagen zijn.
Er is echter nog een andere kant aan de zaak, die van veel
belang kan blijken te zijn voor de karaktervorming en daardoor
voor de toekomst van hun kind.
Niets is in een volwassen mensch zóó onaangenaam en vervelend als de verbeelding dat iedereen evenveel belang stelt
in zijn afkeer of trek voor bepaalde spijzen, zijn kwaaltjes en
pijntjes, zijn spijsvertering en zijn slapeloosheid als hij zelf.
Er is niemand voor wie we zoo graag een straatje omgaan en waar
we zoo'n hekel aan hebben als aan dien mensch die niets beters
en interessanters weet om over te praten dan zijn eigen dierbare
gezondheid en de meest intieme uitingen daarvan. Door het te
doen voorkomen alsof al die kleine, natuurlijke lichamelijke
verrichtingen van zoo'n bijzonder groot belang zijn voor hem en
voor zijn volwassen omgeving, werken de ouders er toe mede
om het kind daarvan een overdreven voorstelling te geven — zij
maken mede van dit kind een zenuwachtig en ego-centrisch
mensch. Dit gevaar voor de toekomst schuilt in een te groote
belangstelling voor wat het kind al of niet eet, al of niet doet.
Als de ouders zich dit gevaar goed realiseeren, dan zal de
moeder voor het toekomstig geluk van het kind overtuigd zijn
van de noodzakelijkheid om aan de kuren bij het eten een
eind te maken en de kracht vinden om vol te houden — de
vader is gewoonlijk in dit stadium voor alles te vinden, dat
een eind kan maken aan den ondragelijken toestand van nu.
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Is men dus vast besloten vol te houden, dan houde men de
volgende dingen voor oogen.
In de eerste plaats gaan er eenige dingen op de zwarte lijst.
Geen zoetigheden, zelfs geen extra suiker in pap, geen jam op
brood, geen honig, geen koek of koekjes.
In de tweede plaats moeten er twee maaltijden warden ingeschoven bij de drie normale en wel een tusschen ontbijt
en koffiemaaltijd en avondeten. Deze maaltijdjes behoeven
uit niets anders te bestaan dan uit een glas melk en een droog
biscuitje of een dun sneedje brood. In het begin worden deze
extraatjes alleen aangeboden, het is niets erg als ze niet worden
genomen, opgedrongen mogen ze in geen geval. Later neemt
het kind ze vanzelf, omdat er behoefte aan is.
Hier vraagt natuurlijk een moeder zich of hoe men denkt,
dat het haar gelukken zal vijf maaltijden naar binnen te krijgen
waar ze bij drie al te kort schiet.
Dat yak mee.
In de derde plaats brengt men een verandering in de
melk die het kind drinkt. Geef het uitsluitend goede gepasteuriseerde melk — geen gekookte melk en geen te vette
melk.
Modelmelk rauw gedronken zou het beste zijn, maar is in veel
gevallen niet te krijgen of te duur. Is de voorhanden melk
erg vet, giet dan het bovenste vetrijke laagje uit de flesch voor
het kind er van drinkt of doe een concessie en geef karnemelk
of yoghurt.
In de vierde plaats moet het kind nooit worden geprest om te
eten, niet worden gepaaid met allerlei beloften, maar het mag
eten of niet eten, veel, weinig of niets, zonder eenig commentaar
van den kant der ouders.
Het kind moet eenvoudig 5 maal per dag aan tafel komen
zitten, een half uur voor de maaltijden en twintig minuten
voor de tusschenmaaltijdjes en als die tijd verstreken is, moet
het opstaan, onverschillig of het al of niet heeft gegeten, veel
of weinig heeft gehad.
Dit doet men niet een keer, maar telkens weer. Men geeft
het kind kleine porties, in 't begin niet meer dan een lepel
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vol van alles wat voor hem bestemd is en vermijde vooral het
aandringen om toch te gaan eten.
„Hoe lang zal het nu duren voor het kind begint te eten?"
vraagt de moeder. Dat kan men met zekerheid niet voorspellen,
want veel hangt of van het karakter van het kind, van wat het
weet van de vasthoudendheid der ouders en van den toestand
waarin de eetlust verkeert, tengevolge van de te voren gevolgde
verkeerde gedragslijn. In ieder geval kan men er op rekenen,
dat men in den loop van den tweeden dag al aardig op den
goeden weg is.
Gewoonlijk laten we het niet genoeg tot ons doordringen —
en het zou voor moeders die moeilijkheden als deze te overwinnen hebben toch zoo'n goede steun zijn — dat eetlust
niet een zeer bijzondere gave is, maar een zeer gewoon en
natuurlijk verschijnsel. Onze eetlust is als 't ware een instrument dat aanwijst dat het individu behoefte heeft aan een
zekere hoeveelheid voedsel. Dit instrument nu is — zooals
alle fijn bewerkte instrumenten — niet geschikt in handen
van hen, die er niet mee kunnen omgaan en het kan helaas
ook niet aanwijzen, enkele uitzonderingen daargelaten, wat
we moeten eten, wel wanneer en hoeveel ongeveer. De door
excessen nog niet bedorven eetlust kan, veel beter dan de meest
zorgzame moeder, registreeren of aan de behoefte tot voedsel
opnemen is voldaan of nog niet.
Het kind voedsel opdwingen of weigeren staat in gewone
gevallen (als 't kind een normale gezondheid heeft dus) gelijk
met een beter-willen-weten dan de natuur.
Men behoeft zich werkelijk niet ongerust te maken dat een
overigens normaal kind (de hopeloos uit hun geestelijk evenwicht gebrachten uitgesloten) zich zal laten verhongeren,
wanneer het regelmatig, gedurende ± een half uur, smakelijk
en goed bereid voedsel voor zich gezet krijgt en daarnaar
moet blijven kijken, het moet ruiken enz.
Als teergevoelige ouders dit goed zouden willen onthouden,
dan zullen zij de moeilijke uren, die een kuur, als boven
genoemd, meebrengt, óók doorkomen.
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KIKI TREUZELT MET ETEN.
Uit: „Kiki".
ERNEST CLAES.

Papa probeert soms ook te gebieden, met strenge stem. Dan
schrikt Kiki telkens, wordt een beetje wit langs zijn neusje,
en is dadelijk bereid om te huilen. Kiki zit al eenige avonden
achter mekaar te treuzelen en te frullen bij zijn griesmeelpapje, zonder honger, en praat al maar door, en het bordje
wordt koud, en dies is Kiki niet behoorlijk gevoed.
Papa is eens opgevlogen: „Sapperlippopette-nog-toe, jongen,
eet gauw je bordje leeg, zeg ik!!!" En dien keer at Kiki nog
minder, hij kreeg er pijn van in 't buikje. En den volgenden
avond komt daar mama mee aan tafel zitten, neemt den lepel
in de hand, en:
„Daar was eens een heel lief klein mooi zusje..." Verrast
en vol belangstelling gaapt Kiki met open mondje naar mama, —
en hap! de lepel griesmeelpap gaat het open mondje in... —
„en dat heel lief klein mooi zusje..."
„Had het een blauw strikje in zijn haar?" Anders is het voor
Kiki niet mooi.
„Natuurlijk!" zegt mama — (hap! tweede lepel) — „en dat
heel lief klein mooi zusje ging op een keer uit wandelen..."
„loch niet alleen he, waar was 't mamaatje van 't zusje?"
„Die was er natuurlijk bij — (hap! derde lepel) — en het
mamaatje had het lief klein mooi zusje haar beste kleertjes
aangetrokken, witte kousjes, witte schoentjes..."
„Wit jurkje..."
...Wit jurkje — (hap!) — en de haartjes van het zusje waren
mooi in krulletjes met een blauw strikje er in, en de lieve
handjes waren — (hap!) — mooi gewasschen, want dat lieve
zoete zusje..."
„Was het zusje nooit stout?" — (hap!) — Dit „stout" is bijna
onverstaanbaar in Kiki's papmondje.
„Natuurlijk, alle kindertjes zijn soms wel eens — (hap!) —
een heel klein beetje stout..."
„En toen — (hap!) — ging het zusje met zijn mamaatje...

Waar gingen ze heen?"
„Naar Oma... !" (hap !)
En zoo gaat het voort over het lief klein mooi zusje en het
mamaatje en Oma, en als het bordje griesmeelpap heelemaal
leeg is, dan gaat mama nog wel eens met den lepel over Kiki's
kin en wangetjes, en dan is hij zoo dik en zoo rond als een
tonnetje, en krijgt geen pijn in 't buikje, en slaapt daarna,
in een stuk door, tot 's anderdaags. En papa snapt er niets van... !
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HET GEZ IN.

THUIS.
Uit: „Tot Geluk Geboren II".
J. R.-R.

Thuis, dat is niet de schilderijen aan den wand of de bloemen
in de vaas, thuis, dat is niet de gemakkelijke fauteuil of de
rieten stoel, thuis dat is nog niet eens de altijd binnenshuis
werkende moeder, of de voor zaken afwezige vader.
Neen, dat alles is niet thuis, maar in alles zit iets van thuis.
Thuis, dat is niet het verjaarfeestje en de chocolademelk,
niet de ziekte en de angst, niet de zorg om gezondheid of geld.
Niet de spelende of kibbelende broertjes of zusjes, niet het
schoolwerk of het spel.
Van alles zit er iets in, in dat thuis, en toch gaat het er boven
uit.
De bloem in de vaas is het „thuis", als ze met bewondering
en eerbied wordt beschouwd, en de rieten stoel is „thuis",
als ze met liefde wordt gewreven. Het werk, met ernst ondernomen, is „thuis", al drijft het de huisgenooten den lieven
langen dag uiteen.
Ja, het leed is „thuis", als het met waardigheid en zonder
verbittering gedragen wordt.
„Thuis", dat is het onderlinge vertrouwen, dat is het zich
kunnen uitspreken zonder vrees voor hoon of straf.
„Thuis", dat is het openstaan voor geluk, het hoogere, het
goddelijke.
De kinderen, die zoo „thuis" zijn opgegroeid, dragen iets
van dat thuis mee, door hun heele leven, geven het door aan
het nieuwe geslacht.
Dat ernstige, dat diepere, dat mooie „thuis", och het openbaart
zich in de nuchterste, de meest alledaagsche dingen.
IOI

Het openbaart zich in de oliebollen met Oudejaar, in het
water geven aan een plant. Als een klein meisje zegt: Ilc bak
later met Oudejaar voor mijn kinderen ook oliebollen, net
als Moeder nu doet, dan wil ze eigenlijk zeggen: a geef de
fakkel, die ik hier zoo helder brandende gevonden heb, brandende over.

WAAROM DOOFDE DE LAMP?
Uit: „De Hoovenier",

RABINDRANATH TAGORE.
(Vert. F. VAN EEDEN.)

Waarom doofde de lamp?
1k hield er mijn mantel voor om haar voor de wind te beschutten. Daarom doofde de lamp.
Waarom welkte de bloem?
Iic drukte haar aan mijn hart in angstige liefde. Daarom welkte
de bloem.
Waarom verdroogde de stroom?
a legde er een dam door, om hem nuttig voor mijn gebruik
te maken. Daarom droogde de stroom.
Waarom brak de harpsnaar?
a trachtte haar een toon te ontwringen, die boven haar macht
was. Daarom is de harpsnaar gebroken.

KINDERLIJKE GEMOEDSGESTELDHEID EN
KINDERLESSEN.
Uit: „Lienhard and Gertrud" door H. PESTALOZZI.
(Vert. P. J. PRINSEN, 1826).
Onder deze gesprekken kwamen zij uit de kerk weder te huis.
Al de kinderen liepen vader en moeder een grout eind op straat
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tegemoet, riepen en vroegen, zoodra ze hen zagen, om hen
toch spoedig de les, die zij in de afgeloopen week geleerd hadden
te overhooren ten einde gauw gereed te zijn.
Geertruid. Waartoe zulk een spoed, lieve kinderen?
De kinderen. Ja, wij mogen dan, moeder, als wij de les kennen,
onze boterham wegschenken. Nietwaar, lieve moeder, wij
mogen dit immers? — Gij hebt het ons gisteren beloofd.
Moeder. Ilc wil gaarne hooren, of gij kent, wat gij geleerd hebt.
Kinderen. En mogen wij dan, lieve moeder?
Moeder. Ja, als gij uwe les goed kent.
De kinderen waren bijzonder verheugd, en zeiden hunne
les van de afgeloopen week vaardig en goed op. De moeder
gaf hun toen hunne boterham en twee schotels met melk. —
Zij leide thans ook den kleinen Grudeli aan hare borst, en
hoorde met de hartelijkste vreugde, dat de kinderen terwijl
zij de melk aten, aan elkander vertelden, wien zij hun boterham
geven wilden.
Niemand raakte zijn brood aan, of deed daarvan een stukje
in de melk; maar ieder verheugde zich over zijn deel, toonde
het den anderen, en ieder wenschte, dat zijn boterham het
grootst ware. Thans hadden zij de melk genuttigd, maar het
brood lag nog naast de moeder. Nicolaas sloop stil naar haar
toe, nam haar hand en zeide: Ilc krijg immers ook nog een
stukje brood, nietwaar, moeder?
Moeder. Gij hebt uw boterham reeds, Nicolaas.
Nicolaas. Maar ik moet die aan Rudeli geven.
Moeder. Dat heb ik u niet bevolen; gij moogt uw boterham
opeten, als gij het verkiest.
Nicolaas. Neen, ik zal ze niet opeten, maar gij zult mij nog
wel een stukje geven?
Moeder. Neen, zeker niet.
Nicolaas. 0, waarom niet?
Moeder. Opdat gij niet zoudt gelooven, dat men dan eerst
aan de armen moet denken, als men zelf reeds genoeg heeft.
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Nicolaas. Is het daarom, moeder?
Moeder. Maar wilt gij hem de geheele boterham geven?
Nicolaas. 0 ja, moeder! zeker, zeker. Ik weet, dat hij verschrikkelijken honger lijdt — en wij eten nog voor wij gaan
slapen.
Moeder. En hij niet, vrees ik, Nicolaas.
Nicolaas. Moeder, hij krijgt dan zeker ook niets.
Moeder. Ja, mijn kind! de ellende der armen is groot en men
zou gruwzaam en hard moeten zijn, indien men niet gaarne al,
wat men kan, uit zijn mond wilde besparen, om hen in den
grootsten nood te verlichten.
De tranen stonden Nicolaas in de oogen. De moeder vroeg
daarop aan de andere kinderen: Lijsje, zult gij uw boterham
ook geheel weggeven?
Lijsje. Ja zeker, moeder.
Moeder. En gij, Enna, gij ook?
Enna. Ja waarlijk, moeder.
Moeder. En gij ook, Jonas?
Jonas. Zonder twijfel, moeder.
Moeder. Nu, dat is braaf, kinderen! Maar hoe wilt gij het
nu aanleggen? — Ziet, alles heeft zoo zijn eisch; en schoon
men het al goed moge meenen, zoo kan men het evenwel
verkeerd aanleggen. — Kom, zeg mij eens, Nicolaas, hoe gij
het met uw brood zult maken?
Nicolaas. Et zal hard loopen, zoo hard ik kan en Rudeli roepen.
1k zal de boterham maar niet in den zak steken, opdat hij die
zooveel te spoediger krijgt. Laat mij nu toch maar gaan,
moeder.
Moeder. Wacht nog even, Nicolaas. En gij, Lijsje! Hoe zult
gij doen?
Lijsje. a zal het anders doen dan Nicolaas. a zal Betheli
in een hoek wenken; ik verberg het brood onder mijn voorschoot, en geef het haar, dat het niemand, zelfs haar vader
niet, ziet.
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Moeder. Nu, Enna, en gij?
Enna. Ik weet niet, hoe ik Heireli zal aantreffen, maar ik zal
het hem geven, zoo als het valt.
Moeder. En gij, Jonas, kleine gauwdief, hebt grappen in
't hoofd, dat merk ik, hoe zult gij het aanleggen?
Jonas. Ilc steek hem mijn brood maar zoo in den mond,
evenals moeder doet, wanneer zij vroolijk is — De mond en
de oogen toe, zal ik zeggen, en dan leg ik het hem tusschen
de tanden. 0, wat zal hij dan lachen; nietwaar moeder, zal
hij dan niet lachen?
Moeder. Dat is nu alles wel, kinderen! maar ik moet u toch
nog lets zeggen: Gij moet het brood aan de kinderen stil en
alleen geven, dat het niemand ziet, opdat men niet denke,
dat gij het doet, om van de menschen gezien te worden.
Nicolaas. Wet, moeder! dan zal ik mijn brood ook in den zak
moeten steken.
Moeder. Dat spreekt vanzelf, Nicolaas I
Lijsje. Ja, moeder, dit heb ik mij wel voorgesteld, en daarom
heb ik maar vooraf gezegd, dat ik het onder mijn voorschoot
zou houden.
Moeder. Gij zijt altijd een klein wijsneusje, Lijsje ! ik heb
vergeten, u deswege te prijzen, gij doet dus zeer wel, dat gij
zelve mij dat herinnert.
Lijsje bloosde en zweeg; — en de moeder zeide tot de kinderen:
Gij kunt nu gaan, maar denkt aan hetgeen ik u gezegd heb. —
De kinderen gaan.

KINDEREN.
Uit: „De Wandelaar".
M. NIJHOFF.

Wanneer men kindren voor een venster brengt,
Vlak voor een venster, dat het stroomend Licht
Hangt in het haar en diep in 't zacht gezicht,
Lachen hun oogen alsof God hen wenkt.
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Ilc denk, God is als een vereenzaamd man,
Die naar de wereld kijkt en keurt haar goed —
Maar ziet hij kindren voor een venster, dan
Lacht hij en wenkt zooals een vader doet.
En wie goed luistert naar dit stil gesprek,
Die zal de woorden in zijn hart bewaren:
Hij hoort de stem van Gods eenvoudig leven —
Hij aarzelt lang in 't zonnige vertrek
En strijkt zijn kind maar Tangs de blonde haren,
En ziet het zonlicht door zijn tranen beven.

HET DEFICIT.
Uit: „Langs glooiende velden".
JEF VERMEER.

Niemand kan zoo overtuigd zijn geweest van de oorspronkelijke
zuiverheid zijner kinderen als wij beiden — niemand heeft
met zoo heiligen ijver gestreefd naar vrijheid en zelfontplooiing.
Niemand ook deed z(56 vaak consessies.
Ilc herinner me een nacht vol wrange ontgoocheling.
Een van de knapen — 't zal Jaap wei geweest zijn, want die
vertoont nog immer de sporen van zeer-principieele opvoederij — had, peuter van 'n jaar of twee, de liefelijke gewoonte
aangenomen, zoodra wij zelf naar bed gingen, wakker to worden.
zijn zaak natuurlijk, zoolang hij ons niet hinderde.
Maar dit was helaas, wel het geval.
Hij werd onmiddellijk als hij wakker werd, omgekocht, met
een chocolaadje en opnieuw tusschen de dekens gedeponeerd.
Nauwelijks was het licht uit, of de patient kroop omhoog,
hield de handen stevig om het hekje van z'n babybed en
rammeide met helsch spektakel dat hekje heen en weer.
1k — daar ben je nu eenmaal heer en meester voor — zette
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een geweldige stem op, natuurlijk zonder eenig ander resultaat
dan een heftiger bombardement met het kinderledikantje.
Dat prikkelt je vaderlijken hoogmoed, je voelt je tegenover
je vrouw gekleineerd in je mannelijken trots en macht — ik
maakte aanstalten om den kleinen lawaaitrapper disciplinair
to straffen, maar Tine, gelooviger dan ik in de „beginselen"
van onze opvoeding, hield me terug. „Niet doen, Jef, uit laten
vieren — straks houdt hij vanzelf op."
1k berustte, minder om de beginselen dan om den huiselijken
vrede en het besef, dat er in veel gevallen geen betere taktiek
is dan negeeren en afmatten.
En inderdaad, na een half uur, waarin ik m'n uiterste zelfbeheersching moest betrachten — is er 66n ding ter wereld
irriteerender dan een ongelimiteerd kinderlawaai of kindergehuil? — na een half uur nam het spectakel een einde. Er
kwam stilte.
We lagen roerloos. Een beweging — en de kwelduivel zou
opnieuw beginnen.
Plotseling — een doffe slag — en heftig gekrijt daarna.
„Tweede bedrijf," zei ik woedend.
M'n hemel, hoe vaak ben ik thuis buiten mijn evenwicht
geraakt, ik, met al m'n stoicijnsche wijsheden en zelftuchttheorieen!
Maar een kleine hand dekte mijn mond en het fluisterde aan
mijn oor: „Niets zeggen, hij zakt wel weer af."
Toen lagen we opnieuw in afwachting, roerloos, gespannen
tot het uiterste.
Het gekrijsch duurde lang — hoe traag gaat op zulke oogenblikken de tijd !
Eindelijk: de stilte!
Verlicht koos ik een andere houding — dwaas, die ik was.
Want in het kleine bed begon onmiddellijk een allergenoeglijkst
gebabbel — er werd met lakens geritseld en... het bombardement begon opnieuw.
Vol principieele kalmte wachtten we... wachtten we...
Een herhaling volgde — er kwam suite, vlak daarop de doffe
slag en hernieuwd gekrijsch.
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Toen began ik eindelijk to begrijpen: de boy viel staande in
slaap, duikelde in z'n slaap omver, werd wakker, kroop huilend
overeind, stond en sliep weer en zoo ad infinitum.
Nog een moment behield ik mijn zelfbeheersching — maar
snerpend ging het gegil door de nachtstilte, en ik sprong op
en holde de kamer uit, naar beneden.
Mir dacht ik na; ik hoorde Tine opstaan, den jongen, dien ik
op dat moment haatte, opnemen en van boven klonk een zacht
wijsje, begeleid door regelmatige voetstappen.
't Gegil was weg en daarmee mijn onzinnige woede.
Toen, lezer, brak het star principe.
Van mijn fiets nam ik den bagageriem, uit de keuken een
stevig touw.
Zonder een woord tegen de verblufte Tine stapte ik langs
haar naar het witte kinderbed — óm de matras bond ik het
touw en door het touw haalde ik den riem.
„Daar gaat hij in," zei ik beslist.
a keek in een heel-bleek vrouwengelaat; wat was ze moe en...
zielsbedroefd.
Maar ze liet toe, dat ik den kleinen schreeuwer opnam en
hem stevig voor anker lei.
Huizenhoog klonk nu het gegil. 1k sloot de ramen — om de
buren. Toen retireerden we en terwijl boven het huilen
zwakker werd en wegstierf, disputeerden we over de eeuwenoude kwestie van vrijheid en gezag.
In zulke nachten word je wijs — dank zij je kinderen, die
spotten met elk systeem, breken ieder principe.
Alle leden van de kudde hebben 's nachts „aan den ketting"
gelegen van 't oogenblik af, dat ze konden zitten.
Zooals ze zonder uitzondering in de baby-box hebben gebivakeerd, nadat de oudste eenmaal kolengruis had gegeten en
tweemaal een half servies tegen de vlakte had gesleept met het
overhangende tafelkleed.
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DE KLEINE WERKJES.
Uit: „Tot Geluk geboren" I.
J. R.-R.

Gezegend zijn de kleine werkjes !
De moeder, die vindingrijk is in kleine werkjes, schept een
spel voor het kind, waarvoor hij haar zijn leven lang dankbaar
zal zijn. Maar — zij moet hem „dankbaar" zijn voor zijn
hulp en hem vreugde laten beleven aan wat hij voor haar
doen mag — doen moet of en toe.
Het kind wil — en het is zijn recht — allerlei probeeren.
Kom er toch niet altoos tusschen met Uw ontijdige hulp.
Het wil zoo graag zichzelf aankleeden. „Dat duurt me te
lang," zegt de ongeduldige moeder, en met vlugge, bruuske
bewegingen helpt ze het kind in de kleeren. Het kind is kwaad,
laat zich moeilijk helpen, stribbelt tegen. Ilc heb eens een kind
gezien, dat was zoo boos dat het de kleeren uittrok en zichzelf
weer aankleedde. De moeder vond dat vreeselijk ondeugend,
maar ik gaf het kind gelijk.
Vindt gij het prettig, als gij een werk zelf doen kunt, en een
ander dringt U zijn hulp op? We hebben zoo'n behoefte
aan zelfstandige menschen, menschen, die zich zelf redden
kunnen. Zouden wij de kinderen al niet slap en onzelfstandig
maken, als wij ze klein zoo behandelen?
Laat het kind zichzelf aankleeden, maar laat het dat dan ook
doen met zijn eigen preciesheid. Want het kind kent alleen
uitersten. Het is heel slordig, of hd61, netjes. Gij eischt, dat
hij zijn kleertjes opvouwt. Nu doet het kind het ook zOO precies,
alsof zij in de linnenkast moeten. Dat neemt U te veel tijd,
en gij zegt: „Ja, z66 precies behoeft het ook weer niet." Daarmee brengt gij Uw kind in de war. „Zoo'n beetje netjes",
dat begrijpt hij niet. En gij hebt hem weer uit zijn evenwicht
gehaald.
,,Z611 doen", dat is de spreuk van iederen vierjarige. Laat hem
zelf doen, de heerlijkheden van het beproeven, de voldoening
van het slagen.
Maar wen hem, de goede gewoonten, door het „zelf doen"
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gekregen, te behouden. Dat is veel moeilijker. zelf laten
doen, dat is nog zoo moeilijk niet. Maar vol laten houden.
Want als de kleine met groote moeite geleerd heeft, zijn
laarzen dicht te doen, en hij kent het eenmaal, dan is de
aardigheid er af, en dan zegt hij op zekeren morgen: Doe
jij het nu maar.
Dan komt pas de echte moeilijkheid. Een enkele daad goed
te volbrengen, geeft voldoening, ook aan den volwassene.
Maar een aaneenschakeling van dezelfde daden, dat is veel
moeilijker. „De aardigheid is er af," zeggen wij.
Zoo denkt het kind ook. Dan komt er soms ons gezag aan
te pas. Want nu moet de enkele daad omgezet worden in een
gewoonte, die op 't laatst geheel vanzelf gaat. 't Kind kan
eenmaal zelf z'n handjes wasschen, nu moet het dat ook zelf
blijven doen. Dat eischen wij van hem.
Want men meene toch niet uit al het voorgaande, dat wij van
een kind niet mogen eischen. Neen, ik zal het nog sterker
zeggen: moeten eischen. Het leven eischt, eischt wel zoo
nadrukkelijk en hard soms, als geen ware opvoeder zou durven
doen.
Waarom zouden wij niet eischen mogen van het jonge kind?
Natuurlijk, wij zullen niet eischen, enkel, omdat wij het willen.
Dat deed de vader van vroeger: hij zei: „Je mag dit of dat
niet doen, omdat ik het wil." Zoo spreekt de tegenwoordige
vader niet meer. Maar deze eischt misschien wel eens te
weinig van het kind. Ongelukkig het kind, van wien nooit iets
geeischt is. De tegenwoordige vader eischt, niet omdat hij
iets wil, maar omdat het mkt. Omdat er levenswetten zijn,
die het kind nu eenmaal niet begrijpt.
Wij moeten eischen met een vroolijk gezicht, met een vriendelijke stem en met hartelijke gezindheid en — weten wat
wij willen.
Het kind =Set nu eenmaal op tijd naar bed *).
*) Kinderen van 3 jaar moeten plm. 14 uren slapen, het middagdutje meegerekend; kinderen van 5 jaar ongeveer 12 uur. Natuurlijk
zijn dit maar gemiddelden; de eene mensch heeft meer slaap noodig
dan de andere. Volgens een bekend kinderarts is de slaap vddr twaalf
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Maar al tolt hij zoowat om van slaap, nooit wil de kleine
dreumes uit zichzelf naar bed. Het verlaten van het gezelschap
kost altijd moeite. Hier is het licht, de gezelligheid, ginds
de duisternis, de eenzaamheid. De weldaden van den slaap
kent hij niet; hij weet niet, dat er verband bestaat tusschen
moeheid en slaap en rust. Daar is hij te klein voor, maar wij
moeten wijs zijn voor hem. Et heb eens een kleinen jongen
hooren zeggen: Keesje wil niet naar bed, Keesje is moe.
Hij begreep dus zelf niet, dat voor zijn moeheid naar bed
gaan het eenige middel was.
We nemen dus den dreumes op, ondanks protesten, we
helpen hem zoet en zacht naar bed, en als wij merken, dat
de angsten voor de eenzaamheid en de duisternis al te groot
zijn, dan gaan wij daar niet met hardheid tegenin, maar
stellen hem gerust, door b.v. de deur op een kier te laten staan.
Doch spoedig komt de milde slaap en neemt het jongske
mee, om hem weer frisch en ree te maken voor een nieuwen
dag, een dag van spel en ernst.

KINDERSPROKE.
MARIE BODDAERT.

Ult: „Serena".

Nacht is niet boos... Als hij komt, de nacht,
maakt hij den hemel open,
en veel sterren en sterretjes komen zacht
op gouden voetjes geloopen.
Zij zijn nieuwsgierig, en naar benee'
zouden ze heel graag komen;
maar ze zijn bang voor de groote zee
en voor de hooge boomen.
uur de beste; beter is, dat de kinderen slapen van 6 uur 's avonds-7
uur 's morgens en 's middags nog een uur, dan b.v. van 8 uur 's avonds
tot g uur 's morgens. In 't algemeen houdt men ook te vroeg op met
het uurtje rust 's middags. Dit moet men ook houden tot 4 a 5 jaar.
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't Is boven 66k donker... maar zij hebben licht.
De zon gaf ze allemaal lichtjes,
voordat hij naar bed ging; die houden ze dicht
bij hun gouden sterregezichtjes.
Zij kijken, en lachen, en knikken go8nacht,
en zeggen: „Je moet gauw gaan slapen."
Zij worden eerst naar bed gebracht,
als de zon heeft uitgeslapen.
Ze wand'len boven den ganschen nacht
op hun kleine bloote voetjes.
Dat doet geen pijn... de wolken zijn zacht,
en ze gaan ook maar zoetjes, zoetjes.
Ze mogen nO6it leven maken; dat zou
de moede menschen hinderen...
'k Geloof niet, dat ik ze hooren zou;
maar er zijn ook zieke kinderen.
'k Zou heel graag eens naar boven gaan,
als 'k wist hoe daar to komen...,
— Vogels hebben vleugels aan,
die vliegen boven de boomen.
Bouwen ze boven ook hun nest?
Of zou hun dat niet bevallen...?
En loopen je altijd alleen? — Je zoudt best
uit je open huis kunnen vallen!
Hebben je boven ook een tuin,
en bloemen... en kersen... en bijen,
— Die brommen zoo! — en een hooge duin,
waar je op en of kunt rijen?
En je moeders handen, zijn ze ook zoo zacht,
als ze je 's morgens komt wasschen,
en de zeep zoo schuimt en een watervracht
over je rug komt plassen?
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In mijn bosch woont een nachtegaal...
Hebben je kleine muschjes,
die je voeren kunt? — Zijn je allemaal
broertjes... Broertjes en zusjes?
Ilc krijg er haast ook een, het bedje staat klaar.
Hebben jullie allemaal bedjes?
Maar waar staan ze dan, ik zie er geen... Waar?
'k Hou 't mijne nu altijd neties.
Twee, tien, twintig... altijd meer
komen je aangeloopen...
In mijn oogen strooien je prikkeltjes neer...
Ilc hou ze niet meer open!
Tien, zes, honderd... Et ben te moe
om je allemaal te tellen...
Als ik wakker word, is de hemel toe...
en 'k wou nog zoo veel vertellen...

WEETGIERIGHE ID.
JOHN LOCKE.

Gij moet geen der onderzoekingen van een kind beletten of
afkeuren, noch dulden, dat hij er om uitgelachen wordt, maar
al zijn vragen beantwoorden en de zaken, die hij wenscht te
kennen, zoo goed verklaren als zijn leeftijd en zijn begrip dat
toelaten.
Maar breng zijn geest niet in de war, door verklaringen en
begrippen, die te hoog voor hem zijn, of door een groote
verscheidenheid of een groot aantal dingen, die niets ter zake
doen. Let op hetgeen hij bedoelt met zijn vraag en niet op de
woOrden, die hij daartoe bezigt.
Als gij hem bevredigd hebt ten aanzien van zijn vraag, zult
gij zien, hoezeer zijn geest verruimd wordt, en dat hij door

geschikte antwoorden verder kan gebracht worden dan gij
wellicht meent. Want kennis doet den geest aangenaam aan,
even als licht het oog streelt.
Moedig zijn zucht naar onderzoek aan.

WAAROM.
CLINGE DORENBOS.

Waarom is de aarde rond, Pa?
Waarom is hij niet vierkant?
Waarom gaat de zee niet verder
Dan precies tot aan het strand?
Pa, hoe komt het, dat een vischje
Onder water toch niet stikt?
En hoe komt het, dat de gangklok
Als hij stuk is, niet meer tikt?
Waarom schijnt de zon nooit 's nachts eens?
Waarom trouwde u met Ma?
En hoe komt nou toch oom Hendrik
Aan zoo'n glad kaal hoofd, zeg Pa?

GROOTOUDERS EN KLEINKINDEREN.
Uit: „Van drie kleine Jongens".
I. C. DE B. S.

Zacht en mooi scheen de avondzon door de bladeren.
Ze zaten met z'n drietjes bij grootvader en grootmoeder voor
't huis.
Jan had de tafel van zeven opgezegd, zonder haperen, ja zelfs
zonder ruimschoots adem to halen. Joop en Keesje hoorden
het wonder aan. Controleeren konden ze het niet, maar toen
grootvader na: „tien maal zeven is zeventig" met de pijp in
den mond wel vijf maal achtereen zachtjes „ja" knikte, toen
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keken ze verrukt naar grootmoeder met oogen, die glansden
van trots: „knap, he? Knap van Jan, he, grootmoesje?"
Grootmoeder bevestigde, dat ze het bijna niet kon gelooven:
zoo vlug en heelemaal goed!
„En, op grootemenschenmanier," zei Jan fier, „op 't rijtje af.
Dat is lastig, begrijpt u wel? Op school leer je 't heel gemakkelijk: tweemaal zeven, viermaal zeven, achtmaal zeven, maar
ik vind het zoo veel echter! 'k Heb het mezelf geleerd...
Joop kan ook al wat, grootvader I Joop, hoeveel is twee
en twee?"
„Vier!" zei Joop prompt.
„Drie en drie?" — Joop bleef niet in gebeke, gaf eveneens
juiste antwoorden op: vier en vier, vijf en vijf, zes en zes en
zelfs op acht en drie.
„'k Ben werkelijk verbaasd," zei grootmoeder, ze drukte
Joops hand.
„Heb ik hem geleerd, grootmoe! En Keesje kan tellen. Tel
eens, Kees!"
„Een, twee, drie, vier, vijf," zei Kees.
„Vooruit! Verder 1"
„Drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien."
„Mooi! Mooi !" zei grootmoeder.
,,Misschien kan hij nog wel verder. — Kun je nog verder,
Kees?" vroeg Jan, niet heelemaal zeker van z'n pupil... Maar
grootmoeder vond, dat het ver genoeg was en grootpa
ook.
„Ik kan tot honderd," zei Joop blij. „Verleden Zondag op
bed geprobeerd, he, Jan?"
„Ja, grootmoeder! Heusch! Hij kon het!" Jan voelde, dat hij
eer inlegde met z'n broeders.
„Ik kan zelf natuurlijk tot duizend... ik zou wel kunnen
tot..." opeens bleef Jan steken, 't was of hij iets vreemds
plotseling begreep... „natuurlijk zou ik best kunnen tot...
Grootvader!" — en hij keek den ouden man met groote
oogen vragend aan, ,,wat is het laatste getal?"
Grootvader zei niets, blies een rookwolkje uit en keek dat na...
„'t Laatste getal?"... grootmoeder kwam to hulp. — „Wel,
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als alles op is. Als je appels telt, dan de laatste appel, of eieren,
't laatste ei."
„Ja, ja, grootmoeder, dat begrijp ik wel, maar als je zoo maar
niets telt: een, twee, drie, vier, altijd verder. Wat is dan 't
laatste getal?"
„Honderdduizend?" stelde Joop voor.
„Neen," zei Jan, „want dan ga je gewoon door: honderdduizend en een. Is 't niet, grootmoe?"
„Ja, dat is zoo." Grootmoeder schudde 't hoofd. „Dan weet
ik het niet, kind !"
„Wat is het laatste getal, grootvader?" drong Jan aan.
Maar grootvader nam de pijp uit den mond en zei zacht:
„Ik weet het niet."
„Or— Jan zag, hoe ernstig grootpa keek.
„Vader misschien?" vroeg Joop.
„Neen Joop, dit weet vader niet."
„Weet niemand het?" zei Jan en z'n stem daalde, omdat
het zoo vreemd was, wat hij ging vragen. „'t Laatste getal,
weet niemand dat, grootpa?"
Grootvader rookte stil door...
„'t Laatste getal..." 't was Jan, of z'n gedachten langs een
heel lange rij getallen opeens de lucht invlogen... heel ver...
„God alleen weet het, denk ik..." zei hij zachtjes... „is 't zoo,
grootvader?"
Grootmoeder zat met de handen gevouwen in den schoot.
Joop en Keesje keken grootvader aan. Jan kwam wat dichter
aan zijn knie staan... maar de oude man zweeg aandachtig.
...,,Of... of... of is er geen laatste getal?... Toen God eenmaal
begonnen was met tellen... is er nu geen eind aan?"
Grootvader zei niets, maar zijn oogen rustten vol liefde in
die van zijn kleinkind.
,,...Alle werken Gods zijn eeuwig en oneindig," zei grootmoeder vroom.
„Ja," zei Jan met een zucht. „En bij het tellen merk je dat al..."
— Toen kwam Jaan de deur uit met een emmertje, en ze
sprongen weg om karnemelk to gaan halen op de boerderij...
Ze bleven samen achter.
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„Hij stelde een kind in hun midden...” zei grootvader peinzend.
De oude menschen keken elkander aan, vreemd ontroerd en
gelukkig, omdat hun lets wonderlijk schoons was geopenbaard.

KINDERLIJK ONDERZOEK.
Uit: „De stille Lach"
NICO VAN SUCHTELEN.

...Tante Neeltje beweerde dat zij bij kinderen op het voorhoofd
kon lezen of ze jokken. Jaap kwam binnen met moddervoeten
en loog, — omdat hij een vermaning kreeg, waarvan de ernst
onevenredig was aan het vergrijp — dat hij zijn voeten „goed"
geveegd had. Daarop gaf tante haar verwonderlijke wijsheid
ten beste.
Jaap is er niet aan gewend volwassenen blijkbaren onzin to
hooren beweren en was een en al verbazing. Hij droop af,
bleef een poosje weg en kwam toen met schoone laarsjes
binnen. „Kijk es, tante," zei hij met een Max-und-Moritzgezicht dat mij al erg verdacht voorkwam, „kijk es hoe 'k
geveeg heb !" Tante omhelsde hem. „En wat staat er nett
op me voorhoofd?" „Dat je zoet geveegd hebt en dat je een
lieve ionge bent."
„Nietes," zei Jaap, „dat jokt u lekker, 'k heb m'n andere
laarsjes annedaan."
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KLEIN ONDEUG.
Uit: „Die Vlakte en andere gedigte".
JAN F. E. CELLIERS.

Klein ondeugd, moeders sorg en skat,
haar lus, haar las, haar vreug;
hij vroetel hier, hij snuffel daar,
hij pluk die heel huis deurmekaar,
keer voor daar! 1) — liewe deug!
Te laat! — daar gaat die koppie al,
en stukkend op die vloer;
knor jij hem, jij krij knor terug,
of nijdig smijt hij 'm op sij rug,
en trappel fluks tamboer.
Hij 's kort-kort bij die waterbak
al jaag jij 'm twintig-maal;
jou Sondag-stewels 2) krij heur bad,
dan is 't weer die arme kat
wat jij daar uit moet haal.
Al trippe-trap die mure langs
kan iii sij stappies hoor;
hij 's weg en stil nou, so 's 'n muis,
maar glo mij nou dit 's glad nie pluis,
kom, hier is al sij spoor;
Daar he j' dit al, die muur-papier
in repe afgetrek,
geskeur in stukkies, klein en kort,
die inktpot daarop uitgestort,
en hij 66n zwarte vlek!
1) Houd hem tegen.
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2) laarzen.

Daar val meteens die solder-leer,
ja, so 's 'n donder-slag !
ons loop te hulp met grootste haast —
daar sit die kleine vent daar-naas —
en skater so 's hij lach!
D'is brabbel-praat, d'is woe! en val,
van 's mor'ens vroeg tot laat,
d'is koppie stamp, en huil en lach
so twintig male elke dag,
tot basie kooi toe gaat.
Die laaste soentje is van haar
wat sorg noch las ooit heug;
met mond en pootjes skoon gewas
slaap nou klein ondeug, — moeders las,
haar skat, haar sorg, haar vreug.

KLEINE GIANNI.
Uit: „Het Eeuwige Licht".
Derde deel van „Het leven van Francesco Campana".
C. en M. SCHARTEN-ANTINK.
...En zoo, aan niemand in 't bizonder zich nauw verbonden
voelend, schreef Francesco den weldadigen gemoedstoestand
die hem altijd weer in dit huis beving, toe aan de tegenwoordigheid van het kind.
Kinderen waren er nog nooit in zijn leven geweest. Hij voelde
plotseling, dat hij dolveel van kleine kinderen hield. Des
Zondagsmiddags, teruggekeerd van zijn eenzame zwerftochten
door de zeepijn-wouden achter Lerici, was het hem telkens
een nieuwe verheugenis te merken, hoezeer het jongetje
gesteld was op zijn wandelingetjes met oom Cechin6. Zij
gingen samen kuieren naar het strand, zaten tegen den stand-
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muur, of op de rotsblokken bij het badhuis. De kleine Gianni
zocht gekleurde kiezels; de doorzichtig blauwe noemde hij
druifjes, en de groene heetten vogeltjes. Voor alles had hij
zijn namen en naampjes. En hij had ook tien vragen voor
een antwoord.
Hij vroeg, waarom alle steentjes, die hij vond, „mollig"
waren, — hij bedoelde afgerond en gladgeslepen —; waarom
de visschen niet hard wegzwommen, als de mannen met de
netten kwamen; en waar de scheepjes bleven, als hij ze weg
zag zinken achter den horizon.
En bij iedere vraag keken zijn zuivere blauwe oogen Francesco
aan, vorschend en met een zoo grooten ernst, als men maar
zelden bij volwassenen ziet. Hij Wilde terdege weten, dat ook
het antwoord ernstig bedoeld was.
Op een keer wandelden zij in de olijfbosschen boven San
Terenzo.
,,Oom Cechino," vroeg het jongetje opeens, alsof lets hem
had doen schrikken, „hoe kan er hier wind zijn?"
„Wat bedoel je, Gianni?"
„Ik dacht, dat de golven den wind maakten," zei hij verbijsterd, „en nu komt de wind uit de boomen..."
Francesco voelde soms een vreemden eerbied voor dit kind,
een bevangenheid, die hij tegenover groote menschen niet
kende. In zijn lange eenzaamheid in Spezia gingen vaak zijn
gedachten uit, zoekend het teere schemerwezen van zoo een
zieltje to doorpeilen. Het leek hem een heilig geheim.
Andere malen was het jongetje van een speelsche onnoozelheid,
en zijn dwaze sprongetjes en kreten van klein, wild diertje
zetten ook Francesco tot een sinds lang niet meer gekende
uitbundigheid aan. Als twee jonge honden rolden zij soms
over de strandkiezels.
Net de honden van Uberto! dacht Francesco later, en er
kwam een voldaanheid in hem opbloeien, iets zoo bevredigds,
of hij aan een diepe natuurwet had gehoorzaamd.
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BEPROEVINGEN DER HARTSTOCHTEN.
Uit: „Lief en leed van twee kleine jongens".
GEORGE DUHAMEL. (Vert. J. R.-R.).

— Wobble gebruikte vroeger omschrijvingen om zijn geliefde
eigen-ik aan te duiden.
Hij sprak over zichzelf in den derden persoon, vormelijk,
zooals een knecht spreekt over zijn meester, zooals een koster
spreekt over Monseigneur.
Jantje heeft zonder aarzelen gebroken met etiquette en vormen.
Hij heeft direct gezegd: „ik". Eerst was het een mager ik,
itte, maar dat op die manier doordringend was en in staat
om zich overal in te dringen als een klein, koppig persoontje.
Sinds heeft dit woord geevolueerd. „Te" is afgevallen, de
„t" is „k" geworden. Nu is het „ik", maar een zwaar en zichtbaar ik, dat veel plaats inneemt in dit ondermaansche.
Als ik het onderneem, om het ventje zijn haren te knippen,
moet ik mij op een zwaren strijd voorbereiden: hij schreeuwt,
stompt, spartelt, ik tracht hem bij zijn hoofd te pakken en
pas het Japansche worstelen toe.
0, hij schaamt zich niet voor mij. Waarom zou hij? Ilc ken
hem: 't is nergens voor noodig zich anders voor te doen.
Ten einde raad breng ik hem naar den kapper. In 's hemels
naam! Laat nu maar betaalde handen, laat een veile kam
neerkomen op dit lieve, razende bolletje!
Totale ommekeer. De jongeheer houdt zich kaarsrecht, onbeweeglijk. Hij spreekt weinig en koeltjes. Hij verdraagt alles,
zelfs het knerpende geflap van de schaar, die her- en derwaarts
fladdert. Hij onderdrukt met veel flinkheid de meest wettige
reacties van zijn zenuwen. Het komt er vOôr alles op aan,
om zich correct te gedragen in tegenwoordigheid van dezen
vreemdeling, die zich een beetje familiaar toont.
Maar wat heb ik gezegd? Onnoodig zich anders voor te doen
tegenover zijn vader? Werkelijk? Sedert eenigen tijd leert hij
zekere enthousiaste uitingen te bedwingen, zijn verbazing te
verbergen, op zijn gelaat het minste spoor van ontroering uit
te wisschen. Als onvergeeflijke afdwalingen het noodig maken,
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dat hij niet mee mag deelen van het toe-eten, neemt hij een
zeer edele en zelfs minachtende manier aan om zonder iets
te vragen, te kijken naar de heerlijkheden, die hem nu onthouden worden.
Als hij besloten heeft, om niet „dag" of „dank u", of „als 't u
blieft" te zeggen, zal hij schatten van energie verspillen om
een onbewogen gezicht te zetten.
Ongetwijfeld zal een oplettend toeschouwer wel een kleine
trilling bespeuren van de bovenlip en van den neusvleugel,
die hij zoo ongeveer op deze wijze zal uitleggen: „Lieve hemel,
wat is het toch verschrikkelijk, sommige dingen te besluiten
en dan verplicht te zijn, zich aan dat besluit te houden I"
Maar de uitleg van den oplettenden toeschouwer is misschien
gewaagd. Als hij na een langen, langen, moedigen en zelfs
heldhaftigen tegenstand ten laatste buiten de deur wordt
gezet en verbannen naar het zijkamertje, is er lange tijd noodig
voordat het ventje toegeeft en ten laatste zijn overwonnen
hoofdje, nat van tranen, op mijn schouders vliit.
Trots, trots! Kunt gij niet wachten tot zij mannen zijn, om
hun hart te kwellen?
Maar gelukkig, zoodra ze alleen zijn, onder de anderen van
hun kleine wereldje, maken zij niet zooveel omslag. Dan
laten zij onbeschroomd hun monsterachtig en woest ik gelden.
ze roepen: „Ik wil de mooiste." „Geef mij de grootste." „Kijk
eens, wat ik daar een reuzeplasje gemaakt heb !"
En bovenal geven ze elkaar bevelen. zij commandeeren allemaal; allemaal zijn ze chef, net als in het leger van den staat
van Bolivia. Geen een van hen is nog zoo knap, te kunnen
spelen voor den man die gehoorzaamt.
Om te bevelen, is het voldoende mensch te zijn; het is zoo
gemakkelijk. Maar om goed te gehoorzamen, daarvoor moet
men iets van het hoogere in zich hebben.
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VERNIELINGSINSTINCT?
Uit: „Langs de lijnen van het leven".
R. CASIMIR.

Wat drijft het kind tot het verscheuren van een papier, het
open maken van een pop, het omgooien van een toren? Is er —
als wel is beweerd — een oorspronkelijk „vernielingsinstinct"
in den mensch dat zich aldus uitleeft? En zoo het er is, moet
het uitgeleefd worden, moet het ook materiaal hebben, om
die drift in werking te stellen — of moet het belemmerd
worden? Is het een oorspronkelijke drift, dan moet die geleid
worden en uitgevierd door het noodige te laten vernietigen.
(Het kind mag onze brieven stuk scheuren, een gebouwden
toren omgooien enz). Maar het lijkt mij niet noodig bier een
vernielingsdrift aan te nemen. Soms lijdt de nieuwsgierigheid
b.v. tot het openpeuteren van een pop: is eerst een gat gemaakt,
dan wil men verder zien. Verder is daar machtsgevoel, dat men
iets kan: een tegenstand overwinnen: er is meer vreugde in
het verscheuren van een dik, stevig papier, dan van een vodje.
Komisch werkt het plotselinge, dat ligt in het omgooien van
een toren. De G6nestet spreekt immers ook van „schaatrend".
De geweldige plof geeft een sterken, zintuigelijken indruk,
die — de opmerkzaamheid treft. Op ouder leeftijd kan er
wraakgevoel bij komen: een jongetje van nog geen drie trok
de kwastjes van het bedgordijn, toen hij voor straf naar bed
moest. Dit is te zamen, dunkt mij in de meeste gevallen wel
voldoende, om de vreugde, die een kind vindt in het vernielen,
te verklaren, en een opzettelijke gelegenheid iets te vernielen,
behoeft niet gegeven te worden. De jonge dichter moet maken;
(poeet beteekent maker) niet Ontmaken. Zijn spel is zijn gedicht,
maar in zijn taal beginnen we dichterlijke elementen op te
merken. Er kan een zeker sterk gevoel zich uiten: het geeft
vader en moeder „duizend" kusjes, het houdt „honderd,
duizend, miljoen" van hen. Soms zit het allerliefst met een
buurtje van de andere sexe op den drempel en bij sommige
kinderen wordt al een schoonheidsoordeel over het andere
geslacht geveld. De jonge vriend, die al maar spelen wou,
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merkte mopperend op, dat het vriendinnetje van zijn nichtje
zoo'n raar, smal halsje had; een zesjarige maakte een versje
op het meisje voor hem in de klas, welks roode lintje om den
hals hem blijkbaar behaagd had: het vers eindigde:
met je rooie lintje
Wat ben je een beeldig kindje.
Soms heeft hij vreugde, om allerlei rijmwoorden te zoeken:
een vierjarig kind, welks mooie Friesche naam Wobbe Jilt tot
Wikke was geworden, rijmde Wikke-pikke-ikke-dikke.
Omdat zij in beelden denken, is hun taal vol verrassende vergelijkingen. Een kind ziet ontgraven sneeuwklokjes. Arme
bloemen he, ze hebben bloote voetjes.
Ze vormen nieuwe woorden: een lift is een hijschkamertje.
De wereld wordt immers vergeleken bij het hun bekende,
dat zijn zicht- en tastbare dingen.
Die dingen ziet hij bijna als levende wezens. Hij praat er tegen.

Met poppen worden heele gesprekken gevoerd, ze worden
gestraft.

WAT KINDEREN 'T MEEST INTERESSEERT.
PEETJE'S KERSTBOOM.
Uit: „Bloesem".
INA BOUDIER—BAKKER.

...Maar nu had moeder van de mevrouw waar ze werkte
centen gekregen om wat voor te koopen met de Kerst — 't was
dadelijk gegaan aan een pet voor Jan en schoenen voor Peetje —
maar er was nog wat over, en daarvoor mochten ze toen
allebei wat koopen. Toen had Jan een verfdoosie gekozen en
Peetje, Peetje overstuur van de zoo plotselinge mogelijkheid
zijn grooten eenigen wensch vervuld te zien, Peetje had een
Kerstboompje mogen gaan uitzoeken.
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Samen waren ze het gaan koopen, in den winkel op den
hoek, waar ze alle dagen met begeerige oogen tegen de ruiten
hadden gehangen; maar Jan droeg het, op bevel van moeder:
een klein chocola Kerstboompje met drie takjes, lorrig versierd met wat kunstgroen; om elk takje den gekleurd suikeren
ringetje en aan 't eind van elk takje een dun rood scheefstaand
kaarsje.
Peetje kon het niet afkijken. Op een sukkeldrafje meekiepperend naast Jan in zijn te groote gekregen schoenen, een
rood knuistje geklemd in Jan's buis, staarde hij onafgebroken
naar 't wonder.
Zijn boompie.
In 't Lokaal van de Zondagsschool waren al de kinderen voor
den Kerstboom bijeen. Hier stond in 't midden de groote
boom vol kaarsjes, in zijn smakeloozen, overdadigen praal
van gekleurde ballen en sterren, met glinsterende slingers
van nagebootste sneeuw door al de groene takken. Boven,
aan den top, zweefde een Kerstengel met gespreide wieken.
En de kinderen, wat doezelig, zoo uit de natte schemerstraat
in het puf-warme zaaltje, knipoogden even beduusd tegen al
dat licht, schoven stilletjes en ongewend naast elkaar aan
op de in het rond gezette banken.
Peetje was nog niet op de Zondagsschool, maar Jan z'n broertje
mocht wel meekomen, had de juffrouw gezegd.
Er waren heel wat kinderen, toen Jan, rood van verlegenheid,
Peetje als een levenden last achter zich aansjouwend, binnenkwam; zonder op of rond te zien, stapte hij resoluut naar de
dichtstbije bank, heesch er Peetje op, en ging zelf naast 'm zitten.
,,Zit je goed? Mot je stil blijven zitten, hoor, anders wor je
d'r uit gezet, krijg je ook heelemaal niks. Je beenen stil!"
Peetje, afgeleid door al 't nieuwe, liet kalm met zich doen.
Dik en rond, in elkaar gezakt op de hooge bank zonder leuning,
zat hij te kijken, een knuistje in Jan's buis...
„Ben jullie daar al?" vroeg moeder verwonderd, toen ze rood,
hijgend binnenstormden — „wat heb jullie gekregen?"
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„Ik een bat en Jan een boek, moe, steek u nou 't boompie
an?” raffelde Peetje in den adem door.
„He ja, toe moe, nou 't boompie."
„Nou vooruit dan maar, dan doene we de lamp uit."
„De lamp uit! De lamp gaat uit! 0 jees, in 't donker ! Fijn!"
jubelden Jan en Peetje door elkaar; Jan nu evenmin te houden.
„Eerst zitten gaan, en stil hoor, dat Jullie me niet stooten..."
vermaande moeder.
Gehoorzaam ploften ze op hun stoelen, zaten ademloos toe
te kijken hoe moeder 't boompje van de kast haalde en in
't midden op de tafel zette...
Toen de lamp uitdraaide...
't Was even stikdonker. Onbewegelijk zaten ze en wachtten...
met een rifling van geluk om 't wonderbare, dat nu dadelijk
gebeuren ging; het boompje, dat daar vlak voor hun oogen
zou worden aangestoken.
Daar flitste de lucifer — en voorzichtig, zelf wat onder den
indruk, ontstak moeder een voor een de kaarsjes, ging toen
behoedzaam op den stoel zitten aan den overkant der tafel...
Dan bleven ze alle drie een oogenblik roerloos zwijgend, toen
daar in de donkere kamer, voor hun oogen het wonder met
drie stille vlammetjes te branden stond.
„Prachtig he, moe? he Jan?" verzuchtte eindelijk Peetje, de
armen op de tafel geleund, zoo dicht mogelijk erop.
„Pas op, niet blazen, dan brandt ie scheef!"
Met hun handen voor hun monden geperst, om niet te „waaien",
zaten ze verrukt te staren.
„Was de Kerstboom mooi, jongens? Jullie vertellen niks..."
zei moeder toen.
„Ja moe, we hebben sjokkela en krentebrood gehad..."
„Waren d'r veel lichies, Peetje?"
„Jawel moe —" zei hij onverschillig.
De heele prachtige Kerstboom met zijn „honderd lichies",
de heele feestviering waren ze vergeten. Dit, het kleine chocolaboompje met zijn geverfd groen, zijn drie suikeren ringetjes
als eenige versiering, en zijn wankele kaarsjes — dit was de
heerlijkheid.
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DE MACHT VAN HET VOORBEELD.
Uit: „Vragen van Opvoeding".
FRITS VAN RAALTE.

Als men op een der snaren van een viool een klein stukje papier
hangt, en dan op een andere snaar een toon van precies dezelfde
hoogte aanstrijkt, dan ziet men het papiertje opspringen. De
snaar, die in rust was, is door de luchtbeweging, veroorzaakt
door het trillen van de andere snaar, in trilling gekomen.
Iedere snaar trilt mee, zoodra in de nabijheid daarvan een
andere trilt, maar het is noodig, dat het aantal trillingen van
de aangestreken snaar gelijk is aan het trillingsgetal van den
toon, dien de andere voortbrengt. Door een bepaalden toon
te doen weerklinken, kan men een geheele reeks gelijkgestemde
snaren aan het trillen brengen.
Menschen en ook kinderen zijn in sommige opzichten te vergelijken met gelijkgestemde snaren, vooral die menschen, die
door gebrek aan cultuur oorspronkelijk zijn gebleven. Zoo
verschillen de individuen der lagere volksklassen minder van
elkander, dan die der economisch betere Standen.
Meer nog dan volwassen menschen, uit welke volksklasse ook,
komen kinderen in het algemeen met elkaar overeen, daar
ze minder dan volwassenen hebben blootgestaan aan invloeden
van het leven en het ligt dus voor de hand, dat kinderen
licht geneigd zullen zijn, elkander of het voorbeeld van volwassen lieden te imiteeren.
Als een groot paardenspel eenigen tijd in de stad is geweest,
ziet men in de straten der volkswijken ,honderden jongens
op het hoofd staan, op de handen loopen, radslaan, etc., als
om te laten zien, hoe goed het voorbeeld der acrobaten heeft
gewerkt.
Als men voor een of ander doel benzine moet gebruiken, dan
let men, voordat men het vat of de flesch opent, nauwkeurig
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op, of er ook vuur of een vlam in de nabijheid is. Als men
iets wil doen, in tegenwoordigheid van kinderen, dan is hier
evenzeer noodig goed op te letten, of alles wel veilig is; een
enkele noodlottige vonk kan in het licht ontbrandbare kindergemoed vreeselijke rampen veroorzaken.
Zooals uit de aangehaalde gevallen blijkt, is het toevallige
voorbeeld, dat het leven aanbiedt, om zijne onberekenbaarheid, daar men het niet kan voorkomen, een grooter gevaar,
dan het opzettelijke. Niemand zal toch opzettelijk kinderen
een verkeerd voorbeeld geven. En het onopzettelijke van hier
of daar, dikwijls van de straat meegenomen voorbeeld is het,
dat in de opvoeding van het kind zulke merkwaardige invloeden kan hebben. Het jonge, niet ontwikkelde kind neemt
zoo goed als geen voorstellingen bewust tot zich, bijna alle
waarnemingen zijn onderbewust, verheffen zich later onwillekeurig boven den drempel van het bewustzijn en dan doet
het kind dingen, waarvan de opvoeders zich verbijsterd afvragen: „Hoe komt het kind daaraan?"
Al die niet verwachte uitingen komen voor rekening van
onbewust opgenomen voorbeelden van anderen. Naarmate
het kind meer inzicht krijgt, doet het selectief een keuze uit
hetgeen het voor zich ziet en hoe intenser het bewuste waarnemen wordt, des te minder kans zal er zijn voor een onbewuste voorstelling zich te nestelen in de kinderlijke psyche
en het gevaar voor imiteeren wordt daardoor minder groot.
Hoe jonger het kind is, hoe zorgvuldiger het plus bewaakt
dient te worden voor het opnemen van verkeerde voorbeelden;
een klein kind doet precies, wat het heeft zien doen en de
bewering moge dan ook niet te stout klinken: „Toon mij uw
klein kind, en ik zal u zeggen, wie ge zijt".
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ZINGEN BIJ DE PIANO.
In een vliegmachien.
Uit: „Waar kleine Kinderen gaarne van zingen".
S. M. BOUMAN-VAN TERTHOLEN.
Pianobegeleiding van THEO VAN DER BIJL.

In een vliegmachien, in een vliegmachien
Kun je alle hooge bergen zien.
Je vliegt maar over land en zee.
Als ik groot ben, ga ik ook eens mee,
Daar omhoog, in de lucht,
Als een vogel in zijn vlucht.
In een vliegmachien, in een vliegmachien
Kun je alle hooge torens zien.
Je zweeft maar over dorp en stad,
Ja, 'k wou dat ik er ook in zat.
Daar omhoog, in de lucht,
Als een vogel in zijn vlucht.

UIT: PROEVE OVER DE OPVOEDING.
ELISABETH WOLFF

geb. BEICKER.

Laat een narrig Knorrepot, (die 't Verstand zo gebrekkig
naardapt, als een Noordhollandsch Jonkertje een Parijsche
Petit-maitre) als hij ons voornemen beluistert, met een zweem
van ernsthaftigheid, zeggen: „lieve Hemel! al weer van Kinderen !"
Ja, van Kinderen, Nero. Verveelt het U? ga heen. Wat hebt
gij toch to doen in eene Kinderkamer?
Dit is ons apartement; en nare gezichten worden hier, om zeer
goede reden, niet begeert.
9
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Pijnigt hunne tedere harssentjes niet, en vooral, niet te vroeg!
Spreek tot hunne reden, niet tot hun geheugen. Een kind is
immers geen Vogel: dat men een Papegaay leer snappen,
maar een Kind als een redelijk schepzeltje behandele!
1k moet bij deze gelegenheid, U herinneren dat de eerste
Kindschheid geene schatting aan de Kunsten of Geleerdheid
schuldig is. De vroege Jeugd moet alleen beloven; niets geven.
Waardige Moeders, verschikt de Saisoenen des levens niet.
Wilt niet oogsten in het Voorjaar. Is uw Tuin U minder aangenaam omdat hij in de Lente bloemen geeft? Heeft dan
ieder Jaargetijde zijne eigen' behoorlijkheden niet? Is een
jonge boom, die pas zijne bladeren begint te ontwikkelen,
en ons even de eerste beginsels der bloeizems twijffelagtig
doet zien, minder schoon dan een stam die met rijpe vrugten
beladen is?

BEZORGDHE ID .
Uit: „Lief en Leed van twee kleine jongens".
G. DUHAMEL, (Vert. J. R.-R.).

De mensch, die het meest lijdt, dat is altijd degene, die het
meest weet. Schopenhauer heeft honderdmaal gelijk. Men
moest geen dokter zijn, noch zelfs dokter geweest zijn, wanneer
men kinderen heeft.
Waartoe dient me dat beetje wetenschap? Ga ik me het beste
voorstellen, nu ik het ergste ken?
Geen denken aan! Ziehier hoe de zaken in werkelijkheid
toegaan.
A zit in mijn studeerkamer. Ilt hoor een kreet, een kreet die
uit den tuin komt, een werkelijk abnormale kreet, zoo'n kreet,
die een oor, dat een beetje geoefend is, niet verwart met
gewone kreten, kortom een kreet, die zonder de kreet te zijn
— u begrijpt me — niettemin een kreet van een tamelijk
buitenissige soort is.
a sta overeind, dan in de gang, dan op de trap. Twee ver130

diepingen moet ik af. In galop! Waarschijnlijk is het een val.
Op het hoofd? Neen. Een kreet van deze soort is een goed
geuite kreet, uit vrije borst. Het betreft hier een been. Daar:
hij heeft zijn voet verstuikt. 0, 0! Een breuk of een ontwrichting van den enkel? Een enkel? Helaas, neen! Allebei, vast
en zeker: hij heeft voor twee enkels geschreeuwd. Drommels!
Dat is ernstig. Misschien is die breuk gecompliceerd. Misschien
is er een groote verschuiving. 0! Hij speelde in de aarde;
als de breuk gecompliceerd is, pas dan op voor tetanus! We
zullen maar een gipsverband aanleggen. a zal Lamare telegraphisch waarschuwen. Wat zal het ventje schreeuwen.
Een beetje chloroform? Ja, dat is toch het Neste. We moeten
hem niet laten lijden. Als alles goed gaat, misschien dat dan
binnen zes weken... Ja, ja! Als het tenminste geen kwetsing
van de gewrichten is. En ik, die eraan dacht, hem sport te
laten doen, er een goed looper van te maken I Enfin, laten we
nu zoo gauw mogelijk het eerst noodige doen...
a doe u opmerken, dat ik op dit oogenblik van mijn roman
de trap nog niet half af ben. De angst vliegt snel.
Lc spaar u de rest van den Broom. — 1k kom in den ruin en
zie mijn jongen: hij rent zoo hard hij kan achter zijn neefje
aan, die hem een stuk speelgoed heeft afgepakt!
Ik brom voor den vorm, en ik ga weer naar boven naar mijn
kamer, heel blij, ondanks alles. Ilc neem het gipsverband,
het serum, de chloroform, de heele apotheek weer mee terug.
Een hartelijk bedankje aan Lamare, die er al was... in mijn
Broom. 0 ! Hij had niet geaarzeld: hij is zoo goed, zoo broederlijk. En ik ga door met mijn werk, nog bewogen, maar echt
in de stemming van een herstellende, want er is wel eenig
tegenwicht noodig voor dit soort ellende.
Wanneer ze 's avonds in bed liggen, gevoel ik altijd een zekere
opluchting.
Blanche roept me toe: „Ze zijn weer opgeborgen." En ik
denk tegelijkertijd: „En wij zijn vrijwel gerust tot morgen."
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VLINDERIG VLEIERKE.
Uit: „Gedichten".
RENE DE CLERCQ.

Vlinderig vleierke,
Bloem op den wind,
Lacherke, schreierke,
Schat van een kind,
Ai, 'k en vraag nog entwat nog entwie
Als ik je hoor en je zie.
Pluk maar de grasselkes,
Graaf in den grond,
Plets in de plasselkes
Huppel er rond,
Vlieg, doch niet ver, niet te verre, mijn bie,
Dat ik je hoor en je zie.
Zit-je in een hoekje nu?
Achter een struik?
— Koekoek, wat zoek-je nu?
Piepertje duik!
Pak! Daar hangt zij meteen aan mijn knie
tot en gelukkig voor drie!

EEN OVERBODIGE ZIEKTE.
Uit: „Over Opvoeding".
bundel.

JAN LIGTHART, 2de

Die ellendige ongehoorzaamheid is voor de meeste ouders
de grootste tobberij — en och, ze is zoo gemakkelijk te voorkomen. En de zedelijke groei is voor diezelfde ouders het
gemakkelijkste zaakje van de wereld, zoo gemakkelijk, dat ze
er niet eens acht op geven, en die is nu juist zoo ontzettend
moeilijk. Of hun jongen waarheidlievend, rechtvaardig, trouw,
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mild is, nu ja, wat doet er dat nu eigenlijk toe, Moeder zal
hem zelfs wel een beetje helpen in liegen, op die dingen moet
je niet zoo nauw zien. Maar dat hij ongehoorzaam is, dat is een
gruwel. Vooral wanneer er „menschen bij zijn".
Een der eerste regelen, om de gezondheid en de gehoorzaamheid
niet te bederven is: Houd u aan een goede gewoonte. Beter
formuleeren we den eisch nog aldus: Maak van het goede
een gewoonte. Zoo doet de natuur ook. Als we moe zijn,
krijgen we slaap. Als de dag voorbij is, gaat de groote zonnelamp
voor ons uit en moeten we naar bed. Kijk, wat de planten en
dieren zich daar kostelijk aan houden, tenzij hun levenseischen
in den nacht bevrediging moeten vinden. Welnu doe net zoo
met uw kind. Weet wat goed voor hem is en blijf daarbij.
Maar dat doet de moeder niet. Geen kwestie van. Dat zou
veel te eenvoudig en veel te vervelend zijn. Dat kind is niet
een wezentje, door moeder met verstand en nauwgezetheid te
verzorgen, maar het is een speelpop voor moeder. Dat kind
is er voor moeders plezier. Moeder moet het uit de wieg
kunnen nemen, als zij verkiest. En zij moet het kussen en
knuffelen, als zij er de begeerte toe heeft. En ze moet het aan
de geheele wereld vertoonen, als het haar trots streelen kan.
ja, dan komt er zooveel ongemotiveerde variatie in dat kinderleven, dat het kind uit eigen beweging ook al aan die kunsten
begint, maar dan natuurlijk in oogenblikken, dat het moeder
ongelegen is. En dan wordt het kind „zoo lastig". Moeders —
de goede niet te na gesproken, zijn net als meisjes. Ze willen
een pop hebben. Doch nu heeft een pop de heerlijke eigenschap
van absoluut geen pretenties te hebben, ze laat met zich sollen
precies zooals de eigenares belieft, en wil deze de dierbare pop
met de grootste ondankbaarheid veronachtzamen, dan is het
dit trouwhartige wezen ook goed. Ze laat zich kleeden en verkleeden, meenemen op de wandeling, doch blijft ook wren en
dagen zonder morren in een hoek liggen. Niet alzoo echter de
levende pop van moeder. Die heeft vanbinnen zoo'n zonderling
mechaniek, dat ze, op ongeregelde tijden in actie gebracht,
straks ook uit eigen aandrift in werking komt, zonder dat ze
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eerst door moeder is opgewonden. Ze heeft geen zaagselziel.
En dat kan inderdaad voor moeder heel „lastig" zijn.
Maar wie de schuld? a weet van een moeder, die den wrevel
van een oude erftante trotseerde, liever dan haar kind 's avonds
slapende uit de wieg te nemen terwille van tante, die het dotje
toch zoo dolgraag eens zien wou, liefst een kwartiertje op
schoot hebben, om van het engeltje te genieten. 't Is dan ook
heerlijk, zoo'n snoezig schatje op je schoot, en als het dan zoo
lekker met de oogjes knipt en met de vingertjes naar de brandende lamp wijst, wel, je zoudt er een schilderijtje van maken.
Maar deze moeder moest van dat geknip en gewijs en geschilderij
niets hebben. Het kindje behoorde lekker warm in haar wiegje
te liggen en te slapen. En niets — dan alleen het belang van
het kind — kon een verstoring van dien slaap rechtvaardigen.
Of de erfenis aan deze „principerige" moeder ontgaan is?
Dat weet ik niet. Maar wel weet ik, dat haar de gehoorzaamheid
van haar kinderen niet is ontsnapt. En die woog wel tegen
een erfenis op. Dat was een erfenis, waarvoor niemand behoefde te sterven. 't Was de erfenis, die het leven schenkt aan
ieder, die dat leven in zijn redelijke eischen eerbiediglijk ontziet.
Maar 't was wel moeilijk, ook buiten die erfenis om, een oude
goede tante zoo beslist iets te moeten weigeren, dat toch
eigenlijk voor 't moederhart zoo vleiend was. Zeker, dat was
het. Doch voor iedere moeder dient vast te staan: dat kind
is er niet voor mijn plezier of voor het genot van oude tantes,
maar wij zijn er voor zijn belang. Dat behoort bij alles het
zwaarste te wegen. En houden de moeders dat in 't oog, dan
zullen ze ondervinden, hoe die gedragslijn ten slotte ook haar
ten goede komt, want dan worden die kinderen later vriendelijke, gehoorzame wezentjes, zelfs voor de oude tantes.
Het belang van het kind alzoo — dat is de hoofdzaak, en waar
dat belang ligt moet gij zelf weten. Bij de kwestie van gehoorzaamheid, die ons thans bezighoudt, kunnen we die hoofdvraag
laten rusten.
Beginnen bij de wieg en dan alleen vragen wat redelijk is.
134

Men zal zeggen: Ja, dat is juist de moeilijkheid, wat is redelijk.
Laat ik hierop maar dadelijk antwoorden, dat de meeste ouders
in hun vragen en eischen Onredelijk zijn. Genietingen, die
volmaakt onschuldig zijn en volkomen in overeenstemming
met de kindernatuur, verbieden ze, en daarentegen schrijven
ze vermaken voor en dwingen ze tot uitspanningen en plichten,
die van de kinderen huichelaars of opstandelingen moeten
maken. Het fatsoen, het fatsoen, het ellendige fatsoen beheerscht
de vreugde der kinderwereld, niet het fatsoen in den zin van
zedelijkheid en betamelijkheid, maar het fatsoen in de beteekenis van hetgeen „netjes" heet in de conventie der „nette"
menschen. En daarvoor wordt den kinderen een vrije, onbezorgde vreugde onthouden en ligt hun gansche reine en
kinderlijke blijdschap voortdurend onder den druk van overbodige belemmeringen.
De kinderen willen in den tuin spelen, welnu, laat ze. Ze
willen een kuil graven, laat ze. Ze willen er water in sleepen,
laat ze. Ze willen er scheepjes in doen zeilen, laat ze. Wat
steekt daar nu toch in 's hemels naam voor kwaad in? Maken
ze hun kleeren vuil? Geef ze dan een oude plunje aan. Krijgen
ze natte voeten? Gooi de kousen dan uit en laat ze op bloote
pootjes scharrelen. Of trek ze klompjes aan.
Maar neen, neen — wat zou mevrouw X. wel zeggen, als ze
op bezoek kwam, en ze zag die kinderen als kleine schooiers
in den tuin. En bovendien, een tuin dient toch niet voor
kindersmeerboel. Al het mooie zou er gauw of zijn.
Juist, mevrouw X. Het oordeel van mevrouw X. geldt meer
dan het heerlijke genot van uw kinderen. Mevrouw X. die
straks toch getuige is van een niet to ontveinzen brutaliteit,
waarmee uw jongen u straft voor uw aanbidden van huichelachtig fatsoen.
Het voordeel van mevrouw X. beteekent meer dan de intieme
hartelijke dankbaarheid van uw kind. Als ge uw naam maar
bewaart — meent ge, dat hij op die wijze bij mevrouw X.
veilig is? — dan mag uw kind er aan opgeofferd worden.
En dan de tuin, die akelige, vervelende, stijve, dooie tuin.
Heldere paden, strakke randen, domme perken — daar mag
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geen kinderhandje iets aan bederven, zoo min als aan de
stijfgeplooide kornet van een oude baker.
Temidden van dat doode mooi moeten de kinderen ook poppen
zijn. Zeg dan toch, is uw kind een heester, dien ge ergens
planten kunt? Of is hij een vogel, die vliegen moet en die
in veel vrijheid zijn weg vindt?
Voor Ons plezier trekken we de kinderen mooie kleeren aan,
nemen hen mee bier of daar heen en daar moeten ze binnen
de perken blijven. Laten we denken aan him plezier. Niet
aan de inwilliging van al hun verkeerde neigingen, maar aan
de bevrediging van al hun gezonde, zuivere, zedelijke, echt
kinderlijke behoeften. Offer daaraan gerust wat tuinongereptheid op. Dwing ze niet binnen uw fatsoenscirkel, maar geef
ze met uw volle hart en met blijde lief de hun eigen wereldje,
zoover uw middelen dit veroorloven. En ge zult eens zien,
hoe ge uw gaven met woeker terugkrijgt.
Menige moeder laat meer toe, noodgedwongen, dan ze zou
hebben toe te staan, blijvrijwillig. De ongehoorzaamheid
der kinderen perst af, wat de bekrompen willekeur der ouders
onthield. En zoo hebben de kinderen van den dwang vaak
nog veel meer buitenissigheden dan de kinderen der vrijheid,
alleen hebben ze er niet die rustige, sterkende stemming bij.
In het belang dier sterkende stemming, wees redelijk tegenover
uw kroost, gun hun, binnen uw vermogen ailes wat
redelijk is en zedelijk.
En als ze dan den baas gaan spelen? Dan zijt ge niet vroeg
genoeg begonnen hun Onredelijke verlangens te weerstaan.
Dan zijn ze al in de wieg kleine baasjes geweest. En kleine
baasjes groeien op tot groote. De baasspelerij komt echter
niet voort uit hetgeen we hun gunnen en geven, maar uit
hetgeen we hen tegen onzen zin nemen laten. Wie het redelijke
gunt, staat buitengewoon sterk in het weigeren van het onredelijke. En nu doe ik een beroep op de ervaring van alle
weigerzieke vaders en moeders. Is het u niet heel vaak voorgekomen, dat ge uw kinderen lets weigerdet zonder een ernstig
motief, alleen omdat ge 't op het oogenblik niet toestaan
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woudt? En dat ge dan een oogenblik later, als 't kind aanhield,
bij uzelf dacht: „Ach, waarom weiger ik dit ook? Er steekt
toch geen kwaad in?" En dat ge, als 't kind nog langer aanhield,
dan maar toegaaft? In dat toegeven zit echter de fout niet.
Veel erger wordt het, wanneer men in zoo'n geval blijft
weigeren, alleen omdat men eenmaal neen gezegd heeft.
Moet een mensch dan in het onredelijke volharden, alleen
omdat hij er eenmaal mee begonnen is?
Maar het ergste is, wanneer men, bij de weigering volhardend,
zich oogluikend zijn gezag laat ontnemen door het kind toch
zijn gang te laten gaan. En dit komt, bijna zei ik, schandelijk
dikwijls voor. Een onredelijke weigering, een bekrompen
koppigheid, een gemakzuchtige verslapping, ziedaar een drietal
samenwerkende demonen, om uw kind door en door ongehoorzaam te maken. Wat ware het toch heerlijk geweest,
voor u en voor hem, wanneer ge begonnen waart met het
redelijke aanstonds toe te staan. Nu loopt ge nog gevaar,
om ook bij onredelijke verlangens uw weigerkracht te zien
wegsmelten. En dat is een groote zonde — tegenover uw kind.
Want juist hier moet ge, in zijn belang, onwrikbaar staan.
Als een muur tegenover het onredelijke. Voile vrijheid — steeds
binnen de grenzen van ons vermogen, nietwaar? — voor het
redelijke. Geen genade voor het onredelijke. Op geen enkele
voorwaarde. Geen hand toegestoken aan den duivel. Zelfs
geen overleg met hem. Als dat van den eersten dag of de
gedragslijn is, staan we ook bij de ruimste vrijheid enorm
sterk. Die vrijheid doet ons gezag geen kwaad. Maar die
onwrikbaarheid vestigt het. En zoo komt er een gevestigd
gezag, gehuwd aan een volkomen vertrouwen. Dat zijn de
machten, die de ongehoorzaamheid buiten sluiten.
WE WETEN HET WEL.
We weten het wel, ach we weten 't zoo goed.
We komen in duizenden daaglijks te kort.
Maar 't is zoo gemaklijk te zeggen waar 't schort.
En 't is vaak zoo moeilijk te doen zooals 't moet.
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'T ONWELOPGEVOEDE VRINDJE.
Uit: „Le livre de mon ami".
ANATOLE FRANCE.

„Alfons," zei mijn moeder, „is slecht opgevoed. Hij kan er
niets aan doen, maar 't is ongelukkig. En kinderen, die
wel goed opgevoed zijn, moeten niet zoo veel omgaan met
kinderen, die 't niet zijn."
a was een heel verstandig klein kind en dacht goed over de
dingen na. a onthield de woorden van mijn moeder en ze
verbonden zich op een of andere manier met wat ik geleerd
had over slechte kinderen als me de oude prentenbijbel werd
uitgelegd.
Mijn gevoel tegenover Alfons veranderde geheel. a benijdde
hem niet meer, o neen. Hij boezemde me nu een mengeling
van schrik en medelijden in. „Hij kan er zelf niets aan doen,
maar 't is ongelukkig." Deze woorden van mijn moeder maakten, dat ik met hem te doen had. 't Was goed van u, moeder,
om zoo tegen mij te spreken. Het was goed om mij, toen ik
nog maar zoo heel klein was, er al op te wijzen, dat men
den misdeelden geen verwijt moet maken van hun gebrek aan
beschaving. Uw woorden waren goed. 't Was aan mij ze in
mijn later leven ter harte te nemen. Toen, tenminste hadden
ze een goede uitwerking, want ik maakte me bedroefd over
't lot van het straatkind. Eens, terwijl hij op de binnenplaats
bezig was de papegaai te plagen van een oude juffrouw, die
met ons in 't zelfde huffs woonde, keek ik naar dien somberen
en machtigen Kain met al de vrome droefheid van een kleinen
Abel. a pijnigde mijn hersens af, hoe hem een bewijs te kunnen
geven van mijn medelijden. a dacht er over hem een zoen
te geven. Maar zijn vuil, brutaal gezichtje leek me toch weinig
geschikt voor dat doel en geheel mijn gevoel verzette zich ook
tegen zooiets.
a dacht er langen tijd over na wat ik hem wel kon schenken.
Mijn paardje, al had het op 't oogenblik geen staart of manen
meer, leek me wat al te erg. En dan — toont men door 't
geven van een paard nu juist z'n medelijden? Het moest lets
zelf
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wezen dat geschikt was voor een straatkind. Er stonden bloemen
in den salon. Een bloem misschien? Maar een bloem was
zooiets als een kus. Ik twijfelde er aan of Alfons wel van bloemen
hield. In groote verslagenheid liep ik door de eetkamer. Opeens
klapte ik verheugd in de handen. Ilc had het gevonden.
In een schaal op het buffet stonden prachtige druiven uit
Fontainebleau. Ilt klom op een stoel en pakte een grooten,
zwaren tros, die de schaal voor driekwart bedekte. Lichtgroene,
goudglanzende druiven, ze zagen er meer dan verrukkelijk uit.
Maar ik proefde er niet van. 1k zocht gauw een klos garen
in de naaitafel van mijn moeder. Het was mij streng verboden
daar iets uit te nemen. Maar men moet ongehoorzaam weten
te zijn. Ilc maakte den tros aan het eind van den draad vast
en riep, terwiji ik over de vensterbank leunde, Alfons en liet
langzaam den tros op de binnenplaats neer. Om beter te kunnen
kijken, streek het straatkind de slierten haar uit zijn oogen en
toen de tros op de hoogte van zijn arm kwam, griste hij dien
met draad en al naar zich toe. Toen, naar boven kijkend, stak
hij de tong tegen me uit, maakte een langen neus en ging er
van door.
Van mijn vriendjes was ik zulke manieren niet gewend. Iic
was eerst erg boos. Maar een ding troostte me. Het is goed,
dacht ik, dat ik hem geen bloem of een kus heb gegeven...

HERINNERING.
Uit: „De Wandelaar".
M. NIJHOFF.

Moeder, weet je nog hoe vroeger
Toen ik klein was, wij tesaam
Iedren nacht een liedje, moeder,
Zongen voor het raam?
Moe gespeeld en moe gezongen,
tat ik op uw schoot, en dacht,
In mijn nachtgoed kleine jongen
Aan 't geheim der nacht.
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Want als wij dan gingen zingen
't Oude, altijd-eendre lied,
Hoe God alle, alle dingen
Die wij doen, beziet,
Hoe zijn eeuw'ge, groote wond'ren
Steeds beschermend om ons zijn,
— Nimmer zong je, moeder, zonder 'n
Beven dat refrein.
Dan zag ik de sterren flonk'ren
En de maan door wolken gaan,
d'Ouden nacht met wijze, donk're
Oogen voor me staan.

HOE HIJ BEZWEEK.
Uit: „Merijntje Gijzen's Jeugd".
A. M. DE JONG.

Arjaan liep met begerige ogen naar de oliebollen in de zakdoek
te kijken. Hij had er veel trek in en zon op middelen om
zijn broertje te verleiden de gespaarde lekkernij samen op te
eten. Voorzichtig begon hij:
— 'Oeveul oliekoeken 'ed ok weer in je zaddoek, Merijntje?
Merijntje, die zijn streken kende, keek hem wantrouwig aan,
en antwoordde:
— Da witte net zo goed as ikke; drie, en om alle verdere
aanvallen of te weren, voegde hij er aan toe: den die zijn voor
de Kruik.
Arjaan lachte schamper.
— Daer zal de Kruik veul om geve ! insinueerde hij. Zo'n
groote vent! 'Y lach je-w-in z'n eigen uit, Jong... da'ge j'w
eige niet schoamt!
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— Schoame? vroeg Merijntje verbaasd en verontwaardigd,
woarvoor? De Kruik lust geren oliekoeke, dad 'eet ie zelf
gezeed... een 'ii zal d'r veul blij mee zijn ok.
— Wa zijde gij toch een onnoozelen bloed, spotte Arjaan
listig. DA zege de grote meinse maor om je vor den oap t'ouwe,
jong. Ze meene d'r gin sikkepit van... zijde beslikt!
Merijntje stak de tong tegen hem uit.
— Gij deink zeker a'g' alles wit, zei hij beledigd. Moar ik
boat m'n eige deur jou nie kullen, Arjoaneke... din d'oliekoeke
zijn vor de Kruik.
Z'n broer haalde de schouders op. Hij zweeg en dacht na, een
nieuwe aanval beramend op de fel begeerde oliebollen. Na
een poosje stelde hij voor:
— Loat oons d'r soamen din opete. Dan blijve d'r ommers
nog twee over vor de Kruik... da's toch zeker genog. 't Is
ommes moar vor een oarig'edje... om te loate zien, da' g'oan
em gedocht id.
— DA zoude gij wel wille, grinnikte Merijntje. Moar ge bleft
er nuchter van, manneke... ze zijn alle drie vor de Kruik.
Nu toonde Arjaan een begin van zedelike verontwaardiging.
Hij had besloten op Merijntje's teer geweten te gaan werken.
— 't Is wa moois, bromde hij. J'w eige broer loate verrekke
van den 'onger vor een vremde. Dochte gij ad Oons Lieven
'eerke da' goed von...? Ge mot eest vor je femilie zarregen
een dan pas vor vremde. A'ge mijn niks gift, een de Kruik
alles... nou, da's een lillik biechtpuntje, jongeske.
Merijntje was verontrust. Maar hij verdedigde de oliebollen nog:
— Gij 'e zo veul oliekoeke kunne ete a'ge moar wou, een
de Kruik nie !
— Moar nou 'em ik 'onger, klaagde de onverbiddelike Arjaan,
een a'ge je broer 'onger loat lije vor een vremde, da's zoonden,
a'ge da' moar wit.
— Gij zijd' een freetzak ! schold Merijntje wanhopig.
— Een gij zijd een oonbarm'artige ! kaatste Arjaan sluw
terug, da's veul arger.
— Gulzig'ed is een groote zoonde.
— Moar oonbarm'artig'ed is nog een veul grootere zoonde.
141

Merijntje aarzelde. Er was tegen de argumenten van zijn
broer niet veel in te brengen, voelde hij. Hij begreep heel
goed, dat die ze enkel uit begerigheid te berde bracht, maar
daar waren ze niet minder indrukwekkend om. Toen beloofde Arjaan:
— A'ge mijn een oliekoek gift, za'k weer zukke lilleke smoele
trekken oonder 't knauwe, net als overlest, witte nog wel?
Merijntje glimlachte bij de herinnering. Zwakjes sputterde
hij nog tegen:
— Gij kund 'iemes alles afstroave. Ge zijd oonverzoadelik, gij !
En Arjaan voelde zich vlak bij de overwinning. Hij wreef
over zijn buik, trok een ongelukkig gezicht en zei smekend:
— Eee, toe nou, Merijntje... ziede nie, a'k bekaant in braand
vlieg van den 'onger? Kunde da' nou zo moar oanzien...?
Een lilleke smoelen a'k trekke zal, Jong... doar zulde versteld
van stoan... doar zijn die van overlest niks bij.
Overwonnen haalde Merijntje een oliebol te voorschijn. Hij
reikte hem Arjaan toe, die er onverwiild zijn tanden in zette,
onder het kauwen zijn gezicht in de malste plooien verwringend, met de ogen rollend en onder veel aanstellerij slikkend,
als wilden de brokken maar niet door zijn keelgat. En Merijntje
liep schuin voor hem en keek naar zijn fratsen en lachte,
dat het schaterde. Die zot van een Arjaan toch...!
Maar zodra het laatste brokje was weggeslikt, werd het bewegelijke gezicht weer effen als tevoren, en spijtig zei Merijntje:
— Is 't nou al uit...? Toe, Arjoan, trek nog es een poar
bakkese !
— Neees, antwoordde Arjaan ernstig, de' kan 'k nie. Zulke
bakkese kan 'k alleen trekken a'k wa lekkers in m'n mond 'em...
Verroest...! Doar 'em ik glad vergete net een smoel te trekken
as Joane Baks a'ze niese mot... Da's goddikke spijtig, ee?
— Nou, doeget dan nou nog moar! riep Merijntje aanvurend.
— A'k moar kon! zuchtte de slimme verleider verdrietig.
Moar mee een lege moond zien 'k er gin kaans von.. Witte
wa... gimme nog een oliekoek, dan zuld"es wa' zien I
— Nog al een? riep Merijntje ontzet. Dan bleft er nog moar
Uri over!
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— Oach, man, wa' gift da, nou? lachte Arjaan luchthartig.
't Is ommes toch moar flaauwig'ed vor de Kruik! Deinkte
nou wezelik dat die wad om oliekoeke gift... Zij toch nie zo
kinderachtig... A'ge zo flauw zijt, meud' een Zoaterdag-emiddeg nie mee noar 't Or om roovertje te speulen, or.
— Mee de jongers van d'oogste klas? vroeg Merijntje verrast.
— Joa, antwoordde z'n broer onverschillig. 'k Ar gedocht
om je mee te nemen om 'a ge zo'n mooie boog 'ed... Ik ben
den 'oofdman, ziede, een dan konde gij de luitenaant zijn.
Merijntje knoopte de zakdoek los, en gaf zijn broer de twede
oliebol. Hij controleerde zorgvuldig, of de beloofde gezichten
ook plichtgetrouw getrokken werden, en lachte zich half ziek
om de kemieke grimassen. Maar in het vage gevoel, dat de
derde oliebol het dorp evenmin bereiken zou als de twee
andere, zette hij er zelf haastig de tanden in, en at hem gauw
achter elkaar op. Teleurgesteld zag Arjaan de laatste lekkere
koek verdwijnen, maar hij had te veel gevoel voor billijkheid
om er erg boos over te zijn. Toch kon hij niet nalaten hatelik
op te merken:
— Nou, gij zijd 'ok een lekkere... ! Die frit d'oliekoeken op,
die voor z'n kameroad bewoard warre.
— Een gij dan? riep Merijntje verontwaardigd. Gij 'ed er
wel twee van opgefrete... !
— Da's wad aanders, verklaarde Arjaan met onfeilbaar moreel
inzicht. Ze warre nie voor mijn kammeroad bestemd... da's
'eel wad aanders.
— Ge zijd een schijn-eilige smeerlap, concludeerde Merijntje,
wiens geweten begon te knagen. Eest stroaft ie me d'oliekoeken
af, een dan verwet ie me nog, 'ak ze nie bewoard 'em!
Arjaan begreep, dat hij liever niet verder moest gaan, als hij
niet met een huilend broertje wou opgescheept zitten, en
dus zei hij luchtig:
— Oach, jongen, ik zeg 't ommes moar vor de leut, begrepte
da nou nie?
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EEN DENKBEELDIG VRINDJE.
Uit: „Moeilijke Kinderen".
en G. J. Vos.

I. C. VAN HOUTE

Wie het kind op den 3 A 4-jarigen leeftijd observeert, weet,
dat het zich in dien tijd vaak een speelkameraadje schept,
een speelgenoot in de verbeelding. Dit gefantaseerde vriendje
neemt een eigenaardige plaats in het geestesleven van het
jonge kind in. Allereerst merke men op, dat dit vriendje of
vriendinnetje niet enkel voorkomt bij kinderen, die alleen zij n.
Juist op dit moment is die „andere", zoo'n opmerkelijk verschijnsel, omdat die andere altijd het tegendeel is van wat
het kind van zichzelve denkt.
Wordt het kind te streng opgevoed, is het dus heel „braaf",
dan is de verbeelde makker een ondeugend kind, omgekeerd
heeft het vaak stoute kind een voorbeeldig speelkameraadje.
Vindt niet vaak de meest vreedzame man een genoegen in
Nick Carters en heeft niet de meest preutsche vrouw een
heimelijk genot in opzienbarende gebeurtenissen?
Om deze reden zit in het gefantaseerde speelkameraadje een
aanwijzing voor de ouders. zij kunnen er vaak in zien het
bewijs of zij hun kind goed of minder goed hebben opgevoed.
Zooals men voor het kind het rechte, werkelijke vrindje
wenscht, zoo heeft men ook te zorgen, dat het de rechte gedachte speelkameraad heeft. Een bijzonder goede of een
bijzonder slechte makker der fantasie waarschuwen beiden
tegen een minder juiste wijze van opvoeding, omdat het eene
even nadeelig is als het andere.
Ziin de twee in den beginne gescheiden, later, bij de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, worden de twee vereenigd tot de
enkele, ongescheiden persoonlijkheid. Gebeurt dit niet, dan
is het een bewijs, dat de persoonlijkheid niet normaal gevormd
is. Dit laatste kan aanleiding worden tot min of meer ernstige
afwijkingen op lateren leeftijd. De gesplitste persoonlijkheid
is in het pathologische een herhaaldelijk voorkomend verschijnsel.
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BLOEMERTJE.
Uit: „In knop".
C. M. \TAN HILLE-GAERTHE.

— Ga gauw naar boven je schoenen aantrekken, jongens;
moeder is bijna klaar.
— Gaan we naar de eendjes? bedelde Piet, er is nog brood.
— Goed, zei ze, breek er maar kleine brokjes van en doe ze
in dezen zak.
Met Jopie aan de hand, met Pietje voor haar uit, ging ze naar
buiten. Jopie liep niet vlug op zijn korte, dikke beentjes; hij
keek veel om en wilde altijd Pietje achterna over alle stoepjes
en onder de hekjes door.
Om die tijdroovende afdwalingen bij beiden te voorkomen, zei
ze slim: Piet, geef jij Jopie ook een hand, dan zijn we gauw
bij de eendjes en we kunnen er lang blijven.
— 1k kan niet, zei Jopie, ik heeft Bloemertje in mijn arm.
— Zou je dan, waagde ze, want ze was nog zoo dicht bij huis,
Bloemertje niet even thuis brengen, dan kunnen we harder
loopen.
— Nee, besliste Jopie, Bloemertje vindt het juist zoo prettig
bij de eendjes en ik heeft het hem beloofd. En hij hield krampachtig z'n rechter arm tegen de koperen knoopen van zijn
duffeltje geklemd.
Ze zwichtte, om niet zelf te tornen aan de beloften, die Jopie
heilig waren.
Ze zwichtte trouwens altijd, als haar belangen met die van
Bloemertje in strijd waren. Want Bloemertje was voor Jopie
het allerdierbaarste, waar hij over beschikte; het was een
denkbeeldig tijgertje, dat sliep in z'n bed, dat at van z'n bord,
dat in huis door de kamers huppelde, maar nu op straat niet
in staat was een stag te doen. Op straat werd Bloemertje altijd
gedragen. Alle huisgenooten vergaten voortdurend het onzichtbaar bestaan van Bloemertje, maar Jopie dacht altijd aan hem,
zag hem altijd en ijverde voor z'n belangen op de meest
ongeschikte plaatsen en in de meest ongeschikte oogenblikken.
Hij is nog net een heel klein kindje, verklaarde Jopie, hij
kant niet ver wandelen.
I0
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In de drukke straten had zij de kinderen bij zich, maar in
't bosch op de kleine, stille paadjes kregen ze hun vrijheid.
Ze liep maar rustig achter hen aan, zooals ze zelf hun weg
wel vonden, als twee jonge hondjes, snuffelend aan alles, wat
ze tegenkwamen, altijd op zij van den weg, altijd heen en
weer terug.
— Sneeuwbessen, juichte Pietje, die knappen. Kom eens,
Jopie, hoor je wel? Paff, zegt ie.
— Ilc ook, riep Jopie en probeerde z'n evenwicht to bewaren
op een dik beentje, het andere hoog van den grond voor een
geweldigen paf.
Hij zat opeens op zijn broekje.
— Wil iii, vroeg hij aan z'n moeder, Bloemertje dragen, dan
kant ik beter paffen.
Toen wandelde Lize met het eendebrood en Bloemertje.

HET DENKBEELDIGE VRIENDJE.
Uit: „Alg. Handelsblad".
I. C. DE B.—S.

Mamaatje had een snoezig boek gelezen over kinderen! Inschattig de karaktertjes die er in voorkwamen: 't heele boekje
was allerliefst. Een boek, waar je beter van werd en gelukkiger.
't Was, of ze opeens oog had gekregen voor allerlei kleine
trekjes, die ze vroeger niet opmerkte of niet begreep in Boy,
haar eigen kleinen jongen van bijna vier.
Verteederd legde ze den volgenden middag haar romannetje
dadelijk opzij, omdat het baasje verrukt naar haar toe kwam
draven met een zoemend gedierte in zijn stijf gesloten handje.
,,Moeder, een beest! Een beest gevangen!"
Meeleven wilde ze nu en 't kinderhart beluisteren.
„Laat zien, schat!"
Ze keek met oogen vol van een nieuw soort toewijding naar
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de dikke, blauwe bromvlieg, die nog versuft van den al te
stevigen greep, in 't nu open kinderhandje stil bleef zitten.
Er werd een doosje voor den dag gehaald, 't insect kwam er
in, 't deksel werd met gaten volgeprikt voor de luchtverversching... en na een kwartier van hevige emotie en intense
belangstelling moest ze bekennen, dat Adama van Scheltema
gelijk had met zijn maandroosje vol luisjes, er was lets heel
liefs in de wereld: zoo'n kleine kerel toch, met z'n heerlijke
bromvlieg!
Een schets vooral uit 't snoezige boek bleef haar bij. 't Was
over een kind, dat een denkbeeldig vrindje bezat. Een denkbeeldig kameraadje, lets dat niet bestond, dat er niet was,
maar waaraan 't kind door z'n levendige fantasie z6Oveel
realiteit wist te geven, dat het als 't ware leefde. 't Had voor
't kind bepaalde vormen aangenomen. 'k Kon praten, 't was
zoet of stout, had slaap en honger, 't speelde, 't werd gekleed
en gewasschen, maar... allemaal in de verbeelding, 't vrindje
bestond alleen in idee.
Buitengewoon interessant vond mamaatje dit alles. Wat een
fijne, subtiele gedachtenwevingen, wat een werkzame, kleine
geest had een kind, om zich uit niets z$56 iets reeds te kunnen
scheppen.
Na een week... had Boy ook een denkbeeldig vrindje. 't Was
geen pop en geen jongetje, maar een paard. Een pony en die
heette Quick ! Goudbruin met lange, lichtere manen, niemand
kon controleeren of 't waar was, want Quick bestond uiteraard
niet, 't was immers een denkbeeldig paardje, maar Boy vertelde
't met zekerheid. Quick was klein, heel klein, even grooter
dan een poes, wat vreemd zou kunnen lijken voor een pony,
als 't een wezenlijke pony was geweest! 't Paardje hield dolveel
van klontjes, 't was een allerliefst gehoorzaam dier. Het sliep
in een hoek van Boy's eigen kamertje. Een werkelijk matje
lag daar altijd klaar 's avonds. Een matje, waarop Quick zacht
kon liggen. Boy ging voortaan niet meer naar bed voor hij
de pony over zijn zachte manen had gestreeld en water had
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gegeven. Soms vergat hij het en dan hoorde de familie, die
beneden in de huiskamer zat, opeens een plof op 't zeil boven
en dribbelende kindervoetjes.
„Wat doe je daar, Boy!"
„Ik had heelemaal Quick nog niet goeiennacht gezegd, mammie.
Dat deed ik nu!"
Op weer eens zoo'n avond was het, dat vader voor 't eerst
over 't bestaan van 't niet bestaande paardje hoorde. Hij rookte
even peinzend door; bij 't vorderen van 't verhaal over Quick
tikte hij behoedzaam de asch van zijn sigaar, toen vroeg hij
nadenkend en wat schuchter, of 't eigenlijk geen verregaande
nonsens was: een denkbeeldige pony! 't Bed uitkomen om
een paardje, dat niet bestaat, over de manen te aaien, die ook
niet bestaan! Was 't eigenlijk niet al te zot. Hoe kwam 't kind
er in 's hemelsnaam aan!
Moeder gaf geen antwoord op deze laatste vraag. Ze vertelde
niet, dat zijzelf er wel wat debet aan was en dat zij Boy 't
verhaaltje had gedaan van 't lieve kindje uit het boek met z'n
bedacht vrindje... Ze probeerde alleen haar echtgenoot te
winnen voor 't idee, dat het toch alleraardigst was zoo'n gefingeerd speelmakkertje, zoo lief en een teeken van een rijke
fantasie.
Enfin, papa bromde nog iets minder hoffelijks over „rare
fratsen", etc., want hij kon nog niet dwepen met zulke buitenissigheden, maar de dribbelpasjes boven z'n hoofd waren tot
rust gekomen en... er werd verder niet over gesproken...
...Totdat de Zondag kwam en 't zulk heerlijk, tintelend herfstweer was, dat ze een autoritje zouden gaan maken. Ze wilden
de pracht zien van de gele, roode en bruine Waren tegen den
hoogen, blauwen hemel.
't Was vroeg opstaan dien ochtend en vlug ontbijten; toen
broodjes gesmeerd en trommeltjes vol gepakt om te kunnen
picknicken buiten op de hei.
Eindelijk was alles gereed. Doozen en pakjes in den wagen,
ramen en deuren voorzien, want met den Zondag bleef er
niemand thuis. — Ingestapt! — Hadden ze alles?
Ja, in orde! Eindelijk!
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De motor ronkte... en ze draaiden het hek uit, de mooie
beukenlaan in.
Op dat oogenblik klonk opeens Boy's stemmetje: „Mammie !
0, mammie, laat paatje stoppen, Quick !"
„Wat is er met Quick, vent?"
„Moedertje, 'k heb Quick niet goeiendag gezegd. Nu gaat hij
me zoeken. Misschien yak hij wet van de trap !"
„Welneen, kind. Hij blijft stil op z'n matje liggen."
„Neen, maatje! Neen. 'k Wil terug. Pappie, stop even!"
Boy had tranen in de oogen en trok nerveus aan vaders jas.
„Piet?" zei maatje vleiend.
Vader keek om — wat was er?
„Och, mannie... zeg, nu heeft Boy vergeten z'n paardje goeiendag to zeggen !"
„He!?..."
„Ja, dat paardje, schat. Je weet wel, die kleine pony, waar ik
je laatst van vertelde..."
„En...?" 't Gezicht achter 't stuur betrok onheilspellend.
„Och, en nu vraagt Boy... nu wil hij..."
„Ja, vadertje, nu m6et ik even terug. Wil je dadelijk keeren?
'k Moet Quick zeggen..."
„zeg eens, we zijn toch niet zot, wel?" De onvermurwbare
gaf meer gas...
Maar nu had hij buiten de vasthoudendheid van zijn noon
gerekend. Een minuut vl6gen ze de laan langs, Boy jammerde,
moeder troostte, Boy jammerde harder, maatje snikte...
Dat was nu 't heerlijke ritje op den stralenden herfstmorgen!
Hij gooide 't stuur om, met een ruk draaiden ze en 't volgend oogenblik suisden ze langs den weg, de laan terug
naar huis.
Boy staakte opeens z'n geschrei, omdat hij z'n zin kreeg, maar
ook om de verbouwereerende vaart, waarmee ze reden en om
vaders vreemd, strakke gezicht... Maatje zat in 't hoekje a!s
een beeld van besluiteloosheid en verdriet.
Vlak voor huffs stopten ze. Hij trok 't portier open en tilde
't kind op den grond: „Vooruit, marsch!"
Op een rennetje vloog Boy naar de deur, vader had de sleutels
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al in de hand; 't volgend oogenblik was hij binnen: „Opschieten,
asjeblieft!" — hij holde de trap op.
...Toen kwam uit den naasten tuin een vroolijke morgengroet:
„Groot gelijk met dit prachtweer er op uit te trekken! Iets
vergeten?"
„Ja," zei hij, zijn mond vertrekkend tot een grijns, „m'n
cigaretten!" Hij dankte den hemel, dat Boy er niet bij was
om de waarheid uit te bazuinen, en ging vlug 't huis binnen.
De volgende minuut zaten ze alle drie weer in den wagen.
Boy keek ietwat angstig naar vaders donker gezicht.
„Vertelde je, waarOm we terugkwamen?" vroeg zij schichtig,
terwijl ze wuifde naar de buren.
„Neen," zei hij kort.
Maar toen ze den hoek van de laan om waren, vie! hij opeens
uit: „Nu is de nonsens dunkt me groot genoeg geweest, niet?
Met denkbeeldige katten of honden is 't voorgoed basta, begrepen !"
„Ja, paatje," zei Boy kleintjes.
„O, zoo, dat dacht ik ook 1"
Onder den indruk van deze duidelijke woorden reden ze een
kwartiertje zwijgend door. Toen kwamen ze langs prachtige
zonnebloemen en schitterende dahlia's... 't werd een heerlijke
dag!
Maar Maatje en Boy waren genezen van de denkbeeldige pony.

KINDERGEDACHTEN.
C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA.

Het regent — o wat regent het!
Ilc hoor het uit mijn warme bed,
Ik hoor de regen zingen, —
Het regent, regent dat het giet —
Dat niemand daar nou iets van ziet
Van al die donkre dingen!
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Het ruischt en regent en het spat —
Nou worden alle boomen nat
En plast het in de slooten, —
Het regent over — Overal — !
0 he ! — daar loopt het zeker al
In straaltjes uit de goten!
Wat is dat gek en leuk geluid!
Wat is het lekker om dat uit
Je donker bed to hooren; —
't Is of de regen samen praat,
Of dat een kerel buiten staat
Te fluistren aan je ooren.
Nou druipt het in dat open gras —
Nou zal er wel een groote plas
Op alle wegen komen, —
Nou loopen nergens menschen meer —
Verbeel je eens in zoo een weer —!
Daar wou ik wel van droomen.
En vroeg, morge' in de zonneschijn
Als dan de blaadjes zilver zijn,
Met druppeltjes bepereld
Dan doe ik toch mijn eigen zin: —
Dan loop ik heel — en hid ver in
De schoongeworden wereld!
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SCHOOLSTEMMEN.

UIT: „IETS OVER DOEL EN MIDDELEN DER
METHODE VAN FROBEL".
J. WIERTS VAN COEHOORN-STOUT.

FrObel zeide: „Het kind speelt zijn volgend leven". En dit
is zoo waar, want nimmer komt het karakter beter uit dan
in het vrije spel. Drift, heerschzucht, vrees, onderdanigheid,
voorzichtigheid voor de kleineren, opoffering van eigen zin
en lust, werken en bruisen daar als in de groote maatschappij,
slechts openlijker en vrijer.
Doch evenzeer als het lichaam behoefte heeft aan beweging,
vraagt het ook om rust, en moe gespeeld kan het dartele
volkje in goed ingerichte banken in de leerkamers plaats
nemen, om zich nu meer te wijden aan de meer uitsluitend
verstandelijke ontwikkeling. Vele middelen heeft FrObel ons
daarvoor gegeven die, wel begrepen en goed toegepast, het
kind tot waarnemen, handelen en spreken brengen.
En hier wensch ik u te wijzen op het eenvoudige speelgoed,
dat hij tot bereiking van dat groote doel heeft uitgedacht.
Een wollen bal in zes kleuren vervaardigd, trekt, door vorm,
kleur en beweging de aandacht der kleintjes. Vele spierbewegingen van arm, hand en vingers, worden als kunststukken
verricht en tal van begrippen, als hoog, laag, rechts, links,
slingeren, draaien, enzoovoorts worden er aanschouwelijk door
gemaakt, terwijl hij ook de hoofd- en tusschenkleuren met
hare talrijke verscheidenheden en overeenkomstige kleuren
daaromheen leert kennen. Oog, oor en tastzin worden ontwikkeld en nu eens als een bezield wezen, dan als een levenloos
voorwerp in de hand van het kind, is hier een rijke stof om de
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fantasie op te wekken, en meer dan honderd maal kan het kind
zich in de school met deze speelgave aangenaam en nuttig
bezighouden.
De tweede gave heeft den reeds bekenden balvorm, nu van
hout gemaakt, maar met de wollen bal er naast ontvangt
het kind weer zeer vele indrukken van tegenstellingen, als
hard, zacht, licht, zwaar, ruw, glad. Van het bekende voorwerp,
den bal, gaat het kind nu over tot het onbekende, den kubus.
Hier is weer een rijkdom van tegenstellingen zooals gebogen,
plat, rollend, staand, een beeld van beweging, een beeld van
rust, en als verbindingsvorm de cylinder die met den bal
zoowel als met den kubus overeenkomst heeft. Het spreekt
van zelf dat het kind door doen tot het opmerken van al deze
verschillen moet komen, elke dorre opsomming is verboden,
zelf vinden is hoofdzaak.
Daarna geeft FrObel in zijn verdere middelen dezen kubus
weer, doch nu door verschillende doorsneden in vele deelen
verdeeld. Eerst een kubus in acht aan het geheel gelijke deelen,
dan een kubus in acht van het geheel afwijkende deelen,
vervolgens een grooteren kubus die in een veel grooter aantal
deelen verdeeld is. Met dit alles leert het kind, onder leiding,
ontelbare vormen maken waarin het verschillende voorwerpen
uit zijn omgeving herkent, zooals huizen, banken, stoelen,
tafels, enzoovoorts.
De pas beginnende leerling der FrObelschool ontwikkelt eerst
het gezicht, de onderwijzeres doet vO6r, het kind volgt na;
'la het zien verricht het dus de handeling. Bij genoegzame
ontwikkeling van het gezicht werkt de onderwijzeres niet meer
voor, doch zegt langzaam en duidelijk hoeveel en welke
stukken het kind moet nemen en noemt tevens de plaats waar
deze stukken moeten geplaatst worden om alles tot een geheel
te maken. Opletten is nu de eisch, en juist hierdoor leert het
kind zich bepalen bij zijn werk, want dwalen zijne gedachten
af, dan verstaat het niet wat wordt voorgezegd en onvoltooide
arbeid is daarvan het gevolg.
Er moet na elke les steeds gelegenheid zijn tot vrij werken,
dat wil zeggen tot het doen van arbeid die het kind zelf wil
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verrichten. En hier, evenals bij het vrije spel, komen de
karakters uit. Hier werkt er een vlug maar slordig, de fantasie
is rijk, maar de uitvoering slecht; daar is de trage denker, de
navolger, het kind dat zich niet wil inspannen, soms niet kan
inspannen, en dus weinig ten uitvoer brengt. Ginds is de
architekt in het klein aan het werk, keurig tot in de kleinste
onderdeelen wordt het werk uitgevoerd en zegevierend toont
hij wat hij verkregen heeft.
Al deze karaktertrekken mogen der opvoedster niet ontgaan;
hier moet een woord van bemoediging gesproken worden
bij een eerste poging, daar den al te vlugge gewezen op het
slordige werk, ginds de trage uit den dommel opgewekt, en
zoo kunnen in dit onderling samenzijn vele deugden beoefend
en aangemoedigd, vele ondeugden bestreden worden.
En zoo voortgaande heeft FrObel nog veel meer gegeven.
Naast de groote groep lichamen, die zoo genoemd worden
omdat de onderlinge samenstelling der verschillende blokken
steeds lichamen, vormen uit de omgeving, tot stand brengen,
geeft hij een andere groep, die de deelen voorstelt waaruit
de lichamen zijn samengesteld. Dunne mozalekplaatjes stellen
de vlakken voor, stokjes de rechte lijnen, ringen de gebogen
lijnen, en in verschillende standen geschikte latten de hoeken.
Al deze voorwerpen leenen zich uitstekend tot het maken
van prachtige figuren in oneindige verscheidenheid; ook
spieroefeningen, netheid, orde, schoonheidszin worden er
door opgewekt en aangekweekt.
De derde groep bevat de stof om lichamen op te bouwen.
Stokjes, door middel van erwten verbonden, geven de geraamten der lichamen; een stuk papier in het kwadraat kan
tot vele voorwerpen gevouwen worden en een stuk klei of
pijpaarde verwerkt het kind met groot genot tot alles wat
het maken wil. Hier dus Been afgepast geheel als in de eerste
groepen maar nu is de stof aanwezig tot zelf scheppen.
De vierde groep ten slotte, „het papierwerk", geeft aan het
kind gelegenheid een eigengemaakt werkstuk tot nut of versiering mee naar huis te brengen. Deze groep wordt in vele
scholen alleen gebruikt en leidt dan tot eenzijdigheid.
'57

Dit alles, afgewisseld door teekenoefeningen, geeft rijkdom
van stof tot ontwikkelend bezig zijn. Teekenen toch wil
ieder kind; daarom wordt ieder kind door middel van omtrekmodellen en door het voorteekenen van de meest eenvoudige
tot de meer samengestelde voorbeelden, in staat gesteld aan
die behoefte te voldoen.

TINEKE, ONZE KABOUTER.
Uit: „Mijn Kleuters", 2de bundel.
MARTHA DE VRIES.

Mag ik u even deze doddig-kleine kabouter voorstellen met
haar vlugge beentjes, haar wipneusje en pienter snoetje? Dat
is Tineke, die het liefst den heelen dag door onze kias trippelt
en zich thuis voelt in de school alsof ze er geboren en getogen is.
Ze is vreeselijk bijdehand, maar gelukkig heeft ze een heel
verstandig moedertje, zoodat de „bijdehandschheid" niet al te
bar wordt.
Het merkwaardigst vind ik Tinekes houding, wanneer de
kleuters bij het binnenkomen in de speelkamer ontvangen
worden. Zij is gewoonlijk een der eersten en zoekt dan het
beste plaatsje uit. Daar gaat ze welvoldaan zitten en kijkt
strak naar de deur. Komt er een kind binnen, waar Madammeke minder op gesteld is, dan spreidt ze in een oogwenk
het plooirokje wijd uit, trekt er het kraakheldere, witte schortje
over heen en verkondigt met luide stem:
„Bij mijn is geen plaas, hoor, geen plaas !"
Wil de ander het toch probeeren, dan weet Tineke wel zoo
te draaien en te wenden, en haar rokje uit te trekken, dat de
ander eindelijk de wijste partij kiest en een goed heenkomen
zoekt.
Maar o, als er een minuut later een kind binnenkomt, dat
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zich wel in Tinekes gunst mag verheugen! Dan gaan schortje
en rokje zorgvuldig bij elkaar, keurig in de plooi, zonder
kreuken en wenkt ze met hoofd en handen:
„Kom maar bij mijn — bij mijn kan je bes' zitten, hier is plaas
genoeg!"
Als ik nu maar zwijg en den ander rustig zijn plaatsje laat
innemen dan gaat het goed en zijn Tineke en ik de beste
vrienden. Maar niet altijd ben ik zoo verstandig, soms waag
ik het wel eens te zeggen:
„Welneen, Tineke, bij jou is immers geen plaats meer. Jan
kon er niet meer zitten, zei je daar straks."
Die bemoeizucht moet ik echter duur betalen: dan treft mij
zoo'n vernietigende blik, dat ik mij wel tweemaal bedenk
voor ik nog iets zeg. En van die kleine pauze maakt Tineke
gebruik om den gunsteling naast zich te krijgen, en triompheerend in het rond te kijken. Niet altijd neem ik daar genoegen
mee, soms gaat m'n bemoeizucht zoo ver, dat ik zeg: „Neen,
kleuter, dat gaat niet, bij jou was geen plaats, zei je. Kom maar
mee, Henny, je mag naast mij zitten."
Maar dan is het ook raadzaam voor mij dien dag vender uit
Tinekes buurt te blijven, want als ze mij maar even bereiken
kan met haar oogen, dan treft mij zoo'n vernietigenden bilk.
Soms maak ik het nog erger. Wanneer ze dan haar: „geen plaas,
hoor, geen plaas," verkondigd heeft, merk ik nuchter op:
„Wat praat je toch, Tineke, van geen plaats? Er is genoeg
plaats als jij je rokje en schortje maar wat bij elkaar haalt."
„Dat mag nie van moeder, ik mag me goeie schoone goed nie
zoo kreukelen," klinkt dan het geijkte antwoord.
„Je hoeft het ook niet te kreuken, je kunt het wel netjes doen.
Kom juffie, 66n, twee, drie ! Marietje moet daar zitten."
Tineke weet dat er dan niet meer tegen te sputteren vast en
dus pakt ze, met booze, donkere oogen en een paar trillipjes,
11661, heel, langzaam het rokje bijeen, plooi voor plooi, precies
vouwend — eindelijk het keurige, stijfgestreken schortje en
dan, ja dan kan Marietje er gaan zitten en ik mij verheugen
in de overwinning.
Maar och arme, die vreugde komt altijd te vroeg!
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Net zit ik weer op m'n stoel of ik word opgeschrikt door Tinekes
booze stem, die gebiedt: „Kind, zit me nie' zoo te duwen,
je duw me nessoo, 'k zit nessoo nauw, 'k val haas' de bank af!"
Natuurlijk veins ik niets te hooren, ben druk met de andere
kleuters in gesprek, maar als ik een oogenblik denk, dat dat mij
helpen zal, dan heb ik het heel en al mis.
„Kind, blijf van me af, je komp an me goeie schoone schorret
en ik mag van me moeder me goeie schoone schorret niet
vuil maken !"
„Ik kom er geeneens aan."
„Welles, je komp er wel an, jouw schorret leg tegen mijn
schorret, liegebees' dat je ben ! En ik zit nessoo nauw, je
duw me nessoo, 'k rot haas' de bank af."
Stoor ik mij ook niets aan deze klacht, dan roept Tineke
eindelijk tranen te hulp.
„'k Word nessoo stijf, m'n arremen benne moei van het zitten,
me goeie goed kreukt nessoo en ik zit nessoo nauw !"
„Je bent een lied dom meisje, Tineke, want je weet best, dat
het je toch allemaal niets helpt. Marietje blijft daar zitten,
maar als het jou niet bevalt, neem dan maar een stoeltje en
ga daarginds in een hoek zitten."
Dan zwijgt Tineke verder, want alleen zitten is een groote
straf voor haar, die zij zich liever niet op den hals haalt.
Maar als ze om vier uur de deur uitgaat, loopt ze mij stijf
voorbij, zonder groet.
„Dag Tineke !" zeg ik met nadruk. Dan keert de kabouter zich
even om en van bij de buitendeur roept ze me toe:
„'k Ben nessoo kwaad op u verdat Merie naas mijn mos zitten
toen ikke niet wou !"
En in het voile besef van mij dat nu eens fijn gezegd te hebben,
steekt Tineke de handen in de zakken van haar rood manteltje
en stapt waardig door de lange rij wachtende moeders —
zonder verder op of om te zien.
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BEGIN VAN WILSVORMING.
Aanteekening over een kind in de FrObelschool.
Uit: „Planten en Wieden in het Kinderhart".
(Vert. S. E. GUNNING-LULOFS) .

MARIE COPPIUS

Adam, 4 jaar oud, is lichamelijk en geestelijk normaal ontwikkeld: zedelijk evenwel niet, want zijn wil is geheel bandeloos.
Hij doet precies wat hem in den zin komt, gezag kent hij
niet, noch medelijden, kortom, een geweten, d. w. z. kennis
van wat goed en kwaad is schijnt hij niet te bezitten. Daarom
eischt hij veel meer toezicht dan andere kinderen, en in den
tuin, waar alien vrijelijk mogen ravotten, moet ik hem steeds
in het oog houden, opdat hij geen kind plaagt. Berouw kent
hij niet. Straf brengt hem buiten zichzelf van drift.
Ilc geef hem nu allerhande bezigheden, als bladeren opruimen,
steenen dragen, zand kruien; meestal mag hij niet met de
kinderen spelen, maar mag hij mij helpen. Daarop is hij dan
erg trotsch.
Bezigheid is immers de beste oefening voor den wil. — Wieden
kan ik hem niet laten doen; de lust om iets tot stand te brengen
wordt dan bij hem geheel verdrongen door een wild genoegen
om uit te rukken en te vernielen.
Zoo hielp hij mij eens op een herfstdag bij het bloembollenplanten en mocht hij spitten.
()peens ontdekt hij een regenworm en met een wild vreugdegeschrei pakt hij hem beet om hem er uit te trekken. „Ah,
een worm, 'n worm, Adam 'm doodmaken !" Snel pak ik
zijn handje stevig vast. Wat te doen? Op het handje slaan?
Verbieden? Nauwelijks zou ik daarmee een tijdelijk resultaat
bereikt hebben.
Vroolijk zeg ik dus: „He Adam, kijk 's, die worm woont in
de aarde, daar voelt hij zich thuis. Laat hem gauw los."
En werkelijk 't hielp, zijn wil was in een andere richting geleid.
Wel pakte Adam den worm nog steviger beet in zijn vuistje,
maar alleen om hem diep in de aarde te stoppen. En daarbij
zei hij heusch nogal zachtaardig: arme worm, ga jij maar bij

vader en moeder." Ongetwijfeld is de „arme worm" half als
een breiachtige massa thuis aangekomen, maar toch verheugde ik mij van harte: 't was de eerste medelijdende daad
van dezen bengel.
Op dit begin kon ik voortbouwen.
't Volgend voorjaar had ik verteld van bollen, die nieuwsgierige
bloempjes, die 't eerste komen gluren of het al warm genoeg is.
En ik herinnerde er Adam aan: „weet je nog dat je mij geholpen
hebt om die bloemenkindertjes te planten, die zich voor den
winter zoo dik ingepakt hadden?"
„Ja," zei hij gewichtig, „op mijn plekje, waar mijn worm
woont."
— Et stuurde hem, alleen! naar buiten om heel zorgvuldig
op de bloemen te letten. En Adam heeft er geen enkele vernield !
Als hij soms een vlinder zag vliegen, dan sloeg hij er naar.
„Och, last hem toch, hij vliegt naar een bloempje." „WoOnt
hij daar?" vroeg hij en was nu vol belangstelling dat die vlinder
zijn bloemen bezocht om thuis te vertellen, hoe mooi Adams
bloemen waren.
Hoe klein, hoe alledaagsch schijnt zoo'n voorval, en toch,
hoeveel waarde heeft het voor de zedelijke vorming!

HOE MOST ER VERTELD WORDEN?
H.

Uit: „'t Verteluurtje".
en J. STAMPERIUS.

HINSE

Er was eens een houthakker...
„Kinderen, wie weet wat een houthakker is?" De kinderen
antwoorden.
Juist, een houthakker verdient den kost met boomen te
vellen en stuk te hakken.
Deze houthakker woonde in een groot bosch...
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„Wie is wei eens in een bosch geweest?” Eenige leerlingen
melden zich aan; zij moeten vertellen, wat ze toen gezien
hebben; er wordt gesproken over de aangename wandelingen
in 't bosch, enz.
Op een dag, toen hij uitgegaan was, om hout te vellen, ontmoette
hij een grooten beer...
„Wie van jullie heeft wel, eens een beer gezien? Waar? Welke
dieren zijn er nog meer in een dierentuin?" enz. enz.
De beer begon woest te brullen. Gelukkig zag de houthakker
een zwaren eik...
„Wie van de kinderen kent een eik? Wie..."
Wat dunkt u, lezer, van zulk een wijze van vertellen?

SPROOKJES VERTELLEN.
Uit: „De Eeuw van het kind".
ELLEN KEY. (Vert. WESSELINK-VAN RossuM).

Wat ieder sprookjesverteller als zeer aantrekkelijk voor het
kind zal vinden, is de verhalend rustige, duidelijke aanschouwelijkheid van het sprookje, de onverbiddelijke objectiviteit
er van.
— Er zijn bijna geen sprookjesvertelsters, die 't kind zoo
boeien als de oude bakers. Ze vergeten nooit een teekenenden
trek in 't vertelsel, maar geven steeds dezelfde breede, voile
beschrijving, zij vertellen zonder verklaringen, zonder toepassing, met een intuitief gevoel voor wat de kinderen boeit.
Alles wat den rustigen gang van 't sprookje verstoort, vooral
als de verteller zich door een grap buiten het verhaal begeeft,
treft het kind als een diep gevoeld onbehagen.
— Wat het grappige betreft, zoo merkt men, dat het kind de
scherpste opmerkingsgave heeft voor wat men situatie-humor
zou noemen; daarentegen hebben zij nauwelijks een spoor
van gevoel voor den, op diepere, zielkundige tegenstellingen
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berustenden humor... Men kan de kinderen de allergrappigste
psychologische kinderanecdotes vertellen en van 99 van de
zoo zal men hoogstens hooren „hoe verschrikkelijk dom",
terwijl ze zich over een eenvoudige geschiedenis, die een situatie
voorstelt, van lachen niet kunnen houden.
— Voor fabels hebben kinderen zelden smaak, maar 't allerminst voor verhandelingen. Het optreden van den vos of den
beer in een sprookje of in een ware geschiedenis maakt ze tot
de vertrouwde vrienden der kinderen, terwiji zelfs de levendigste en kinderlijkste verhandeling over „den beer" of „den
vos" hen niet treft.
— Tenslotte toonen de kinderen bij het vertellen van sprookjes
een teere fijngevoeligheid tegenover alle nederbuigendheid
tot het standpunt van het kind, tegen al het gemaakte in de
voorstelling.

OVER VERTELLEN.
CHR.

G.

Uit: „Het Mierenboekje".
(Vert. L. Landry).

SALZMANN.

— Vermijd bij het vertellen algemeene uitdrukkingen, omdat
die voor kinderen minder gemakkelijk te begrijpen zijn, maar
noem de dingen, die daardoor worden aangeduid, liever
afzonderlijk. Ge kunt bijv. zeggen: Toen de moeder van de
reis terugkwam, bracht zij voor haar kinderen vruchten en
speelgoed mee; maar ge kunt dit ook aldus uitdrukken: Toen
de moeder van haar reis terugkwam, bracht zij voor Fransje
en Mientje allerlei lekkers en speelgoed mee, appelen, peren,
hazelnoten, een Boos met bordjes, schoteltjes, kandelaartjes,
lepeltjes, prenten enz. Deze wijze van de zaken voor te stellen
valt bij de kinderen zeer zeker meer in den smaak dan de
eerste.
Verder moet uw verhaal wat breedvoerig zijn en moet ge niet
vergeten allerlei bijkomende omstandigheden te vertellen,
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die de handeling begeleiden. Zoo kunt ge 't bovenstaande
door inlassching van de volgende bijzonderheden levendiger
kleuren: „Ach, kwam moeder maar weer terug!" zei Liesje
tegen Mientje. Nauwelijks had ze dit gezegd of ze hoorden
het geratel van een rijtuig, dat onder het venster stilhield.
Liesje keek naar buiten, zag haar moeder uit het rijtuig stappen
en vloog met Mientje de deur uit. De moeder omhelsde
haar kinderen en liet haar koffer van het rijtuig nemen en
in de kamer dragen. De kinderen volgden haar en waren
benieuwd naar hetgeen er in den koffer zou zijn. Deze werd
nu geopend en uitgepakt. Er kwam ook een doos uit en deze
werd voor de kinderen neergezet. Nieuwsgierig openden ze
haar en vonden daarin allerlei aardige verrassingen: appelen,
peren, enz. Verder moet ge zorgen de personen sprekende
in te voeren en wel op den toon, waarop zij werkelijk zouden
gesproken hebben. Bijv.: Liesje bemerkte haar moeder.
Mientje! riep ze, daar is moeder!
Moeder? zei Mientje — en beiden snelden de trap af.
Moeder! lieve, lieve moeder! riepen ze en vielen haar om
den hals.
Lieve kinderen! sprak deze, terwijl ze hen aan haar borst
drukte, wat heb ik naar je verlangd. Je bent toch nog gezond?
Heel gezond! Hebt u iets voor ons meegebracht?
Wij zullen eens kijken! Hans, breng dezen koffer in mijn
kamer.
Wat zou er wel in den koffer zijn? enz.
Wanneer ge steeds spreken wilt in den toon, waarop de persoon, dien ge in uw verhaal laat optreden, werkelijk zou
gesproken hebben, dan is het duidelijk, dat ge er naar moet
streven uw stem in uw ,macht te krijgen.
Mientje, daar is moeder! moet geheel anders gezegd worden
dan: Lieve kinderen, wat heb ik naar je verlangd!
Door deze gestadige afwisseling van toon, komt er niet alleen
Leven in uw vertelling, maar krijgt uw stem ook die buigzaamheid, die zoo onmisbaar is, wanneer ge uw pupillen met
ernst en warmte wilt toespreken.
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WEES OPGERUIMD.
Uit: „Het Mierenboekje".
CHR.

G. SALZMANN. (Vert. L. LANDRY).

Wanneer men vroolijk gestemd is, is men onder zijn kweekelingen almachtig. Zij hangen aan ons met hun geheele ziel,
nemen al onze woorden in zich op en al onze wenken ter
harte. Was het u mogelijk steeds vroolijk te zijn, dan bestond
er geen gemakkelaer beroep dan dat van opvoeder. Er zijn
menschen, die een aangeboren opgeruimdheid bezitten, aan
wie alle dingen zich van de lachende zijde voordoen: zij
hebben deze opwekking tot vroolijkheid niet noodig, veeleer
moet ik hen er aan herinneren, dat bij de opvoeding ook
ernst noodig is, wanneer wij willen, dat de kinderen tegen
ons blijven opzien en dat onze vermaningen den noodigen
indruk op hen maken.
Het aantal van hen, die van de natuur de gave der opgewektheid hebben ontvangen, is echter zeer klein, de meeste menschen hebben meer aanleg tot droefgeestigheid en verkeeren
derhalve gewoonlijk in een toestand van ontevredenheid.
Een ieder weet, dat in een dergelijke gemoedsstemming de
opvoeding hoogst moeilijk wordt en weinig baat, en gevoelt,
dat het daarom plicht is er naar te streven steeds opgewekt
te zijn. Dit te bereiken is niet zoo moeilijk als velen misschien
zullen gelooven. Men beginne slechts met de oorzaak der
mismoedigheid op te sporen, dan zal het gemakkelijk vallen
die weg te nemen. Waarom, waarde lezer, zoo vraag ik u dus,
zijt ge toch altijd zoo neerslachtig?
Mijn levensomstandigheden... antwoordt ge.
Ge dwaalt, mijn vriend! het is waar, dat sommige omstandigheden steeds meer geschikt zijn om tot mismoedigheid te
stemmen dan andere; de eigenlijke grond van uw neerslachtigheld ligt echter altijd in u zelf. Een man met een krachtigen
geest en heldere inzichten moet zich weten vrij te maken
van den invloed zijner omgeving en aan zijn innerlijk leven
stof voor zijn opgeruimdheid weten te ontleenen. Hij is
rustig, al stormt en weerlicht het ook om hem heen, hij is
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tevreden, terwijl om hem heen ontevredenheid heerscht.
Een ander, wien deze krachten dit inzicht ontbreken is somber
en mistroostig, ook wanneer hem alles toelacht.
Dikwijls wordt neerslachtigheid veroorzaakt, doordat aan de
lichamelijke gesteldheid lets hapert. Wie dan geleerd heeft
voor het behoud zijner gezondheid te zorgen, zal zich ook voor
deze soort neerslachtigheid kunnen vrijwaren. Vaak echter
en misschien in de meeste gevallen is zij het gevolg van een
verkeerden zielstoestand en wel voornamelijk van de slechte
gewoonte zich van zijn omgeving onaangename voorstellingen
te maken. Zie, lieve vriend, daar is een dubbele wereld. De
eene is buiten ons, de andere in ons. Gene is onafhankeliik
van onze voorstellingen, deze bestaat in de voorstellingen,
die wij ons van haar maken. Op de eerste kunnen wij maar
weinig invloed uitoefenen, maar de laatste is ons werk, wij
zijn daarvan de scheppers. Is dus de wereld buiten u niet zoo,
als zij volgens uw meening zou moeten zijn, schep u dan zelf
een wereld, die u toelacht, die u tot blijheid stemt, leer alle
dingen met zulke oogen aanzien, dat gij er een aangename
zij de aan ontdekken kunt, leer u daarvan voorstellingen vormen,
die u rustig en vreugdevol stemmen en — gij hebt voor uw
opgeruimdheid een vasten grond gelegd, op zijn minst zoo
vast als dit in ons aardsche larvenbestaan mogelijk is.

SYMBOLUM.
(Belijdenisformulier) van

SALZ1VIANN.

Van alle fouten en ondeugden zijner kweekelingen moet de
opvoeder de oorzaak in zichzelf zoeken.
Ilc meen volstrekt niet, dat de oorzaak van alle fouten en ondeugden der kinderen werkelijk in den opvoeder zou liggen;
ik wil alleen maar, dat hij die in zich zelf zoeken zal.
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Zoodra hij voelt genoeg kracht en onpartijdigheid te bezitten
om dit te doen, is hij op weg om een goed opvoeder te worden.
Het ligt ongetwijfeld in 's menschen aard om de oorzaak
van alle verdrietelijkheden, ja, zelfs van zijn eigene misstappen,
buiten zich zelf te zoeken; men bespeurt dat reeds in 't verhaal
van den eersten zondeval. Het is dus geen wonder, dat ook de
opvoeder geneigd is de ongezeglijkheid, de onbekwaamheid
en het gebrek aan vorderingen zijner leerlingen liever aan hen
dan aan zich zelf te wijten. Dit is echter een van de neigingen,
die door het verstand niet alleen geleid maar, evenals nijd
en leedvermaak, onderdrukt moeten worden.

DE WILDE VAN AVEYRON.
Uit: „De methode Montessori".
(Vert. door T. BRUYN).

Dr. MARIA MONTESSORI.

hard ontwikkelt in een zijner bewonderenswaardige paedagogische geschriften „Des premiers developpements du jeune
sauvage de l'Averyron" in de kleinste bijzonderheden het
drama van een zeer exceptioneel geval van opvoeding, een
reuzenarbeid, die tegelijkertijd de duisternis in de ziel van
een idioot tracht te doorboren en een een mensch zoekt te
ontrukken aan de natuur.
De Wilde van Aveyron was een kind in den natuurstaat
opgegroeid. Misdadigers, meenende hem te hebben vermoord,
hadden hem in een bosch laten liggen. Van zijn wonden
genezen, had hij, geheel naakt, verscheidene jaren in 't wild
geleefd, totdat eindelijk eenige jagers hem opvingen en hij
de beschaafde maatschappij in Parijs binnentrad; de litteekens,
die zijn kleine lichaam bedekten, verhaalden van den strijd
met het wild gedierte, van de wonden, die hij bij zijn sprongen
in de diepte had opgeloopen. Het kind was en bleef steeds stom,
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't bleek idioot te zijn en zijn geest bleef steeds zoo goed als
ontoegankelijk voor verstandelijke opvoeding.
De positieve paedagogie dankt aan dit kind haar eerste schreden.
Itard, doofstommengeneesheer en student in de philosophie,
nam zijn opvoeding op zich...
Toen hij echter merkte, dat hij met een idioot te doen had,
gaven zijn philosophietheorieen hem aanleiding tot de meest
bewonderenswaardige pogingen van proefondervindelijke paedagogie.
Itard verdeelt de opvoeding van den Wilde in twee gedeelten.
't Eene diende, om 't kind uit het natuurleven in de maatschappij te brengen; het tweede beproefde de verstandelijke
vorming van den idioot. Het kind was in zijn staat van verschrikkelijke verlatenheid rich gelukkig gaan voelen. Hij was
geheel een geworden met de natuur, die zijn genot was —
regen- en sneeuwbuien, stormen, de eindelooze velden waren
de lust zijner oogen geworden, zijn vrienden, zijn liefde. Het
leven in de maatschappij brengt mee een afstand-doen van
al die zaken, maar zij is een verovering, heilzaam voor den
menschelijken vooruitgang.
Met levendigheid wordt door Itard beschreven, hoe de Wilde
tot beschaving werd gebracht, door zijn behoeften te vermeerderen en hem met zorgende liefde te omringen. Itard
toont zich een bewonderenswaardig waarnemer der spontane
uitingen van zijn kweekeling. Onderwijzers, die zich willen
voorbereiden voor de experimenteele methode, hebben hier
een schoon en leerzaam voorbeeld, hoe groot hun geduld
moet zijn, hoe geheel ze zich moeten wegcijferen en alleen
moeten zien het verschijnsel, dat ze zullen waarnemen...
„Op een morgen, terwijl hij nog te bed lag, viel er een dik
pak sneeuw. Bij zijn ontwaken stiet hij een kreet van vreugde
uit, sprong uit het bed en liep ongeduldig heen en weer van
de deur naar het venster; toen ongekleed, snelde hij den tuin in.
Terwijl hij daar zijn uitbundige vreugde uitte met gillen, holde
hij of en aan, rolde zich over de sneeuw en pakte er handen
vol van beet, die hij met ongelooflijke gulzigheid inslikte.
Maar niet altijd openbaarde hij de gevoelens, die de natuur169

tafereelen in hem opwekten, op zoo luidruchtige en levendige
wijze. Soms was hij neerslachtig, hij scheen zijn vroegeren
staat terug te wenschen. Als 't gure weer elk uit den tuin
wegjoeg, ging hij er bij voorkeur in. Dan liep hij er eenige
malen rond en ging tenslotte op den rand van den put zitten...
Als 's nachts bij voile maan een bleeke lichtbundel in zijn
kamer doordrong, stond hij op en ging naar 't venster, dat
miste bijna nooit. Dan bleef hij daar den ganschen nacht
staan, onbeweeglijk, den hals uitgestrekt, de oogen gericht op
de door het maanlicht overgoten vlakte, in een snort van
extase gedompeld; zijn stifle onbeweeglijkheid werd slechts
nu en dan onderbroken, met lange tusschenpoozen, door een
diepen zucht, die eindigde als een nauw hoorbare klacht."
— De overwinning, die Itard behaalde, is die van de liefde
van den mensch, die sterker is dan die der natuur: de wilde
van Aveyron geveelt ten slotte, wat Itards liefde is, en verkiest
die liefde, zijn liefkoozingen en de tranen, die hij om hem
schreit, boven de weelde, zich in de versche sneeuw om te
wentelen, in het diepe blauw des hemels te staren bij helderen
sterrennacht. Eens, bij een poging tot ontvluchten naar het vrije
veld, keert hij, teleurgesteld en berouwvol, terug naar de
lekkere soep en het warme, zachte bed.
In de opvoeding onzer kinderen wordt telkens weer het
drama van Itards Wilde herhaald: als levende wezens vormen
ze onderdeelen van de natuur, en we moeten hen vormen
voor het leven in de maatschappij, waar ze hun natuurlijke
krachten en begaafdheden moeten kunnen aanwenden. Dit
nuttige doel ontgaat hun; in zijn eerste jeugd is de mensch
gelijk aan een plant. —
Deze overgang te verzachten, vooral door de natuur zelf een
groot deel der opvoeding te laten doen, is een gebiedende
eisch voor den opvoeder.
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DE GEVOELIGE PERIODE.
Uit: „De Gevoelige Periode als een der
groncislagen van het Montessori-onderwijs".
Dr. A. E. DROOGLEVER FORTUIN.

De term gevoelige periode voor het verschijnsel van een
tijdelijke gevoeligheid der organismen voor de inwerking van
bepaalde, hun ontwikkeling regelende uitwendige omstandigheden vond spoedig ingang onder de biologen (sinds ± 190o)
en is tegenwoordig algemeen in gebruik.
Als eerste voorbeeld van een gevoelige periode wil ik er een
geven, dat de jonge rupsen van de vlinder Porthesia ons laten
zien. Dit vlindergeslacht komt bij ons te lande, maar ook
bijv. in Amerika voor. De uit het ei gekomen rupsen hebben
de eigenschap om voortdurend naar het licht te kruipen.
Zij zijn dus voor het licht gevoelig. Nu bevindt zich het nest
dezer vlindersoort in boomen; vandaar dat de jonge rupsen
naar het uiteinde der takken kruipen, waar het immers het
lichtst is. Daar aangekomen vinden ze de jonge blaadjes, teer
genoeg om door hun kaken aangevreten te worden. Zoodra
de rupsjes evenwel hun eersten maaltijd gebruikt hebben,
verliezen ze hun bijzondere gevoeligheid voor het licht. Dit
heeft tengevolge, dat ze niet door het licht gedwongen worden
aan de toppen der takken, die ze weldra kaal gegeten zouden
hebben te blijven, maar dat ze nu langs de takken terug kunnen
kruipen naar andere blaren van den boom. Het eindigen der
gevoelige periode is dus den dieren ten voordeel.
De waarneming dezer dieren in de vrije natuur kan worden
aangevuld door proefnemingen, waarbij men de jonge rupsen
in doozen plaatst, waarin men het licht door afsluitbare spleten
afwisselend uit verschillende richtingen kan laten invallen.
De rupsen kruipen ook dan steeds naar het licht en men vermag
hun gangen te regelen door middel van de belichting. Hiermee
kan men doorgaan tot de rupsen van uitputting sterven of
tot men ze te eten geeft. Doet men dit laatste, dan eindigt de
gevoelige periode voor het licht en is men niet langer in staat
de rupsen door de belichting te Leiden.

—

171

— De hier gegeven voorbeelden zouden met vele te vermeerderen zijn en men kan gerust zeggen, dat gevoelige periodes
op verschillend gebied bij alle levende wezens voorkomen.
De biologen zijn hiervan, zooals ik reeds zeide, tegenwoordig
volkomen overtuigd.
— Hoe staat het dan nu met de gevoelige periode op paedagogisch gebied? Tot op zekere hoogte heeft men ook daar
het bestaan ervan altijd gekend. Dat men een zuigeling nog niet
en een analfabeet op later leeftijd niet meer kan leeren lezen is
stellig een oude ervaring. Maar het is de groote verdienste
van Montessori geweest naar gevoelige periodes in de ontwikkeling van het kind te hebben gezocht en de opvoeding
daarbij aangesloten te hebben. Men kan dit erkennen zonder
verder in eenig opzicht met Montessori mee te gaan.
— Toch staat het begrip der gevoelige periode in Montessori's
boeken nergens als beginsel helder beschreven en wordt de
term, althans in de mij bekende Nederlandsche en Engelsche
vertalingen, niet genoemd. Ilc vermoed, dat Montessori in
de botanische of zoOlogische vakliteratuur den term nooit zelve
is tegengekomen. Aan gebrek aan biologisch inzicht kan het
bij haar in elk geval niet worden toegeschreven.
Wel wordt daarentegen de gevoelige periode door Montessori
op tal van plaatsen in haar werken aangeduid.
— „In de methode Montessori" (le dr. Ploegsma, 1916) staat
bijv. (bladz. 172): „De ontwikkeling der zintuigen (van het
kind) heeft plaats tusschen het derde en zevende jaar. Wij
kunnen die ontwikkeling bevorderen in den tijd, waarin ze
plaats heeft door prikkels te laten inwerken en hun kracht
te regelen."
— Daar de gevoelige periodes niet klassikaal optreden, kan
het Montessori-onderwijs niet klassikaal zijn. Wel kunnen
kinderen in dezelfde gevoelige periode groepsgewijs onderwijs
ontvangen, maar de groepeering zal dan telkens moeten wisselen.
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DE WEG NAAR SCHOOL.
Uit: „Tot geluk geboren" II.
J. R.—R.

Tusschen school en huis ligt een groot gebied, waarop het
kind al evenzeer invloeden ten goede en ten kwade ondergaat
als op deze twee, laten we hopen, goed verzorgde terreinen.
Daar is allereerst de weg naar school.
Dat is een Lange weg, ook al woont hij er vlak bij.
Als gij uw kind de deur uit last gaan, frisch gewasschen, goed
verzorgd, met een warm jasje, als het koud is, dan denkt U
hem zoo veilig over to poten in die andere omgeving, waar
hij geestelijk goed verzorgd wordt.
Maar mis, daar is een tusschenstation.
Ge rekent niet met Jan of Klaas, die daar uw Wim op den
hoek opwachten.
Wie zijn ze, deze Jan of Klaas, wat doen ze, waar spreken ze
over, in Welke gedachtensfeer brengen ze uw jongen?
Ze loopen met z'n drieEn, als open, ronde, ondeugende
Hollandsche jongens, of gnuivend, stiekum, lachend om iets,
dat gij nooit weten zult.
Ze komen tegen, wie? Den vlijtigen, oppassenden arbeider,
maar ook den straatslijper, den dronkaard. Ze hooren thuis en
op school behoorlijke taal — laten wij het hopen. En de
gemeene vloek, op straat opgevangen, blijft haken in hun
hersens, komt op 't alleronverwachtst er uit.
Ze zien — wat? De uitloopende vruchtboomen, het spel van
een lief klein kind. Ja, maar ook de annonces voor de bioscoop
in schreeuwende kleuren, met mannen met rollende oogen
en scherpe dolken en vrouwen in een onbetamelijke houding
en kleeding.
Dat alles, dat is de weg naar school.
Ze zien iemand, die een portemonnaie vindt en zich vlug uit
de voeten maakt, ze zien den vischboer, die vlug een vischje
terugneemt uit de verkochte mand, ze zien, hoe een paard
wordt afgebeuld, de opschriften op kozijnen en schuttingen.
Wij voeden op, wij meenen het tenminste; de school tracht
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op te voeden, maar op den weg naar school, daar bevinden
zich ontelbare verborgen mede-opvoeders, des te krachtiger,
omdat wij ze niet kennen.
Wij houden onze huiskamer rein, in werkelijken en figuurlijken
zin; op school werken er goede krachten aan zijn vorming,
maar al die andere mede-opvoeders, daar staan wij machteloos
tegenover.
Want kinderen vertellen vaak zoo weinig van wat hun eigenlijke leven is. Nauwelijks kunnen ze praten, of ze hebben al
een vriend; daar is een vertrouwelijkheid, waar wij buiten
staan. Sommige kinderen gaan op school, en zoo soms, bij
tijd en wij le, komt er wat los. Maar als de vader vraagt: hoe
is 't gegaan op school? dan zeggen zij: goed, om er af te wezen.
Uit zichzelve vertellen zij niets.
Jonge menschen, die zich bekwamen willen in de taak van
opvoeden, denken altijd, dat zij daadwerkelijk met de kinderen
bezig zijn. Zij verwarren onderwijs en opvoeding. Natuurlijk,
wie onderwijst is met de kinderen bezig; maar wie opvoedt
wacht af, wacht altijd af.
Het gaat er om, het leven te kennen, te weten, wat er op dien
weg naar school gebeuren kan. Het gaat er om, scherp waar te
nemen een nieuw verschijnsel, een vreemde zenuwachtigheid,
een minder oprechte houding. Dan zien een tegenwicht te
geven, natuurlijk door het voorbeeld. Maar het voorbeeld,
zij nde steeds en altijd tegenwoordig, vermag soms zoo weinig.
Als het kind zeven jaar lang niet heeft hooren vloeken en hij
hoort dan din grof woord, dan is hij geneigd juist dat over
te nemen.
De macht van het voorbeeld is groot, voor later leeftijd, als
het verstand meer ontwikkeld is, als het wetend wordt ervaren:
„Moeder deed ook altijd zoo en daarom doe ik het ook. Want
wat Moeder doet, zal wel het juiste zijn."
Met het goede voorbeeld alleen komen wij er niet. Het is veel,
maar niet alles. Waakzaamheid, dat hoort er bij.
Als het kind met U loopt en bij een bepaalde schutting uw
aandacht tracht af te leiden, dan kunt gij er van verzekerd
zijn, dat daar een groot kwaad bezig is wortel te schieten.
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Het is dan zaak, het geheel en al uit te roeien, door heel even,
maar, maar diep ernstig, er over te praten, hoe weerzinwekkend zulke opschriften vaak zijn. Hij zal U begrijpen, al zijt
gij nog zoo kort, juist als gij kort zijt.
De vriendjes van den weg, ze moeten thuis komen, en luister
dan naar de gesprekken, als ze rustig onder elkaar zijn. Dring
U in het leven van het kind in zonder indringerigheid, om te
weten, welke invloeden er werken en om een tegenwicht te
kunnen geven.
Dit is alles heel moeilijk. Vooral is het moeilijk voor ons,
om hierin maat te houden. Zoo licht overdrijven we. Wij,
met onze meerdere kennis van wat het leven biedt aan schoons,maar ook aan leelijks, wij vergeten wel eens, dat een kind
vaak weinig opmerkt, waarvoor het geen belangstelling heeft.
Daarom moet, alvorens het kind een dubbelzinnig opschrift,
een onbetamelijke plaat opmerkt, er een zekere belangstelling
in die inrichting aanwezig zijn.
En er gebeuren vlegelachtigheidjes op weg naar school. Elk
kind speelt wel eens fopbelletje, trapt een emmer om of gooit
een winkeldeur open. Dat is heusch allemaal zoo erg niet,
maar gij moet ook niet doen, alsof het groote zonden zijn.
Eens of en toe een anderen kant uit kunnen kijken, dat is
ook een der goede eigenschappen van een opvoeder.
De klaarste, zuiverste wijn heeft vaak het hardst gegist. Er
moet veel uitgisten bij het kind, wat hem later vertroebelen
kan. Misschien, als hij nu nooit eens een belletje trekt, of
roept om een pond kippeharen, dat hij als volwassene de
menschen doet schrikken van zijn flauwe, kinderachtige
grappen. — Er moet veel uitgisten: het kan niet thuis, het
mag niet op school; dan is de weg naar school wel eens een
veiligheidsklep.
Tusschen school en huis, tusschen ouders en onderwijzers,
is de weg naar school, zijn de vrienden en vriendinnen. Allen
verborgen mede-opvoeders.
Verborgen mede-opvoeders! Gelukkig — want een kind dat
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alleen door volwassenen wordt opgevoed, loopt gevaar, door
hun wijsheid neergedrukt te worden.
Naarmate het gezin grooter is, is dit gevaar geringer. Gezegend
daarom de groote gezinnen ondanks de dunne boterham en
de vermaakte kleeren !
Maar gezegend ook de vriendjes en vriendinnetjes. Zij geven
het kind de samenleving met zijns gelijken, waaraan ieder,
klein, halfwas of volwassen, behoefte heeft. Bevorder den
omgang van het kind met zijns gelijken, waarbij we nu eens
niet aan standsgelijkheid denken. Maar — houd daarbij een
oog in 't zeil en maak er een verstandig eind aan, als voortzetting van dezen omgang niet goed zou zijn.
Om dit laatste te beoordeelen moet gij het vertrouwen van
Uw kind hebben. Gij behoeft het niet uit te vragen naar
wat Jan, Piet of Klaas zegt. Gij behoeft alleen maar naar
zijn verhalen te luisteren met uw heele verstand, maar nog
meer met uw heele hart en die zullen U wel vertellen of zijn
kameraden goed zijn of slecht. Meer zullen wij er niet van
zeggen. Hier een voorschrift geven baat niet.
Als gij maar goed weet dat er tusschen school en huis vele
verborgen mede-opvoeders werken aan de opvoeding van
uw kind. Dat doet waakzaam zijn, maar het behoeft niet te
verontrusten.
Want de grootste verborgen Mede-opvoeder, dat is de Eeuwige
Macht ten Goede.

DE OORTJESSCHOOL.
Uit: „Ernest Staas".
TONY (ANTON BERGMAN).

Juffrouw M o n n i e r hield er op den hoek van het Hemdseen schilderachtige naam voor een Begijnhofstraatje ! — in een vervallen huisje met kleine ruitjes, vooruitspringend dak en bouwvallige arduinen trap, een soort
mouken —
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van gesticht, dat zij haar Etablissement pour l'êducation des
deux sexes noemde.

Wij heetten het eenvoudig De Oortjesschool en, ondanks
den hoogklinkenden Franschen naam, was het naar oud gebruik,
met oortjes ophalen, dat elken dag de werkzaamheden begonnen.
Men leerde er spellen in kruisken A, lezen in den heelen en
halven geschrifte, catechismus opzeggen, fabeltjes voordragen,
maar vooral niigen en buigen, serviteurkens en servantjes
maken.
Tante, die vond, dat ik te groot en te ongedurig werd en
de tijd van leeren aankwam, koos in haar hooge wijsheid die
oortjesschool uit voor mijn eerste opleiding.
Me dunkt, ik zie de lange juffrouw Monnier nog op den
dorpel staan met haar grooten schuithoed op, haar gebloemd
kleed aan en haar geducht liniaal in de hand, toen ik, schuchter
en bloode, vastgeklampt aan den mantel van Tante, de gebrekkige trap opstapte.
„Op de vierde bank !" riep Mamesel, die mij van Tante
losrukte, met den arm voortduwde en nederzette te midden
van een troep bengels, jongens en meisjes, die tierden en
raasden, schreeuwden en gilden, dat mij hooren en zien
vergingen.
Tot welkom roofde men „den nieuwe" zijn klak, trok hem
aan den kiel, greep hem bij de haren, zoodanig, dat ik gepijnigd
en bevreesd luidkeels aan 't weenen ging.
„Ha, daar zijn krijschers in de school," riep de meesterse,
rood van gramschap, „wij zullen hem dat wel afieeren !"
Met bin stap stond zij aan mijn zij de, trok mij zonder meer
omslag uit de bank, en voor ik nog tijd had, een woord te
uiten, zat ik in een soort van hoek-schapraai, die tot kot diende,
en waarmede ik later nog meermalen kennis heb gemaakt.
Zoo ondervond ik van het eerste uur af, hoe bitter de beginselen der wetenschap zijn, in afwachting, dat ik ooit eens
vernam, hoe zoet de vruchten er van smaken...
Doch die beproeving, klaarblijkelijk onrechtvaardig ondergaan, bleef niet zonder belooning.
12
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Aan het „in 't kot zitten" scheen het burgerschap onder de
scholieren verbonden. Ilc had het doopsel des bloeds ontvangen, en toen ik een half uur later, met rood bekreten oogen
en opgestroopten kiel, snikkend en snokkend te voorschijn
kwam, juichten de ondeugende snaken mij toe. Ik werd als
hun makker opgenomen, en voortaan kenden wij op school
geen anderen vijand meer dan ,,Mamesel".
Gezegende leeftijd!
Is er wel een tijd, waarin de mensch talrijker, levendiger
gewaarwordingen heeft, waarvan hij dieper indrukken bewaart,
dan die der Oortjesschool?! Een namiddag verlof schijnt een
hemel van genoegen, twee uren school een eeuwigheid van
treurigheid en verveling.
En dan hebt gij den opstand tegen de meesters, de plagerijen tegen de buren, de kwade poetsen op straat, de vreugde
der eerste belooning, de smart der eerste straf, maar bovenal
de eerste vriendschap, de eerste liefde !
Welk een bewondering gevoel ik voor Frans Theunis, den
zoon uit den Vergulden ()Want, den grooten kruidenierswinkel
uit de lange Nieuwstraat! Frans is een hoofd grooter dan ik,
sterker dan de sterkste, behendig in alle spelen, vlug in 't
leeren. Al wat Mamesel vertoont, leest hij op het eerste
gezicht, behaalt zonder moeite al de bons, en heeft zijn toon *)
reeds afgeschreven, als wij nog aan de eerste letters knoeien.
Terwiji wij in de Nieuwe Spellekonste pijnlijk voortsukkelen
en nauwelijks het Cleyn Cabinet durven aanpakken, is Frans
den Claus' Catechismus al door, kent vragen en antwoorden
op zijn duimken en zal weldra de Gazet in handen krijgen:
het toppunt van kunde en wetenschap, dat weinigen bereiken,
en waarna er niets overblijft, dan de school volleerd te verlaten.
Hij zal het verre, zeer verre brengen, de zoon uit den Olifant!
Ilc zie tegen hem op als tegen iets buitengewoons, iets ongenaakbaars, iets reusachtigs, dat geheel buiten mijn bereik
vast en zelfs boven mijn gedachten ligt. Neen, gelijk Frans
Theunis zal ik nooit worden !
*) Toonschrift, waarnaar 't rangnummer in de klasse bepaald wordt.
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Soms gaan wij denzelfden weg. Verwaardigt Frans zich
dan, mij aan te spreken, zoo stap ik met groote schreden,
opgeheven hoofd, en redeneer met ernst en gewicht. 't Schijnt
mij, dat de voorbijgangers ons aankijken, en op mijn persoontje
straalt een deeltje van de bewondering en den eerbied, welke
ieder moet gevoelen voor den „groote" onder school.
Als ik aan Tante uit school verhaal, deel ik haar mede, wat
Frans zegt, hoe Frans gekleed gaat, welk spel Frans verkiest,
wat Frans nu weder gedaan heeft, — altijd lets grootsch, iets
zeldzaams, dat nooit anders dan Frans zou durven uitdenken
of wagen.
Op den feestdag van den H. Martelaar en Bthider Cassianus,
als de scholieren twee aan twee ter kerke gaan, de jongens
voorop, de meisjes achteraan, is het Frans, die ons in rang
stelt en in orde houdt.
Bij den besteek 1) van Mamesel is het alweer Frans, die het
best kan raden, wat wij aan de meesterse moeten vereeren;
die de gelden inzamelt, de koffieserviezen of zilveren lepels
en vorken aankoopt, en het eeredicht afleest, dat onveranderlijk
begint met:
De lang gewenschte dag is eindelijk verschenen,
en zoo roerend eindigt, dat alle kinderen aan het huilen vallen,
en Mamesel zelf, die niet licht van haar stuk te brengen is,
een traan van aandoening wegpinkt uit haar bruin oog.
Doch de grootste, de hoogste zegepraal van Frans is de respondeerdag, geduchte stond voor alien, en waarvan men geheel
het jaar met schrik gewaagt I
Dan komt met zijn rosse pruik, kleine grijze oogjes, rond
kinnetje en gerimpeld gelaat de onderpastoor, welke men naar
ouder overlevering den „eerweerdigen heer Scholaster" noemt,
om de kinderen te ondervragen, scherp te onderzoeken, of de
knechtjes en meisjes wel opgebracht worden in de vreeze
Gods, goede zeden en de manieren.
Mamesel gaat hem onder aan de trap afhalen, en wij, met
*) Verjaarfeest, waarop een geschenk wordt gegeven.
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de muts in de hand, staan achter onze bankjes, meer dood
dan levend, den stond af te wachten, dat zijn scherpe blik
zich op ons zal vestigen.
De eerste vragen loopen glad af: doch men bedriegt den
eerwaardigen heer Scholaster niet. Hij gaat verder door, komt
tot de moeilijkste punten en doet ons ieder afzonderlijk in
't midden der school komen, om alle opstoken en fluisteren
te beletten.
Wij staan te dubben en te stotteren, draaien met onze pet,
bij ten op de vingers, zuigen aan onze zakdoeken en leveren
het onbetwistbaar bewijs, dat wij zeer onwetend zijn.
Het is droevig om aan te zien. Niets wil er uit, en te midden
van de onbeschrijfelijkste verwarring briescht Mamesel op
en neer als een gekwetste leeuwinne.
Doch Frans is daar. Hij springt overeind bij elke strikvraag,
steekt den vinger op, als wij alien bot staan: zijn kunde redt
de eer der school en verlost ons uit de klauwen van Mamesel.
De eerweerdige heer Scholaster verklaart zich ten uiterste
voldaan, blijft bij de meesterse ontbijten en chocolade drinken,
waarvan de aangename geuren reeds uit de keuken opstegen,
toen wij nog op de pijnbank zaten, en hij verleent ons... een
dag vacantie.
Aan wien waren wij dit al weer verschuldigd?
Aan wien anders dan aan den geleerden Frans !

HET EERSTE RAPPORT.
Uit: „Alg. Handelsblad".
I. C. DE B.-S.

„Om twaalf uur krijgen we ons rapport mee naar huis," zegt
Fritsje aan de ontbijttafel en onderzoekend kijkt hij de anderen
aan. Een rapport — dat weet hij van de grooten — is geen
kleinigheid !
i8o

„Zoo'n peuter ! — Ook al een rapport?” — Oom Wout, die
een week te logeeren is, hoort het met verbazing.
„Natuurlijk, oom Wout! — Hij is toch op school," helpt
broer Kees oom terecht...
Om twaalf uur is oom op 't plein voor de school, als Frits
met z'n rapport behoedzaam naar buiten komt.
„Alsjeblieft, oom Wout,"... plechtige overreiking.
Oom bekijkt zichtbaar tevreden het gewichtige document.
„'k Geloof, dat het een beste lijst is — thuis verder nakijken,"
— hij trekt z'n portefeuille en legt het certificaat voorzichtig
bij andere waardevolle papieren.
Ze zuchten allebei verlicht — en wandelen naar huffs...
Er is veel te zien op straat, ze praten onderweg dus over allerlei
interessante dingen, maar als ze de trap op gaan thuis, voelt
Fritsje weer sterk de ontroering. Een rapport is lets ergs !
Iets waar vader meestal boos naar kijkt en moeder vaak treurig
— hij weet het van bij de grooten.
Aan tafel komt z'n rapport uit ooms portefeuille te voorschijn
en Frits kijkt in spanning naar moeders gezicht, maar — ze
zucht geen enkelen keer. Ze strijkt haar jongen over z'n korte
stijve haren en zegt lachend, terwijl ze naar een cijfer wijst:
„Ben jij zoo'n bolleboos in rekenen? Flink hood"
„Wat heb je voor geschiedenis, Frits?" informeert Zus geestig,
want, stel je voor ! Geschiedenis in de eerste klas !
Frits begint te zoeken op z'n papiertje, maar Kees legt hem uit:
„Zoek maar niet broer, dat staat er nog niet op. Je hebt er
net zooveel voor als Zus voor scheikunde !" — Die zit! Scheikunde krijgt Zus pas over drie jaar !
't Rapport wordt aan vader voorgelegd.
Frits verwacht het lorgnet en de twee diepe rimpels in 't voorhoofd, maar — neen.
„Braaf!" — Dan kijkt vader naar moeder en zegt peinzend:
„Jonge-jonge... !" Moeder voelt, dat het beteekent: „onze
jongste is ook — niet meer klein —" en ze zucht, maar Fritsje
voelt heel goed dat dit geen zucht is over z'n rapport.
Hij vindt het aardig, dat vader „braaf" zei, maar, zijn lijst
wordt niet ernstig bekeken, dat merkt hij best en z'n gezichtje
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betrekt. Bij de laatste boterham pas merkt moeder het.
„Is er wat, Frits?"
Niets. — Maar na een oogenblik zegt hij zonder aanleiding:
„U weet wel, Jan van Dalen? Die heeft een reuze strenge
opvoeding, Moes!" En dan heel onlogisch er achteraan:
„Dat is wel echt... eigenlijk."
't Wordt voor kennisgeving aangenomen.
Frits begrijpt z'n familie heelemaal niet meer. Hij heeft voor
schrijven geen mooi cijfer. Waarom zegt niemand daar iets van?
Waarom bromt vader niet? Waarom vindt moeder dat zoomaar
goed?
Hij zal het aanstonds eens in de keuken laten zien!
Maartje, de werkster, staat juist te wasschen, maar ze droogt
onmiddellijk de handen af, als Frits vraagt: „Wil je mijn
rapport zien?" Voorzichtig met een tip van haar schort pakt
ze het papiertje beet.
Ze gaat er bij zitten, de bril komt voor den dag. Dan kijkt ze
nauwkeurig de cijfers na.
„Nogal goed," zegt ze. „'t Gaat nogal !"
Frits komt dichterbij. Maartje ziet dus, dat het niet alles
schitterend is!
„'t Gaat wel! Rekenen goed. Dat begrijp ik. 't Heb je van je pa!
Maar schrijven... nou, dat zal je beter moeten leeren. 't Zijn
zeker leelijke hAnepooten, die je maakt. En zoo'n juffrouw
op school is streng, dat merk je! — Daar heeft ze gelijk in ook,
het mensch, daar is ze voor aangesteld. 'k Zou maar flink
mijn best doen, anders krijg je den volgenden keer nog onvoldoende..."
Fritsje luistert gretig. Dat zijn de bekende geluiden! Die
hooren bij een rapport: je best doen... onvoldoende...
„Ja, Maartje," zegt hij onderworpen. Maar met iets fiers in z'n
houding gaat hij naar de huiskamer terug: nit is 't ernstig
genomen !
Behoedzaam legt hij z'n eerste rapport op het buffet binnen,
dan begint hij zich aan te kleeden om weer naar school te gaan.
Moes krijgt een zoen van haar peuter en hij wuift achterom
bij de deur net vls altijd, maar toch is er iets met hem gebeurd,
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lets merkwaardigs: Het eerste rapport! Hij heeft den ridderslag
ontvangen !
En met een gevoel van toegenegenheid en waardeering zit hij
's middags in de bank bij zijn „strenge" juffrouw.

WIEKJE.
Uit: „Kinderen uit m'n klas".
P. J. COHEN DE VRIES.

Zouden er wel veel menschen zijn, die nog weten, hoe ze lezen,
schrijven en rekenen geleerd hebben, of die er zich nog wel
eens in verdiepen, hoe ze indertijd in die mysterien zijn ingewijd? Sterker nog, bedenken ze wel ooit, wat mysterien er
eerst voor hun blikken ontsluierd moesten worden, eer ze in
het schoone wonderland konden binnenkijken, geven ze zich
wel ooit rekenschap van de tallooze moeilijkheden, die door
onze zes-jarigen moeten overwonnen worden?
Bij 't lezen b.v. Daar komen eerst een onnoemelijk aantal
figuurtjes op de proppen: haakjes, krulletjes, pijpjes, slangetjes,
die toch ieder een aparten naam blijken te bezitten en die je
nooit ofte nimmer met den naam van z'n broertje mag aanspreken, al lijken ze ook nog zoo benauwend veel op elkaar
(men denke eens aan de ie en de ei, aan de verwarrende gelijkenis van b, p, en d). Maar dat is nog pas 't begin. Je moet
ook leeren begrijpen, dat alles, wat je totnogtoe als heel en
ondeelbaar beschouwd hebt, in stukken gebroken kan worden,
van „moe" en „oom" of tot zwarte „does" toe; en dan komen
de wonderen: neem het lijf van does weg, midden tusschen
z'n kop en staart uit, zet er een ander figuurtje voor neer,
enkel maar twee ronde hoepeltjes — en opeens is 't een „doos"
geworden ! Welk tooverprentenboek, welk sprookjesverhaal is
bij dit echt wonder te vergelijken?
En dan die prachtige raadsels? Er staan twee of drie van die
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geheimzinnige hieroglyphen naast elkaar, goed, 't kind kent
ze reeds, hij weet al, dat ze r oo en s heeten. Maar al zeg je
't nu honderd keer achtereen, 't zij langzaam en vloeiend of
vlug en scherp geaccentueerd, dan heb je toch nog geeneen
keer roos gezegd en er moet eerst een wonderbaar licht in
't denkvermogen van 't kind opgaan, eer 't uit die losse klanken
het levende woord leert opbouwen.
Maar nog is 't geen lezen! Nu komen de korte zinnetjes, de
heel kleine verhaaltjes.
Denk eens, drie of vier woorden tegelijk leeren overzien, waarvan elk toch nog z'n moeilijkheden meebrengt en den ganschen mensch vordert en dan nog denkkracht over te houden,
om de beteekenis van zoo'n zinnetje in je op te nemen! En
onderschat vooral niet dit eene, dat 't kind tot dusverre geen
andere taal heeft gehoord dan de spreektaal (en wat voor
spreektaal meestal) en dus bovendien een simpel zinnetje als:
„bier is een roos" eerst nog in z'n eigen idioom moet overzetten,
b.v. „hierau daar he-je-'n raussie" of „kaak es, watte faan blommetje".
Als je die moeizame tocht van 't kinderbrein zoo dag aan dag
en stapje voor stapje volgt, dan pas krijg je eenig inzicht in
't aantal der geheimenissen, die eerst ontsluierd moeten worden.
En tegelijkertijd een grooten eerbied voor 't menschelijk
bevattingsvermogen! Want och, 't gaat zoo vlug! Na een
week of zes houden de meesten van die kleuters den sleutel
tot de onmetelijke drukinktwereld toch al zoo parmantig
in hun kleine handies!
De meesten, ja. Maar niet alien. Er blijven altijd een stuk of
wat, in wier bolletje 't nog pikzwarte nacht is. En bij die begint
dan pas je eigenlijke taak. Dan zoek je en tast je en span je je
hersens in, om er achter te komen, waar nog een schakel ontbreekt, welk klein contact nog aangebracht moet worden om
ook bier 't heldere licht van 't weten te doen stralen. En o,
die voldoening, als 't je lukt!
Twijfel is buitengesloten: op 't moment, dat van binnen 't licht
opgaat, schittert het je ook al tegen uit twee stralende, begrijpende kijkers.
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Helaas, 't lukt je niet altijd.
Bij klein Riekje ook niet. Och, ze was zoo lief en deed zoo
heilig haar best en zat zoo gehoorzaam muisjesstil met haar
kleine handjes gedwee aan den rand van de bank gevouwen !
En ze vond alles op school ook even mooi en belangwekkend:
de leesplank met z'n prachtige plaaties en z'n zwarte figuurtjes
daaronder, het rekenrek met z'n groote houten ballen, het
dolgezellige stuk speelgoed, dat telraam heet, de stapels leien
en schriftjes, tot zelfs de deftige lange, zwarte potlooden !
En de juffrouw, dat was een best mensch, waar ze met 't grootste
plezier en geduld wel den heelen dag naar wou zitten luisteren.
En ook was ze met de heele schoolbevolking — van den
„bovenmeester" of tot den stugsten kleinen Duvelshoeker
toe — al dadelijk de allerdikste vrinden. 't Was dus alles even
goed en best — alleen, waar 't nu eigenlijk op aankomt op
school, de port& van de zaak, dat drong in 't minst niet tot
haar door.
Nog zie ik haar voor 't rekenrek staan, om de ballen, plaatjes,
blokjes, die er op liggen, te tellen. Een voor een krijgen de
ballen een liefkoozend aaitje, soms slaat ze er wel eens eentje
over, maar dan herstelt ze haar fout ook wel weer en gaat
nog eens naar dien eenen terug. En tellen doet ze er ook bij
in haar lief brabbeltaaltje: een, twee, dwie, view... Maar 't verband tusschen ieder aaitje en iedere tel ontgaat haar en als
ze vier ballen moet tellen, kan ze evengoed bij drie als bij zeven
uitkomen.
Koppig is ze echter niet: heeft ze met vaste overtuiging verkondigd: „twee ballen en nog twee ballen zijn samen dwie
ballen" en rekenen we 't haar dan beter voor, dan wil ze graag
dadelijk op ons gezag aannemen, dat 't er „vieuw" zijn. Maar
't vaste en onomstootelijke van dit felt, wat begreep ze daarvan?
Bekommert zich daar 't konijntje om in 't zonnige duin?
Of 't huppelend lammetje in de wei, 't hertje in 't groote
vredige bosch? Kon ik 't dan verlangen van m'n luchtig
Wiekje?
't Grappigst werd 't, toen we echte „sommetjes" begonnen
te maken. Met heiligen ijver en goeden wil schreef ze de
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opgaven van 't bord over: eerst een 2, dan een + teeken,
dan een 1, nu nog een = teeken, ziezoo, dat was klaar ! Dat 't
voor de andere kinderen nu pas begon, daarvan had ze niet
't flauwste idee; ze keek nog eens goed, jawel hoor, 't was
precies zooals de juffrouw 't voorgeschreven had, ze kon met
een gerust hart aan de volgende „som" gaan. En als ik dan
de rijen langs kwam, om na te kijken? Is 't heel erg en valsch
en onrechtvaardig, als ik dan met m'n stuk krijt maar een
dikke G door 't heele rijtje zette alleen om haar stralend
gezichtje te zien en haar met trots te hooren vertellen, dat
ze ook een „kwul" door haar sommetjes had gekregen?
Och, och, wat heb ik geploeterd met dat kleine ding!
Op alle manieren probeerde ik 't en telkens weer opnieuw.
Eens moest het toch dagen, vertrouwde ik maar. Onder iedere
les kreeg ze nog even een extra, apart beurtje, voor schooltijd
telden en rekenden we samen op haar slappe, roze vingertjes:
„een, twee, drie... hola, Janus, die lange, die moet ook rechtop
blijven staan." En zei ze 't antwoord dan eens goed, dan had
ik er weer alle moed op.
Tot zelfs in 't speelkwartier kon ik haar nog niet met rust laten.
Daar komt ze aangesprongen, mee in de lange rij, die zich
vermaakt met 't zalige onvolprezen spel van „Japie":
Sitte me Japie
Sitte me Japie
Sitte me Japie
Sit!
En waarom sau ik sitte gaan?
Ilc het famme lajfe gajn kwaad gedaan.
Sitte me Japie... enz.
„Kom es hier, Japie, jou moet ik eventjes hebben."
En meedoogenloos haal ik haar midden uit haar vreugd.
„je moet me eens goed helpen. Ik heb wat moois, zie je, maar
't is in kleine stukjes gebroken. Luister nu goed, ik zal de
stukjes noemen, dan plak jij ze voor me aan elkaar: r-aa-m."
Hoe ze me dan aankeek. Zoo vriendschappelijk bezorgd!
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„M'n lieve mensch, wist ik nu maar, met welk woord ik je
't meeste plezier aandoe. Voor mij zijn al die woordjes krek
gelijk, maar jij wilt er nu zoo verschrikkelijk graag een van
hooren.” En aarzelend, haar oogjes vragend op mij gericht,
klonk het dan: „raam?"
„Knap hoor! Nu nog eentje: 1-ee-n."
De voldoening is zeker op m'n gezicht te lezen, klein Riekje vat
moed. Zonderen haperen klinkt het: „meel!"
„Nog eens goed luisteren," dring ik aan: „1-ee-n."
„Tien," zegt ze dapper.
Dan gaf ik 't maar weer op, streelde haar nog eens over 't
zachte wangetje: „Nu maar weer spelen."
En weg hupte ze, licht als een veertje, en dadelijk had ze haar
plaatsje ook weer in de lange rij en in 't schoone lied van:
Sitte me Japie, sitte me Japie, sitte me Japie, sit !
Ja — en toen was 't halfjaar om en 't werd verhooging... maar
voor Wiekje bleef 't: Sitte me Japie, sit !

KLAPLOOPEN.
„Idee 365".

MULTATULI.

Wouter ontving geen zakgeld. Z'n moeder zei dat hoefde niet,
omdat hij thuis alles kreeg wat-i noodig had. 't Stuitte hem
altijd te moeten wachten op vergunning om „meetedoen"
als z'n kameraadjes met den bal speelden en hem verweten
dat hij 't zijne niet had bijgedragen tot aanschaffing van dat
meubel. 't Kostte drie duiten in Wouters tijd...
En bij veel gelegenheden meer had-i verdriet over z'n voortdurende geldeloosheid. Later zullen we zien of 't waar was,
wat z'n moeder zei, dat-i thuis alles ontving wat hij noodig had.
Zeker is het, dat men hem thuis niet de gelegenheid gaf
om nu-en-dan over een kleinigheid te beschikken naar eigen
wil. Wat toch zoo heel prettig is voor kinderen. En voor
menschen.
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De Hallemannetjes — die zoo bijzonder fatsoenlijk waren —
gaven hem heel duidelijk te kennen dat het hen verveelde,
langer alleen de kosten de dragen van 't verkeer. Fransje
berekende dat Wouters vriendschap hun al negen stuivers
gekost had — wat ik duur vind, niet om de vriendschap, maar
om 't berekenen — en Gus zei dat het nog meer was, maar dat
laat ik daar. Ook had deze hem vier griften voorgeschoten,
welke hij noodig had om z'n hof te maken bij lange Ceciel
die niet van hem weten wou omdat-i 'n insteekpakje droeg.
Maar de griften had ze aangenomen en overgedaan aan Gus
voor 'n zoen.
De bittere verwijten van de Hallemannetjes — die zoo bijzonder fatsoenlijk waren — maakten Wouter wanhopig.
— Ilc heb gevraagd aan m'n moeder, zeide hij, maar ze wil
me niets geven.
— Dat gaat ons niet aan, antwoordden de Hallemannetjes
d. z. b. f. w. Je bent 'n klaplooper.
Wouter hoorde dit woord voor 't eerst, maar begreep het
terstond. Niets maakt scherpzinniger dan bitterheid van
hart.
— Klaplooper, klaplooper... ik ben 'n klaplooper!
Schreiend liep hij heen, en koos 'n omweg om de straat te
mijden, waar lange Ceciels vader 'n lappenwinkel „deed".
Och, als ze gezien had, hoe hij als een klein kind liep te huilen
op straat... zeker, dat was erger dan de broek boven 't buisje.
— Klaplooper, klaplooper !
Hij ontmoette veel groote menschen, die misschien ook klaploopers waren, maar ze huilden er niet om als Wouter.
— Klaplooper !
Hij zag 'n diender, en haalde diep adem toen die voorbij was.
't Bevreemdde hem dat de man hem niet gevangen nam.
Klaplooper !
Daar kwam de man van de vuilniskar, die 't woord naklepperde
met z'n ratel. 't Was niet uittehouden!
Onze arme lijder herinnerde zich, hoe de Hallemannetjes
d. z. b. f. w. hem eens hadden voorgespiegeld welke winst er
vie! te behalen op 'n kleinhandel in pepermunt. Voor vier en
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twintig stuivers had men 'n grooten zak vol. Bij verkoop tegen
zoOveel stuks voor 'n duit zou 't voordeel enorm wezen,
als men maar kapitaal had om te beginnen. Dit hadden de
Hallemannetjes precies uitgerekend. Want ze waren niet alleen
bijzonder fatsoenlijk, maar knap ook. Knapheid en fatsoen gaan
meestal samen. Maar, hadden ze gezegd, er moest kapitaal
wezen. zij zouden de inkoopen doen, zij zouden zich belasten
met den verkoop, en als Wouter maar een gulden kon bijdragen
was de zaak gezond.
— Klaplooper... klaplooper...
Wouter sal 'n gulden uit het „knipje" van z'n moeder, en
bracht die aan de Hallemannetjes d. z. b, f. w.
— Hoe kom je 'r aan? vroeg Guus, maar zorgde dat Wouter
geen tijd had om te antwoorden, en tevens dat-i 't antwoord
niet verstond, dat deze gaf door zwijgende verlegenheid.
— Hoe kom je 'r aan — zonder vraagteeken alzoo — zie,
nu zullen Franssie en ik ieder 'n dubbeltje bijleggen, dat
maakt vierentwintig, en dan koopen wij de peperment. Op
de Rozengracht is 'n fabriek... zoo'n zak voor vier schellingen !
Wij zullen de moeite doen, Franssie en ik. Bij ons op school
is meer gelegenheid om te slijten, weetje ! Kris Kloskamp heeft
er al twaalf besteld — hij zal betalen na de vacantie — wij
zullen ons al de moeite getroosten... jij hoeft niets te doen,
Wouter... en gelijk deelen, daar kun je op aan...
Wouter ging naar huis en droomde van ongehoorde winst.
Hij zou 'n daalder teruggeven in 't knipje van z'n moeder,
en voor lange Ceciel 'n potlood koopen van den man, die er
gaten mee prikte in 't hout van z'n kruiwagen. Zó6 sterk waren
ze! Dat was wat Anders dan 'n paar griften, dacht-i, en als
lange Cede! hem dan nog niet wou hebben tot 'n vrijertje,
dam.. neen, verder dacht Wouter niet. Daar zijn op den weg
onzer verbeelding afgronden, die we niet durven peilen.
Wij worden ze instinctmatig gewaar, schrikken terug, sluiten
de oogen en,... ik weet niet verder. Maar dit weet ik, dat
Wouter dien avond heel gelukkig insliep, in de hoop, dat-i
weldra een goed geweten hebben zou over 't bestolen knipje
en 'n voldaan hart over z'n liefde tot lange Ceciel.
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Helaas, helaas, Wouter had gerekend buiten de knapheid en
't fatsoen van de Hallemanneties!
Den volgenden dag namelijk zochten zij hem op toen-i de school
verliet. Wouter, die zich gevleid had hen te zien hijgen onder
't gewicht van 'n grooten zak, Wouter die zoo verlangend was
te weten of Kris Kloskamp z'n kordate bestelling had volgehouden, Wouter die brandde van nieuwsgierigheid naar den
uitslag... och, hij voelde zich bitter teleurgesteld toen-i Gus
Halleman ontwaarde, die niet alleen geen zak peperment droeg,
maar bovendien 'n zeer ernstig gezicht meebracht. Ook Franssie
keek als de deugd.
— Wel, hoe staat de zaak? vroeg Wouter zonder 'n woord te
spreken. Hij was te nieuwsgierig om niet te vragen en te
angstig om die vraag anders te uiten dan door 't geluidloos
openen van z'n mond en 't vooruitsteken van zijn gelaat.
— Hoar eens, Wouter, we hebben ons bedacht... er is veel
tigen.
Arme Wouter! Daar verongelukten in den schipbreuk, z'n
geweten en z'n hart. Weg, droomen van zedelijke rehabilitatie,
weg, gapend „moeders knipie", weg houtborend potlood dat
'n opening klieven zou in 't hart van lange Ceciel... weg...
weg... weg... alles weg!
— Je begrijpt, Wouter, die peperment zou smelten...
— Ja... a... a, hikte de arme jongen.
— En die Kris Kloskamp, die 'r twaalf besteld heeft,
weetje?
---- Ja...a...
Of Kris ook smelten zou?
...hij gaat van-school, en zal zeker niet weerom komen na de
vakantie.
----- Zoo...o...?
— Ja, en daarom... en ook... we hebben uitgerekend, Franssie
en ik, dat er veel minder in een pond gaan dan we meenden,
omdat de peperment tegenwoordig heel zwaar is, weetje?
— Ja, voegde Franssie er bij, met hoogen ernst als iemand
die in levensgevaar 'n „eerst" beginsel verkondigt, ja, de
peperment is heel zwaar tegenwoordig. Voel eens, maar je
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moet 't weeromgeven. En hij bond Wouter 'n pepermentje
aan, dat deze heel goedmoedig woog op z'n vinger. De arme
jongen gaf het trouw terug. zwaar vond-i 't... och hij was
zoo bedrukt, en zou alles zwaar gevonden hebben op dat
oogenblik.
Fransje stak 't zware pepermentjen in z'n mond, en zei, al
zuigende:
— Ja wezenlijk, heel zwaar... 't is Engelsche, weetje? En dan
is 'r nog wat... niet waar Gus?
't Fatsoen ! Toe Gus, zeg jij 't maar.
— 't Fatsoen, Wouter, riep Gus bedenkelijk.
— We meenen 't fatsoen, herhaalde Fransjen, alsof-i wat
ophelderde.
Wouter zag beiden beurtelings aan, en scheen begrip te kort
te komen.
— zeg iii 't maar, Gus.
— Ja Wouter, Franssie zal 't je wel zeggen.
— Wouter, onze pa is in de diakenie, weetje, en-i gaat rond
met 'n zakje, en bij ons „op" de gracht...
— Ja, riep Fransje, bij ons op de gracht... weet je.... daar
woont m'nheer Krullewinkel die 'n buiten heeft...
— En 'n balcon...
— 't Is maar om 't fatsoen... weetje, Wouter? En als er
huisbezoek komt, dan presenteert onze mama...
— Ja dan presenteert ze madera, heusch, en onze tabakspot
is van zilver...
Ne, Franssie... Maar 't is net als zilver, weetje, Wouter?
De arme jongen zei maar dat-i 't wist, hopende eindelijk te
weten te komen wat-i inderdaad niet wist: het verband tusschen
al die dingen en zlin vervlogen hoop. Hij stamelde:
— Ja, Gus... ja, Franssie... maar de peperment?
— 't Is maar, weet-je-n-om-te zeggen dat we heel erg fatsoenlij k zijn.
— Ja, Gus.
— En braaf.
- Ja...a... Franssie.
Arme Wouter !
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— En daar je zei dat je geen zakgeld krijgt...
— Ja, Wouter, en weetje, omdat onze pa zoo fatsoenlijk is...
als 't winter wordt kan je 't zien, dan gaat-i rond met 'n weesjongen...
— Ja, en-i schelt aan al de deuren. Nu, daarom zijn we bang
dat je...
— Dat je...
- Die gulden...
— Die gulden weetje?
— Dat je 'm niet...
— Dat je er niet eerlijk aankomt... dat is het, zei Fransje,
die 'n tweede pepermentjen uit z'n zak haalde en in den mond
stak, tot versterking zeker na dat beslissende woord.
't Was er uit! Arme, arme Wouter!
En daarom, Wouter, willen we niet met je meedoen. Maar
gelijk deelen... dat is afgesproken!
— Ja, gelijk deelen, riep Gus. Je begrijpt... wij hebben al
de moeite gehad, en daarom...
De Hallemannetjes waren knap. Gelijk deelen:
20 + 2 + 2

— 8.
3
Wouter ontving acht stuivers.
— Weetje, zei Gus, 't is omdat onze pa diaken is.
— Ja... en onze tabakspot... al is 't dan geen zilver, 't lijkt
precies op zilver.

JONGENS.
Uit: „Camera Obscura" van HILDEBRAND (1839).
De Hollandsche jongen is grof: fiksche knieen, fiksche knokkels.
Hij is blank van vel, en kleurig van bloed. Zijn oogopslag is
vrij; bij 't brutale af. Liefst draagt hij zijn ooren buiten zijn
pet. Zijn haar is van zondagmorgen halfelf tot zaterdagavond,
als hij naar bed gaat, in volkomen wanorde. Het overige van
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de week zit het goed. Krul zit er meestal niet veel in. Gekrulde
haren, gekrulde zinnen ! Maar sluik is het 66k niet; sluik haar
is voor gierigaards en benepen harten; dat zit niet in jongens;
sluik haar krijgt men, geloof ik, eerst op zijn veertigste jaar.
De Hollandsche jongen draagt zijn das liefst als een touwtje,
en nog liever in 't geheel niet; een blauw of schotschbont
kieltje over zijn buis, en een verstelde broek — dit laatste
kenteeken gaat vast. In dees broek voert hij met zich — al
wat de tijd opgeeft: dat wisselt af; knikkers, stuiters, boilen,
een spijker, een aangebeten appel, een stukkend knipmes,
een touwtje, drie centen, een kluit vischdeeg, een dolle kastanje,
een stuk elastiek uit de bretel van zijn oudsten broer, een leeren
zuiger om steenen mee uit den grond te trekken, een voetzoeker,
een zakje met kokinjes, een grifje, een koperen knoop om heet
te maken, een hazesprong, een stukje spiegelglas, enz. enz.,
ailes opgestopt en in rust gehouden door een bonten zakdoek.

AAN DE „HOLLANDSCHE JONGENS",
van HILDEBRAND.
Uit: „Dichtwerken".
P. A. DE GENESTET.
Spes Patriae.

U heb ik lief, mijn blauwgekielde,
Mijn Hollands frisch ontloken jeugd,
Die Hildebrands penseel bezielde,
Uw fikschen aard, uw ronde deugd !
Ik min den blos dier rozewangen,
Ten halve door de zon geschroeid,
Geschramd en bont en blauw gestoeid;
De dartle vrijheid uwer gangen,
Die schoolsche tucht en dwang verfoeit !
Ilc heb ze lief, de blonde lokken,
Die roezig fladdren om uw hoofd;
Den hemdsboord schier met inkt doortrokken,
Den glans van 't linnen lang verdoofd:
I3

193

Uw volle knian doorgesleten,
Die broekspijp van uw rijkdom zwaar;
Uw ronden lach, uw luide kreten,
Uw druk gejoel en wild gebaar;
Uw spotzucht en uw guitenstukken,
Den schrandren opslag van uw oog:
Uw jongenstrots, uw woeste nukken,
Voor al wat vreemd is norsch en droog;
Ilc heb u lief, mijn fiksche knapen,
Met rand gemoed en ronde vuist
En met een blauwen kiel tot wapen
Van d'adel, die in 't harte huist!
1846.

ST. NICOLAAS OP SCHOOL.
G. C.

VAN 'T HOOG

Uit: „Iris"

In lange rijen zitten de kind'ren;
Somm'ge met Zondagsche pakjes aan,
Maar ook schoreme stakkers in poovere plunje,
Kind'ren van d'armsten, die er bestaan!
Maar hun oogen lachen nu, zorgeloos!
En ze zijn zich geen armoe bewust:
De fee der Verbeelding heeft d'arm'lijken kleinen
De bleeke wangetjes roodgekust!
En ze zien als in levend prentenboek,
Bij 't luist'ren naar 't wonderverhaal,
Telkens de beelden der faab'lende stemme,
Op 't tooneeltje aan 't eind van de zaal.
Ze voelen de sfeer van het goede óm zich
En de raking van 't hoogere leven;
Ze voelen, al zijn ze 't zich onbewust,
Zich wel, door er zich aan to geven.
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En als ze eind'lijk St. Nicolaas zien,
Barst los een kreet van uitbundig plezier;
D'r is op de wereld geen leed of verdriet,
't Is allemaal weelde hier!
In lange riien zitten de kind'ren,
Ze zingen hun lied'ren daav'rend!
D'r is feest op school! D'r is feest op school!
De armen zijn rijk van-avend!

SUGGESTIE.
Uit: „Onze jonge kinderen".
J. R.-R.

Mijn onderwijzeres, van wie ik veel hield, had met haar
zuster mij geholpen met een uitgebreid handwerk.
Toevallig zag ik een gehaakt vingerdoekringetje, dat, gegomd
en met een lintje doorregen, een aardigen indruk maakte.
1k besloot voor de dames er zoo een to maken. Haakgaren had
ik nog, een vriendelijke, oude apotheker gaf ze het gewenschte
gombad, het kostte me enkel twee halve ellen lint, A drie
cent per lintje. Voorwaar een bof, als je in 't geheel vijf centen
weekgeld hebt!
Nu was er dien dag op school een beetje narigheid naar aanleiding van een sneeuwgevecht, dat de meisjes met de leerlingen van een jongensschool hadden geleverd, het rechte
herinner ik mij niet meer.
Om vier uur liet ik stilletjes de ringetjes zien aan een vriendin,
die er pret over had.
Onze onderwijzeres, kwaads vermoedende, vroeg streng:
„Wat voeren jullie daar uit?"
Had ik nu maar gewoon de ringetjes gegeven, dan was alles
goed geweest. Maar ik antwoordde: „Niks."
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„Jawel, kom eens hier, wat zei je?”
Mijn antwoord was een tranenvloed. Ilt kon nog zeggen: „'t Is
heusch niet lets, wat u denkt van dat vechten met de jongens,"
't hielp niet. Ik moest schoolblijven tot ik het geheim had laten
zien. Maar ik weigerde eerst lets van de ware toedracht der
zaak te vertellen.
En goed herinner ik mij mijn gedachten van dat uurtje: Ja,
't was toch ook eigenlijk gek, en 't kwam niet te pas, zulke
rare ringetjes voor de juffrouw te maken. Als ze nu maar duur
waren geweest, of er was veel werk aan ! Maar verbeeld je:
het haakgaren had ik, en ik had ze niet eens zelf gegomd.
De juffrouw zou ze misschien wel weggooien. Als zij ze zag,
dan zou ze zeggen: „Wat zijn dat voor lorren van drie centen?"
Neen, ik wou ze niet laten zien. Dan zou ik thuis geld vragen
en een heel duur ding koopen, van een gulden minstens we!!
Maar ik mocht niet weg voor ik mijn geheim getoond had.
En met den noodigen omhaal, dat het ook heusch niet goed
was enz. kwamen de arme ringetjes voor den dag.
De juffrouw, die een geheim briefje of spotvers of zooiets
verwachtte, zette groote oogen op, maar zeide niets. — Den
volgenden dag werd ik gevraagd te komen koffiedrinken.
De tafel was keurig gedekt, en bij de bordjes der beide dames
ontdekte ik mijn ringetjes!
Even wezen zij er op: „Kijken wij eens een beeldige ringetjes
hebben," en meer werd er niet over de zaak gesproken.
Maar nu was ik verbaasd. Dus die ringetjes waren toch beeldig?
Ja, ik had dat ook wel gevonden eerst, maar later had ik ze
mijlen ver weggewenscht. 1k kwam er met mijn gedachten
niet uit.
Pas veel later begreep ik het, hoe een kind met de onduidelijke
onderscheiding die het heeft tusschen een kwade en een goede
daad — en nog wel een kritisch aangelegd kind — soms door
suggestie van ouderen niet alleen het kwaad voor goed, maar
ook soms het goed voor kwaad kan aanzien.
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SEPTEMBER.
Uit: „Schoolland, Roman van een klas".
TH. THIJSSEN.

Hendrika Klaver was vandaag jarig; tien jaar. 't Is geen
florissante verschijning; 't is zo'n beetje 't genre van Leentje
Roos: viezig en armoedig, en 't gezichtje zorgelik. Maar ze
had het toch klaar weten te spelen, dat vanochtend haar
zakje ,,lekkers" op mijn tafeltje lag, waaruit ze zou trakteren.
't Zag er nogal verfomfaaid en onsmakelik uit, het zakje;
't lag op mijn tafeltje als een stukje achterbuurtswinkeltjesellende, en deed mij helemaal niet feestelik aan. Ik deed net,
of ik de tractatie niet zag, en ging tersluiks naar de kast, en
keek even in m'n foliant, m'n klasseboek, en zag dat Hendrika
Klaver de jarige was. Toen zag ik plotseling wel het lekkers
liggen, en zei: „Ha, weer 'es een jarige? Als 't maar lekker is,
Hendrika."
Et stap naar haar toe, — ze zat verlegen-glimlachend in haar
bank, — en feliciteerde haar vrolik. Haar handje was een
beetje kleverig... achter me hoorde ik een van de meisjes
tamelik hardop zeggen: „Ik lust ze niet. Ajakkes."
M'n eerste opwelling was, me om te willen draaien, en de
spreekster eventjes de mantel uit te vegen, maar meteen
bedacht ik, dat zoveel gerucht, hoe ondubbelzinnig ik ook
m'n afkeuring uitsprak, toch min of meer pijnlik voor de jarige
zou zijn, en ik besloot, niets te zeggen en of te wachten, hoe
't verder liep. Goed raad wist ik eigenlijk niet.
We gingen lezen. A gaf Hendrika Klaver de eerste beurt,
omdat ze jarig was, en toen ik merkte dat ze werkelik wonderbaarlik goed las, liet ik haar doorlezen, het lesje uit. Zo'n extralange beurt is een enorme traktatie...
Toen kwamen de andere beurten, veel korter; en terwijl ik
daar zoo rustig achter m'n tafeltje zat te luisteren, kreeg ik
een zonderlinge inval: ik maakte het zakje lekkers open, en
snoepte, doodkalm!
„0!" riep dadelik Mina Helm, en de hele klas keek op; Hendrika Klaver glimlachte me goedig toe, maar de meesten hadden
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toch niet gezien, wat ik gedaan had, en keken informeerderig
om zich heen.
„De meester snoepte !" lichtte Mina Helm ze gauw in; ik
zat zeer duidelijk te eten; 't was een chocoladeflikje van
afgrijselike kwaliteit, er zat een soort verfsmaak aan, maar ik
smulde duidelik. En nu begrepen ze, er ging een vreugdevol
gehuil op over de ondeugende meester. Ilc strekte weer m'n
hand uit, en pakte weer 'n flikje, en bracht het langzaam naar
m'n mond; 'k rook de rare verflucht — maar ja, dat was slechts
een der ongerieflikheden des beroeps, en ik smulde weer
duidelik. De jongens voor me zaten met wijze mannengezichten
de zeer goeie mop die ik uithaalde te waarderen en lieten zich
niet verleiden tot protest. De meisjes deden anders, ze speelden
de rol van brutaaltjes, van strenge moedertjes tegenover de
ondeugende kwajongen, die ik voorstelde; dreigden, waarschuwden, protesteerden met gillende sopraantjes. 't Was aardig,'t was eigenlik best 'n beetje verfsmaak in m'n mond waard...
„'t Mag van Hendrika," verdedigde ik me zo kinderachtig
als ik maar kon, en ten derden male strekte ik mijn hand uit
naar 't zakje. Een stuk of vijf zes meisjes waren d'r bank uitgelopen, en drongen om Hendrika heen, stookten haar op,
om in te grijpen, fluisterden haar raadgevingen in. Letten er
niet op, hoe dicht ze bij Hendrika kwamen, hoe d'r vieze haar
langs hun gezichten streek.
(finder breed-lachende bijval van de jongens stak ik leukkalm
het derde flikje in m'n mond; en bij wijze van uitval, ze leek
werkelik wel 'n katje, vloog Marietje de Boer op m'n tafeltje
af, greep het zakje, en bracht het in veiligheid bij Hendrika.
„Stop weg! Stop weg!" En ja hoor, Hendrika koos partij,
en stopte het zakje weg, ergens ander haar vale jurk.
'k Had een heel kalmerings-karwei, eer we weer met de nodige
rust onze leesles konden voortzetten; eigenlik bleef het de
hele leesles door maar zo-zo met de orde: telkens en telkens
wilden de meisjes weer de komedie beginnen, en ik begreep
het: normaal zou de klas pas weer worden als het zakje lekkers
goed en wel gekonsumeerd was.
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Vlak voor 't speelkwartier wenkte ik Hendrika, dat ze kon
„uitdelen". En met voldoening zag ik, hoe het kind daar aan
begon met het trotse gevoel, werkelik te gaan trakteren; ik
loerde d'r op, of een van de meisjes nu soms nog bedanken
zou voor 't gepresenteerde lekkers; ik loerde d'r op of er iemand
soms iets zou laten merken van de verfsmaak, die zou ik dan
even, nam ik me voor.
Welnu, ik loerde vergeefs. Allen namen; ieder twee, want
Hendrika zei telkens „op een been kan je niet loopen"; en
ofschoon de verflucht duidelik uit de klas opsteeg — alien
smulden. Ze deden niet alsa, zo als ik, ze smulden werkelik.
Ach, verwend op 't gebied van snoepen zijn ze ook geen van
alien.
Er bleven nog wat flikjes over in het puntje van het zakje.
Hendrika hield het trots omhoog en zei: „Voor de handwerkjuffrouw, vanmiddag!"
Mooi, dacht ik, kan die juffrouw, Montagne heet ze geloof ik,
66k even van de verf genieten...
En dadelik daarop dacht ik aan juffrouw Veldman. En hoogethisch fariseerde ik: „En juffrouw Veldman, je oue juffrouw,
krijgt die niets, verge& je die?"
„Neemt toch nooit," zei Hendrika. En van alle kanten werd
het met ijver bevestigd: Juffrouw Veldman liet je wel altijd
uitdelen als je jarig was, maar zelf lustte ze niets er van.
a zou liegen, als ik beweerde, dat er kritiek in klonk, toen de
klas dat van juffrouw Veldman vertelde. De kinderen hebben
de hoogheid van de juffrouw, haar staan bOven de sfeer van
de zakjes snoeperij geaksepteerd. Maar toch — ik geloof dat
ik door die kleine opoffering van even een beroerd smaakje,
veel sterker dan zij stond tegenover de nuffige aanstelstertjes die
van plan waren geweest, Hendrika Klaver te kleineren.

199

ZIJN GROOTE VRIEND.
Uit: „Jaarboekje voor 1928 v. d. Vereenig. v. OudLeerlingen der Apeldoornsche Rijkskweekschool".
J. R.R.

't Was maar een klein kereltje, toen hij op school kwam.
Lang was hij zwak geweest, te zwak om naar school te gaan.
Hoewel hij nu een of twee jaar ouder was dan de meeste
jongens, was hij toch de kleinste en de tengerste.
„Wat is dat voor een kleine deup?" had de juffrouw gezegd.
Van toen of noemden de jongens hem: de deup. Dit maakte
hem nog meer eenzelvig en teruggetrokken, dan hij het door
zijn eenzaam opgroeien al was geworden.
De juffrouw trachtte hem eerst aan het praten te krijgen.
't Lukte niet. Beleefd en rustigjes gaf hij antwoord, als hem
iets gevraagd werd, uit zichzelve vertelde hij nooit iets. Kattekwaad voerde hij niet uit, zijn werk was middelmatig, niet
buitengewoon goed en niet erg slecht, ja, hij was eigenlijk
maar zoo'n gewoon klein kereltje, zooals er zooveel zijn, dat
in niets opvalt en niet tracht op te vallen.
Doch dat alles veranderde, als hij een weinig langzaam zijn
oogleden opsloeg en iemand aankeek.
zijn blik was als een groet uit wazige, wijde verten. Heldere
vensterkens leken zijn kijkers, waarachter een diep verschiet
zich uitstrekte. Het waren oogen, waarin men zich verliest.
welke kleur hadden zij? Ik weet het niet: soms waren ze als
het gouden zonnelicht, dan weer als een donker pijnwoud.
Oogen, zooals de onschuld zelve moet hebben, die weten van
geen kwaad, die iemand aankijken met een ontroerend vertrouwen. Wie zou slecht kunnen doen of denken bij den blik
van dit kind?
Doch als hij zijn oogen neersloeg, dan was het weer het gewone
ventje, van wien niets te vertellen viel.
's Zomers ging Gerrit met z'n ouders en zijn groote zus in
een klein pensionnetje op de hei. Hij was er niet anders dan
in de stad, knutselde wat met z'n mecanodoos, of kleurde in
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z'n teekenboek, wandelde met z'n vader en moeder, maar

hield zich meest afzijdig van de kinderen.
Op zekeren dag kwam er een nieuwe familie aan met drukke,
vroolijke kinderen en veel koffers en bagage. 't Was een heele
beweging. Het zou iets voor Gerrit geweest zijn, stilletjes het
bosch in te loopen, of wat in z'n eentje te gaan prutsen, alsof
er niets gebeurde. Maar onweerstaanbaar werd hij aangetrokken.
Want bij het gezelschap was een groote jongen van een jaar
of zestien. Hij was van het station gearriveerd op de fiets,
met een klein zusje achterop, en een zware tasch aan het stuur.
En zoo gemakkelijk als hij afstapte ! Was me dat een jongen!
Dat was nog eens heel iets anders dan Klaas Bouter of Kees
Poelman uit de zesde klasse, die hem altijd „kleine deup"
noemden. Die kon hij wel beiden met den hand omver gooien,
zoo'n groote jongen.
„Kun je me ook zeggen, waar het fietsenhok is?" Gerrit beefde.
Vroeg hij dat aan hem, zoo maar aan hem?
„Achter het huis. Ilc zal het wijzen." Het ventje schrok
van zijn eigen stoutmoedigheid. Hoe zou het worden opgenomen?
„All right! Ben je hier ook en pension? Hoe heet je? Ilc heet
Willem."
Gerrit kon zoo gauw niet alles verwerken. Wat een raar woord
zei die jongen; hij moest goed opletten, vast was het een heel
flink woord om te zeggen. En wat zou hij bedoelen? zou hij
willen, dat hij Willem zei, zoo maar gewoonweg? Waarom
eigenlijk niet? 't Was toch ook een jongen met een trui en
met kniekousen, net als hij zeif. Maar zoo vreeselijk groot.
En een stem als een man, als een echte man.
„Nu, hoe heet je?"
„Gerrit," fluisterde het ventje.
„All right. Help jij me eens mijn tasch dragen, Gerrit. En wijs
me den weg in huis."
Trotsch als een pauw liep hij vooruit. Hij moest den weg
wijzen, hij en dat aan zoo'n grooten jongen.
's Middags aan tafel was de plaatsing zóó, dat Willem bij Gerrit
kwam te zitten. „Jongens bij jongens," zei vader, die de
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bewondering had zien stralen uit de oogen van het kind, „dat
is nu je groote vriend."
Verschrikkelijk, verschrikkelijk, wat kon zoo'n jongen eten!
Hoeveel had hij al wel niet op; nu was er nog een stukje
pudding over. „Geef het hem maar," zei Wims moeder —
Wim, zoo noemden ze hem, niet Willem — „geef het hem
maar, hij is nooit to verzadigen."
Gerrit keek naar zijn eigen kleine portie. Eten zou hij, reken
maar! Hij wou ook zoo groot worden als Wim en zoo flunk
en knap. „Geef mij ook nog maar een beetje pudding." Vader
gaf moeder een knipoogje. „Voorbeelden strekken," zei hij
en streek zijn kleinen vent over het haar.
Wat een heerlijke tijd brak er nu aan voor het kind. Als een
hondje volgde hij Wim, viel van de eene bewondering in de
andere. Wim kon van alles, vond Gerrit. Hij kon fluitjes
maken van een wilgetak, zilverpapier snijden van den bast van
een berk; hij kende den naam en het geluid van iederen vogel,
die voorbij vloog, hij ging op de fiets een onbekenden weg
op en kwam met zijn kaart altijd weer terecht.
Maar het mooiste was, als hij vertelde van zijn kampeertocht.
Met twee vrienden had hij veertien dagen rondgezworven,
zelf gekookt, 's nachts geslapen in een tent. Van zoo iets had
Gerrit nog nooit gehoord. Hij hield den adem in, als Wim
vertelde van een landlooper, die zoo maar eens in de tent
binnenkeek, of van het onweer in den nacht, of van het zwemmen in zee. Och, och, wat beleefde je veel, als je zoo'n groote
jongen was ! Soms zei Wim: „Kom, Gerrit, ga je mee achter
op de fiets?" „Al rift," zei het kind dan met een gewoon
gezicht, maar zijn kleine hartje trilde van opwinding.
Wim vertelde van de H. B. S. Met September zou hij in de
vijfde klasse komen. Moeilijk hoor! Hij was er wel graag,
maar Duitsch, daar had hij onvoldoende voor. Een strop vond
hij het.
Gerrit knikte begrijpend. Hij ging ook wel graag naar school,
maar schrijven kon hij niet. Altijd waren de letters krom,
nooit was het goed, neen, schrijven, dat was een strop ! Wim
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had er vroeger ook zoo'n last mee gehad, schreef nog vreeselijk
leelijk. Maar 't gaf niets, later tikte je toch op een schrijfmachine,
ouderwetsch zou het zijn om gewoon te schrijven. Nieuwe
horizonnen doken voor Gerrit op.
En was het niet toevallig? Wim's H. B. S. stond aan een
gracht, de school van Gerrit in een nauwe zijstraat daar vlakbij.
Jawel, Wim kende de school goed. zoo'n klein schoolplein
met een hek er voor.
„Nu, dan zullen we elkaar nog wet eens zien." Als dat toch
eens gebeurde!
Tê spoedig kwam het einde der vacantie.
„Ajuus," zwaaide Wim van of zijn fiets.
„Tabe !" riep Gerrit, als een echte groote jongen. zijn gezicht
was een en al branee.
Maar z'n hartje schreide.

Zooals een paard staat, z'n trouwen kop over het hekje op den
vlonder, en kijkt den weg op in onbegrepen wachten, zoo
stond Gerrit ieder speelkwartier te kijken over het hek van het
schoolplein en wachtte, hij wist zelf niet wat. „Moet je niet
spelen?" vroeg de nieuwe juffrouw van de tweede klasse.
Maar die van de eerste lichtte haar in: zoo'n stil, eenzelvig
kereltje, toch niets aan te doen, gaf geen last, dat was al veel
waard.
En eens op een dag, toen gebeurde het. De vijfde klasse H. B. S.
had een onverwacht tusschenuur, door ziekte van een leeraar.
Daar kwam een troepje jongens door de nauwe schoolstraat,
jongens, neen meneeren. Met een schok herkende Gerrit z'n
vriend.
Anders was deze, dan buiten. Jawel, Gerrit begreep. Hij
had Wim hooren praten tegen zijn moeder over een lange
broek en een deukhoedje. Je kon toch niet naar de vijfde klasse
met een korte broek. Dat was al te mat.
De lange broek was gekomen en het deukhoedje ook. Nu was
Wim geen jongen meer, een meneer, net als de meester.
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Het clubje naderde. Hun zware stemmen klonken op tegen
de hooge huizen, hun jonge lach daverde. Gerrit hield z'n
adem in, wachtte, wachtte.
Midden voor het schoolplein bleef Wim staan; onderzoekend
gingen zijn oogen langs de spelende kinderen, toen ontdekte
hij aan het hek het ventje. „Hei, Gerrit!" riep hij, „d-A-a-g",
en op vragenden toon toen: „All right?"
Gerrit kon haast niet antwoorden. Hard zwaaide hij terug:
„Ja, al rijt!" Hij had het begrepen.
Het groepje H.B.S.'ers verwijderde zich. Nog even bleef het
kind hen nazien, met een diepen zucht. Toen plotseling keerde
hij zich om, en wierp zich tusschen de spelende kinderen.
„Ik doe mee !" Hij werd niet op zij geduwd als anders, niet
uitgelachen. Hadden zij alien niet gemerkt, dat een groote
jongen van de H. B. S. hem zoo maar gegroet had?
's Middags vertelde hij, dat hij Wim had gezien. Hij zei het
eenvoudig, als een gewoon feit. Hoe kan een kleine kerel van
acht jaar zijn gevoelens in woorden uitdrukken? Een volwassene
kan het toch vaak nog niet. Maar wat zijn mond niet sprak,
dat zeiden z'n oogen. Z'n vader begreep, trok hem naar zich
toe. „Een flinke jongen, he, die groote vriend van jou?"
„Nou!" zuchtte Gerrit.
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HET KIND EN DE NATUUR.

DE WOLKEN.
Uit: „Vormen".
M. NIJHOFF.

1k droeg nog kleine kleeren en ik lag
Lang-uit met moeder in de warme hei
De wolken schoven boven ons voorbij
En moeder vroeg wat 'k in de wolken zag.
En ik riep: Scandinavie, en: eenden
Daar gaat een dame, schapen met een herder —
De wond'ren werden woord en dreven verder,
Maar 'k zag dat moeder met een glimlach weende.
Toen kwam de tijd dat 'k niet naar boven keek,
Ofschoon de hemel vol van wolken hing,
a greep niet naar de vlucht van 't vreemde ding
Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek.
— Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide
En wijst me wat hij in de wolken ziet,
Nu schrei ik zelf, en zie ik in 't verschiet
De verre wolken waarom moeder schreide —
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POEZIE IN 'T KINDERLEVEN .
Uit: „Zedelijke Opvoeding".
I. KOOISTRA.

Trek om het kind een wijden cirkel van liefderijke zorg,
waarbinnen het zich ombelemmerd kan bewegen en ontwikkelen — voorzie behoorlijk maar eenvoudig in zijn levensbehoeften — omring het met opgewektheid en orde — gewen
het aan trouwe plichtsvervulling — en — wanneer het gezond
is, zal 't een gelukkig kind zijn. Benijdenswaardig, wie zijn
kind een gelukkige jeugd kan geven !
Vertroetelde kinderen zijn niet gelukkig. Hun wenschen en
verlangens richten zich altijd op eigen genot. Bovenmate
krachtig ontwikkelt zich hun egoisme; gedurig stoot het hen
met geweld over de grens die zelfs de toegeeflijkste ouders hen
niet laten overschrijden en wordt zoo oorzaak van herhaalde
hevige botsingen, die op de stemming van de strijdende partijen
een allerverderfelijksten invloed hebben. De liefde van ouders
voor hun kinderen kan in de opvoeding een benijdbare kracht
zijn; och, waarom is zij zoo vaak onverstandig in haar uitingen !
Waarom is zij zoo vaak hun zwakheid !
Nauw is het schoone verwant aan 't goede: laten we 't kind
zooveel mogelijk omringen met een schoonheid die het kan
genieten. Allereerst in huis. Rijkdom is daarvoor niet noodig.
Netheid, licht, — behaaglijke eenvoud, — ziedaar de schoonheid, die ook het kinderoog prettig aandoet.
En buiten is de eindelooze natuur, vol poezie voor ieder,
wiens gemoed er voor open staat. Mak het kind er voor open!
De voorjaarsadem vaart door de lucht, neem het mee naar
buiten, om de lente to zoeken: in het bosch, of de boomen
katjes dragen, op de speelplaats of in den tuin, of de knoppen
haast openbarsten, — buiten de stad, of de leeuwerik zingt,
de nachtegaal slaat. — De zon gaat onder in stapels van wolken,
— laat zijn phantasie er in zien reuzen, leeuwen, kasteelen,
kerken... Hel schijnt de zon over de golven, — wijs op die
levende lichtbanen met haar starrelende uitgolvingen...
't Is winter — dood is de natuur, — laat het kind zien, hoe de
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kastanjeknop nieuw leven belooft, hoe daar een Jong takje
met blaadjes en bloesem in zijn warm bedje ligt te wachten
op de voorjaarszon, — den prins, die het zal wekken met zijn
kus ! — En wie met zijn kind wil spreken over zijn God, —
waar zal hij het doen met meer overtuiging, met meer warmte
dan bier in de grootsche natuur !

DE KLEINE JOHANNES.
FREDERIK VAN EEDEN.

Uit: „De kleine Johannes".

I
Ilc zal u iets van den kleinen Johannes vertellen. Het heeft
veel van een sprookje, mijn verhaal, maar het is toch alles
werkelijk zoo gebeurd. Zoodra gij het niet meer gelooft, moet
ge niet verder leven, want dan schrijf ik niet voor u. Ook
moogt ge er den kleinen Johannes nooit over spreken, als ge
hem soms ontmoet, want dat zou hem verdriet doen en het
zou mij spijten, u dit alles verteld te hebben.
Johannes woonde in een oud huis met een grooten tuin. Het
was er moeilijk den weg te vinden, want in het huis waren veel
donkere portaaltjes, trappen, kamertjes en ruime rommelzolders, en in den tuin waren overal schuttingen en broeikasten.
Het was een heele wereld voor Johannes. Hij kon er verre
tochten in maken en hij gaf namen aan alles wat hij ontdekte.
Voor het huis had hij namen uit het dierenrijk: de rupsenzolder, omdat hij er rupsen groot bracht; het kippenkamertje,
omdat hij daar eens een kip gevonden had. Die was er niet
van zelve gekomen, maar daar door Johannes' moeder te broeien
gezet. In den tuin koos hij namen uit het plantentijk, en lette
daarbij vooral op de voortbrengselen, die voor hem van belang
waren. Zoo onderscheidde hij een frambozenberg, een dirkjesbosch en een aardbeiendal. Heel achter was een plekje, dat

hij het paradijs noemde en daar was het natuurlijk erg heerlijk.
Daar was een groot water, een vijver, waar witte waterlelien
dreven en het riet lange fluisterende gesprekken hield met den
wind. Aan de overzijde lagen de duinen. Het paradijs zelf was
een klein grasveldje aan dezen oever, omringd door kreupelhout,
waartusschen het nachtegaalskruid hoog opschoot. Daar lag
Johannes dikwijls in het dichte gras en tuurde tusschen de
schuifelende rietbladen door, naar de duintoppen over het
water. Op warme zomeravonden was hij daar altijd en lag
uren te staren, zonder zich ooit te vervelen. Hij dacht aan
de diepte van het stille, heldere water voor zich, — hoe gezellig het daar moest zijn, tusschen die waterplanten, in dat
vreemde schemerlicht, en dan weer aan de verre, prachtig
gekleurde wolken, die boven de duinen zweefden, — wat daar
wel achter zou zijn en of het heerlijk zou zijn daarheen te
kunnen vliegen. Als de zon juist was ondergegaan, stapelden
de wolken zich daar zoo opeen, dat ze den ingang van een
grot schenen te vormen en in de diepte van die grot schitterde
het dan van zachtrood licht. Dat was wat Johannes verlangde.
Kon ik daarin vliegen ! dacht hij dan. Wat zou wel daar achter
zijn? Zou ik daar eenmaal, eenmaal kunnen komen?... Maar
hoe dikwijls hij dat wenschte, telkens viel de grot in vale,
donkere wolkjes uiteen, zonder dat hij er dichter bij kon
komen. Dan werd het koud en vochtig aan den vijver en hij
moest zijn donker slaapkamertje in het huis gaan opzoeken.
Hij woonde daar niet geheel alleen; hij had een vader, die
hem goed verzorgde, een bond, die Presto en een kat, die
Simon heette.
II
Het was warm aan den vijver en doodstil. De zon rood en
afgemat van haar dagelijksch werk, scheen een oogenblik op
den verren duinrand uit te rusten, voor ze onderdook.
Bijna volkomen spiegelde het gladde water haar gloeiend
aangezicht weer. De over den vijver hangende bladen van
den beuk maakten van de stilte gebruik, om zich eens aan210

dachtig in den spiegel te bekijken. De eenzame reiger, die
tusschen de breede bladen van de waterlelie op een poot stond,
vergat dat hij uitgegaan was om kikkers te vangen en tuurde
in gedachten verzonken langs zijn neus.
Daar kwam Johannes op het grasveldje om de wolkengrot te
zien. Plomp ! plomp ! sprongen de kikvorschen van den kant.
De spiegel trok rimpels, het zonnebeeld brak in breede strepen
en de beukenbladen ritselden verstoord, want ze waren nog
niet klaar met hun beschouwing.
Vastgebonden aan de naakte wortels van den beuk lag een
oude kleine boot. Het was Johannes streng verboden daarin
te gaan. 0, wat was dezen avond de verzoeking sterld Reeds
vormden de wolken zich tot een ontzaglijke poort, waarachter
de zon ter ruste zou gaan. Schitterende rijen wolkjes schaarden
zich ter zijde als een goudgeharnaste lijfwacht. Het watervlak
gloeide mede, en roode vonken vlogen als pijlen door het oeverriet.
Langzaam maakte Johannes het touw der boot van de beukenwortels los. Daar te drijven midden in de pracht! Presto was
reeds in de boot gesprongen en eer zijn meester het zelf wilde,
schoven de riethalmen vaneen en dreven zij beiden weg in
de richting van de avondzon. Johannes lag op den voorsteven
en staarde in de diepte van de lichtgrot. — Vleugels ! dacht
hij, nu vleugels ! en daarheen !
De zon was verdwenen. De wolken gloeiden door. In het
oosten was de hemel donkerblauw. Daar stond een rij wilgen
langs den oever. Roerloos staken zij hun smalle, witte blaadjes
in de stifle lucht. Tegen den donkeren achtergrond scheen
dat prachtig bleekgroen kantwerk.
Stil! wat was dat? Het schoot als een suizeling over het waterviak, — als een lichte windvlaag, die een spitse yore in het
water groeft. Het kwam van de duinen van de wolkgrot.
Toen Johannes omzag, zat een groote, blauwe waterjuffer op
den rand der boot. Zoo groot had hij er nog nimmer een gezien.
zij zat stil, maar haar vleugels bleven in een wijden cirkel
trillen. Het scheen Johannes, dat de punten van haar vleugels
een lichtenden ring vormden. Dat moet een vuurvlinder zijn,
dacht hij, die zijn heel zeldzaam.
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Doch de ring werd grooter en grooter en de vleugels trilden
zoo snel, dat Johannes niet meer dan een nevel zag. En langzamerhand zag hij uit dien nevel twee donkere oogen schitteren,
en een lichte ranke gestalte, in een teederblauw kleedje, zat
op de plaats van de libel. In het blonde haar was een krans
van witte winden en aan de schouders gazen haftvleugels,
die als een zeepbel in duizend kleuren schitterden.
Een huivering van geluk doortintelde Johannes. Dat was een
wonder!
„Wilt ge mijn vriend zijn?" fluisterde hij.
Dat was wel een zonderlinge wijze om een vreemde aan te
spreken — maar het ging hier niet gewoon toe. En hij had
een gevoel, alsof hij het vreemde, blauwe wezen al lang kende.
„Ja, Johannes !" hoorde hij en de stem klonk als het schuifelen
van het riet in den avondwind of het ruischen van den regen
op de bladen van het bosch.
„Hoe moet ik u noemen?" vroeg Johannes.
„Ik ben geboren in den kelk van een winde. Noem mij Windekind !"
En Windekind lachte en staarde Johannes zoo vertrouwelijk
in de oogen, dat het hem wonderbaar zalig te moede werd.

DE SLAK.
Uit: „Darwintulpen",
I. C. DE B. S.

„Als je je tweede kopje thee op hebt, moet je eens meegaan
naar het balcon, Emmy," zei Bert.
„Ik heb wat." Zijn stem nam een geheimzinnigen klank aan.
„Een salamander?" onderstelde Em.
„Neen je moet eens kijken, 't is lets zeldzaams !"
„Een zijderups?" probeerde Em nog eens.
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„Neen, Em. Nou, — 'k zal 't maar zeggen, want ik kan eigenlijk
niet zoolang wachten, tot je je thee op hebt, 't is, 't is een —
slak.”
„Een slak?" Em zag in haar idee al een griezelig glad beest,
dat een slijmerige streep achterliet waar het kroop.
„Ja, Em, een slak! Een slak met een huisje. Een wijngaardslak.
Die zijn zeldzaam !"
„Zoo!" zei Em met geveinsde interesse.
„zal ik hem hier halen?" stelde Bert voor met gelukkige
oogen.
„'k Ga met je mee." Emmy stond op. Stel je voor, zoo'n vieze
slak hier, hij was in staat hem op het tafelkleed neer te zetten.
„Even wachten dan, even wachten dan." — Bert was werkelijk
geagiteerd. „'k zal hem eerst uit z'n hokje halen en op den
rand van 't balconhekje zetten."
„Goed," zei Em. „Roep maar, als 'k mag komen."
Hij was al. weg... „Kom nu maar!"
Em kwam. Daar zat de huisjesslak o p 't hekje.
„Mooi!" zei ze.
„Stil! niet zoo hard praten! Even achteruit. Wacht eventjes."
Met aandacht keek Emmy niet naar de slak, maar naar het
gespannen gezicht van haar broertje. Kijk die oogen nu schitteren. Zijn heele houding was een en al verwachting.
„Nu Em... kijk nu... voorzichtig! Zie je z'n kopje uit het
huisje komen? Zie je en voelhorens? Dat is en mond, zeg.
Hij kan suiker eten. Moeder en vader hebben 't ook al gezien.
Em, zie je 't fijne huisje? Prachtige strepen, he? Kijk nu toch
die prAchtige, ronde, fijne streepjes van het huisje. Geen
mensch zou zoo lets kunnen maken. 0, kijk, Em! Em! Kijk,
nu komen zijn twee grOote voelhorens ook. 0, zie ze eens hoog
in de hoogte gaan! 't Lijkt wel... 't lijkt wel... 't lijkt wel een
hert!" — Zijn stem trilde van bewondering, z'n oogen glansden.
„'t Lijkt wel een hert!"
,Ja, 't is prachtig," zei Em en ze veinsde niet meer.
Ze wist, dat het bespottelijk was een slak te vergelijken met
een hert, maar nog nooit had ze een slak zoo gezien als nu,
gesuggereerd door de eerlijke bewondering van Bert. Ze keek
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met aandacht en opeens zag ze, dat het eigenlijk een wonder
was, zoo'n vieze slak. „'t Is mooi," zei ze nog eens.
„En als hij gekropen heeft," zei Bert verrukt, „als hij gekropen
heeft, is er een zilverachtig weggetje, overal waar hij is geweest."
„Waar jij loopt," zei Em, — ze wou hem plagen, maar ze
hield opeens stil, want waar Bert liep, daar was werkelijk een
zilveren weggetje, daar werden altijd wonderen van heerlijkheid
ontdekt...
Bert merkte niets van de zusterlijke overpeinzing.
„Ik stop hem nu weer in z'n hokje," zei hij, „anders kruipt
hij vannacht weg en dat zou vreeselijk zijn."
„Pas er maar goed voor op," zei Em, „want morgen moeten
de vrindjes zeker komen kijken."
„Natuurlijk ! Vanmiddag zijn ze er ook al geweest !"

AVONDLIEDJE.
Uit: „Nieuwe Verzen".
JACQUELINE VAN DER

Nu moeten die oogjes zich sluiten,
Die ik weer open zag.
We hebben den ganschen dag
Door weiden en bosschen daar buiten
Geloopen, of worden misschien
Die voetjes niet moede van 't stappen,
Die lachende lipjes van 't snappen,
Die kijkertjes niet van het zien?
Daar buiten bij boschbes en varen
Daar heb ik je sprookjes verhaald,
Daar speelden we, dat we verdwaald,
Als Hans en Grietje waren,
Daar hebben we beiden, verrukt,
De vlugge konijnen zien spelen;
We hebben de holle stelen
Van paardebloemen geplukt.
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En heel lange slingers gemaakt
En bloemenkransjes gewonden,
Wij hebben de nest] es gevonden
Maar niet aan de eitjes geraakt...
Maar nu beginnen alree
De blinkende sterren to schijnen,
Nu rusten de kleine konijnen
Op hun legerstee;
En knikkebollend staan
In 't gras de witte margrietjes
En blauwe vergeet-mij-nietjes
En willen niet slapen gaan.
Nu zingt de zorgzame wind:
„Madeliefje, mijn engeltje,
Val niet van je stengeltje,
Ga toch naar bed, mijn kind."
En slapen dan bloem en kruid,
Dan vaart de wind door de landen;
Waar paardebloemkaarsjes nog branden,
Blaast hij de lichtjes uit...
Maar nu is mijn lieveling moede
En nu moet ze slapen gaan,
Er komen nog vele goede,
Heerlijke dagen aan!
Maar nu komt er eerst een nacht,
Reeds is het donker daarbuiten,
Nu moeten die oogjes zich sluiten,
Mijn kind] e, slaap zacht, slaap zacht.
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HET SPEL.

HET SPEL.
Uit: „Het Spel bij dieren, kinderen en volwassen menschen".
H. ZONDERVAN.

De vraag of de instincten met een zekeren graad van doelbewust handelen gepaard gaan, wordt door de meeste moderne
onderzoekers eenvoudig onbeslist gelaten.
De heer A. F. J. Portielje wijst er op, dat bij de geluiden en
gebaren van vele dieren een oppervlakkige beschouwing wel
tot een doelbewust handelen zou doen besluiten, maar dat
zulks in werkelijkheid niet het geval is. Een onraad bespeurend
dier maant niet welbewust zijn wijfje of jong of kuddegenoot,
die het gevaar zelf nog niet opmerken, tot vluchten aan,
maar waarschuwt hen nolens volens door zijn angstige gedragingen.
Bij het ontwaren van het gevaar ontwaakt toch zijn instinct
tot zelfbehoud en het zou terstond op de vlucht slaan, ware
het niet, dat het tevens onder den ban zijner voortplantingsof sociale instincten staande, in zijn vlucht-instinct geremd
en genoopt werd, zich niet van zijn wijfje, Jong of kudde
to verwijderen. zijn innerlijke instinctieve tweestrijd wordt
onwillekeurig in geluid of gebaar geuit — zooals dit ook
bij onze gemoedsaandoeningen het geval is. Die uitingen
worden door de andere dieren opgemerkt en na herhaalde
ondervinding in hun vitale beteekenis herkend en ingeprent.
Op hun beurt worden ook zij daardoor genoopt tot onmiddellijk
vluchten dan wel zich voegen bij het mannetje of den aanvoerder der kudde.
—
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SPELTHEORIEEN.
Uit: „Het Spel enz.".
H. ZONDERVAN.

Kort samengevat komt de theorie over het spel van Spencer
op het volgende neer: De hooger staande dieren zijn beter in
staat zich voedsel to verschaffen dan de dieren van lagere
orde, zoodat hun tijd en kracht niet meer geheel in beslag
wordt genomen door de zorg voor het eigen ik. Daardoor bezitten zij een overschot aan levenskracht.
Dit wordt nog begunstigd, doordat de hooger georganiseerde
dieren zeer verschillende functies moeten verrichten en terwijl
zij de eene functie uitoefenen, kunnen de voor de overige
functies bestemde krachten uitrusten en zich herstellen (reintegreeren).Alshet overschot aan kracht een bepaalden hoogtegraad
bereikt heeft en als het ware „archipret" is geworden, dringt
het tot ontlading. Bestaat er op dit oogenblik geen aanleiding
tot werkelijke actie, dan heeft een zuivere nabootsing van deze
actie plaats en dit noemen wij spel.
Deze theorie is zeer aantrekkelijk en heeft ongetwijfeld haar
waarde voor de verklaring van vele spelen, maar laat het
oerverschijnsel van het spel, zijn meest elementairen en
zuiversten vorm, onverklaard, n.l. het spel van jonge dieren
en kinderen. Bij deze toch is meestal geen sprake van een
overschot van kracht, van „overflowing energy". —
• ■••.••

IMINM.

Reeds J. J. Rousseau heeft op de biologische beteekenis
der jeugdperiode gewezen en na hem zoo vele anderen. Zoo
zegt bijv. ook Dr. Wynaendts Francken, dat het spel is, „een
soort experimenteeren of instellen van proefnemingen. Niet
alleen spierstelsel en zintuigen worden door het spel geoefend,
maar ook geestelijke vaardigheden, als oplettendheid en geheugen, daarnaast ook zedelijke eigenschappen, als zelfbeheersching en wilskracht."
Keeren wij tot de dieren terug, dan kan men zeggen, dat de
meeste spelen van jonge dieren—en de jeugdspelen zullen steeds
het eigenlijke fundamenteele probleem van de speltheorieen

—
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moeten vormen — tot instandhouding van het individu dienen
en alle spelen tot instandhouding der soort. Ook de natuurlijke,
d. w. z. de zich vanzelf ontwikkelende jeugdspelen der menschen zijn als zulke vooroefeningen te beschouwen, die niet
slechts aan het individu ten goede komen, maar eveneens
voor de soort nuttig zijn. Zonder de jeugdspelen zou het
volwassen dier voor zijn hoofdlevenstaak slecht voorbereid
zijn. Het zou in de verste verte niet de vereischte geoefendheid
in het loopen, springen, overvallen van de prooi, vlucht voor
zijn vijanden, worstelen met zijn tegenstanders, enz. bezitten.
Ook het spierstelsel zou voor al die functies niet voldoende ontwikkeld en geschoold zijn, zelfs aan de ontwikkeling van het
beenderengestel zou heel wat haperen, terwijl ook de ontwikkeling van het intellect door de spelen zeer bevorderd wordt.
Dit laatste is, naar Karl Groos meent, zelfs als het hoofddoel
der spelen te beschouwen.
Algemeen wordt thans aangenomen, dat de tijd der jeugd,
die slechts bij relatief hoogstaande soorten voorkomt, tot doel
heeft het dier den noodigen tijd te geven, om zich aan zijn
ingewikkelde, door instincten alleen niet meer op te lossen
levenstaak aan te passen. Hoe hooger het meesterschap, des
te langer duurt de leertijd. Als dit juist is, dan komen als
leermiddel in de allereerste plaats de spelen in aanmerking.
Daarbij dringt zich dan de vraag op, of wellicht de jeugd ter
wille van de spelen bestaat? De dieren zouden dan niet, zooals
men veelal meent, spelen, omdat zij Jong en dartel zijn, maar
men zou moeten zeggen: de dieren bezitten een jeugd, opdat
zij spelen kunnen.
Nog eenige andere speeltheorieen moeten hier, al is het zeer
beknopt, vermeld worden.
Vooreerst de verzwakkingstheorie van een aantal Amerikaansche
physiologen, zooals Stanley Hall, Allin en Gulick.
Volgens hen zou het doel van het spel zijn een aantal lagere
instincten, die nog als rudimenten, uit den oertijd van den
mensch, overgebleven en op den duur tot ondergang gedoemd
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zijn, op onschuldige wijze gelegenheid te geven in werking te
treden en juist daardoor steeds meer te verzwakken.
Deze theorie heeft ernstig bestrijding ondervonden door
Claparede, Groos e. a. ————---— In de tweede plaats is de oude katharsistheorie, de leer
der zuivering, die reeds door Aristoteles tot verklaring van
het genot van het tragische werd opgesteld, door Carr op het
spel toegepast.
Volgens hem zou het doel van vele spelen hierin bestaan,
dat instincten, die behouden bleven, maar in ons dagelijksch
leven eerder schadelijk dan nuttig werken, in het onschuldige
spel tot ontlading kunnen komen. Op deze wijze worden de
instincten niet verzwakt, niet onderdrukt, maar eenvoudig
in onschadelijke banen afgeleid. Daarbij wordt feitelijk niet
de werkzaamheid zelf, maar slechts de er mede verbonden
emotie gelegenheid gegeven tot ontlading en deze is daarenboven niet duurzaam, maar slechts van tijdelijken aard. De
jongens b. v., die met elkander stoeien, verliezen daardoor
niet voor goed het kampinstinct, dat ze in ernstige gevallen
van het latere leven niet kunnen missen, maar het geeft aan
de met dit instinct verbonden emotie gedurende korten tijd
gelegenheid zich te uiten en voorkomt daardoor dat deze zich
anders wellicht op een sociaal schadelijke wijze, b.v. door
straatschenderij zou ontlasten. Zoo ook geeft het aan vele
personen, die zich driftig maken, een gevoel van verlichting
en doet het hun drift verminderen, als zij een deur kunnen
dicht smakken, een bord stuk gooien of ergens op kunnen
slaan, b.v. met de vuist op de tafel of met een stok op
den grond.
— Meer waarde dan aan de katharsistheorie is aan de door
Konrad Lange opgestelde aanvullingstheorie toe te kennen.
zij berust op de stelling, dat het spel niet alleen vooroefening,
maar tevens verdere oefening is. Zoo zal het voor den volwassen
natuurmensch een voordeel in den strijd om het bestaan
vormen, als hij zijn lichamelijke behendigheid niet alleen
toepast in den strijd met vijanden of op de jacht, maar ook in
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rustige tijden door oefeningen bij het spel onderhoudt en
verder ontwikkelt, b.v. door spiegelgevechten en krijgsdansen.
Hetzelfde geldt van de ridderlijke oefeningen en de sport bij
beschaafde volken. Hoogere beschaving beteekent verdeeling
van arbeid en verdeeling van arbeid eenzijdigheid.
In het spel nu heeft het kind en nog meer de volwassene
gelegenheid deze eenzijdigheid van het dagelijksch leven,
zoowel in physiek als in geestelijk opzicht, te verminderen.
— Uit het voorafgaande blijkt dus, dat in ouderen en nieuweren
tijd verschillende theorieen zijn opgesteld omtrent oorzaak en
doel van het spel. De vraag of een van deze de voorkeur verdient, zoodat zij alleen in staat is alle verschijnselen van het
spel te verklaren, moet ontkennend beantwoord worden, want,
zooals ook Dr. Wynaendts Francken opmerkt, is het niet
noodig aan din van deze, met uitsluiting van alle andere,
een brevet van juistheid te geven. Wel geeft die van Groos,
aangevuld met die van Lange, de meest volledige verklaring,
nochtans bevatten sommige der overige theorieEn eveneens
een kern van waarheid.
Zulks is des te waarschijnlijker, omdat wij omtrent het zieleleven en diens innigste drijfveeren nog zoo weinig met zekerheid weten. Dit geldt reeds van den mensch, maar in nog
veel hoogere mate bij de dieren, waarbij, tenminste als wij
op de hooger ontwikkelde dieren letten, wel degelijk van een
zieleleven mag gesproken worden. En van de dieren moeten
wij uitgaan, als wij het spel van den mensch en in het bijzonder
van de kinderen willen leeren begrijpen.

WINKELTJE SPELEN.
Uit: „Het Huis met de Rozenhaag".
(Vert. N. BASENAU-GOEMANS).

J. OTERDAHL.

...Daar lag een hoopje porseleinscherven en gekleurd glas bij
elkaar. Eenige steenen er om heen vormden als 't ware een
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omheining. Hier hadden stellig kinderen winkeltje gespeeld.
Dat was onweerstaanbaar. Anna-Maria was zelf plotseling niet
meer dan zes jaar.
Zij maakten een toonbank en legden haar waren daarop ten
toon in nette hoop] es; er was een groote keuze van alle dingen,
die men over 't algemeen genomen, noodig heeft om hier op
aarde te leven. Stukjes glas en scherven porselein, mos, heiwortels en bloemen, om nu maar niets te zeggen van wat de
schapen hadden achtergelaten, en dat heusch heelemaal droog
was en netjes, en gebruikt kon worden voor alles en allerlei.
Het komt er slechts op aan, om een beetje fantasie te hebben,
dan is er ineens een heele voorraad.
Kleintje was een deftige dame, die kwam koopen. Zij had
vele kinderen thuis, maar nam er nooit meer dan twee mee,
als zij boodschappen ging doen, een jongen en een meisje.
Het jongetje geleek veel op een verdorden dennetak, tenminste
als men hem zoo even oppervlakkig bekeek en het meisje had
iets van een roestige inmaakbus. Maar dat kwam alleen, doordat men die kinderen niet bekeek met de juiste oogen. Het
jongetje heette Magnus en het meisje Allamandia, een vreemde,
maar mooie naam, bedacht door de gelukkige moeder. Er
kwamen meer deftige dames koopen, soms met en soms zonder
kinderen. De winkeljuffrouw had een onuitputtelijk geduld
om alles te voorschijn te halen en te laten zien en haar waren
ten toon te spreiden en er werd flunk verkocht.
Langzamerhand kregen de deftige dames genoeg van het koopen,
zij gaapten, hare oogen werden kleiner en zij knipten met de
oogleden.
De winkeljuffrouw bemerkte het, bracht haar naar een beschut
plekje achter een groot rotsblok.
Daar sliep zij binnen weinige oogenblikken den slaap des
rechtvaardigen.
Maar 't had Anna-Maria goed gedaan om eens even niet
ouder te zijn dan zes jaar.
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VADERTJE EN MOEDERTJE.
Uit: „Ver van de Menschen".
JOSEF COHEN.

mot-ie moar wat rustigers spullen," zei de oude vrouw
Scholten.
„Loate wi voadertjen en moadertjen doOn," stelde Trientje
Willink voor. „En Gerardeentje is 't kind. Dan bin-ie de
voader en ikke de moader."
Dus speelden Peter Strie en Trientje Willink vader en moeder;
in hun nieuwe qualiteit hadden ze de beheerende voogdij over
een zak pepernoten, die de meester had achtergelaten, en over
tien kokieen, die je voor den traditioneelen prijs van vijf voor
een cent in 't geheele Oosten van ons vaderland kunt kriigen.
Peter Strie, die al in de tweede klas van de school zat, verdeelde de delicatessen: rekenen was zijn fort. Conscientieus
scheidde hij de pepernoten in drie gelijke porties, maar hij
lette er op, terwiji hij ze Gerardien in den mond stak, dat
Trientje hem niet onderwiii zijn deel stilletjes afbrokkelde;
de kokieen deelde hij in tweeEn...
Terwijl ze zaten to eten, speelden ze vadertje en moedertje.
Eigenlijk was het alleen Trientje Willink, daar ze zich door
het bezit van talrijke broers meer had geoefend, die de leiding
had. De pepernoten zorgzaam in haar handen, dribbelde ze
van den eenen hoek naar den anderen hoek in de kamer, druk
pratend...
„As voader straks thuuskomt," zei ze tegen Gerardien, die
weltevreden op den grond zat, „mot-e 't eten kloar vinden.
Wi hept vanmiddag — wat hebbe wi vanmiddag? — wi hept
vanmiddag snieboonen met worst — joa — of hebbe wi wat
anders? Noe mot-ie wat zeggen," riep ze tegen Peter.
„Wi hept vanmiddag kruudmoes," zei Peter, die zich door
zijn fantasie onmiddellijk in het spel voegde. „Dat hew-wi
vanmiddag."
„Joa — dat hew-wi. Noe mot-ie neêt grienen," zei ze tegen
Gerardien, en zette haar handen in de zijden, en fronste haar
voorhoofd. „Kinder bint een zegen van onzen leeven Heer,
...,,Noe

moar in huus bint ze soms arg lastig, dat bint ze. Wi'j wel
'ns stil wezen," riep ze met groote stem, zoodat 't kind het
van plezier uitschaterde. „Joa, zukke kinder, buurvrouwe,"
hoofdschudde ze tegen Peter. „Noe bin-ie de voader en noe
kom ie binnen," viel ze zichzelf in de rede.
„Joa," zei Peter, „moar 'k wete neet, wa 'k zeggen mot."
„Noe zeg-ie: vrouwe is 't eten kloar? Dat zeg-ie."
„Vrouwe is 't eten kloar?" repeteerde Peter.
„Joa, 't eten is kloar," zei 't meisje gewichtig, „veur mien en
veur oe en veur 't kind."
ze sloeg telkens met 't handje op den grond. „Zoo 1" zei ze,
„noe kunt wi beginnen. Et smoakelijk allemoale" — en ze
deed met haar vingertje of ze at.
„Wat smoakt dat vandage weer lekker. Hoa heb-ie 't vandage
ehad?" vroeg ze Peter.
„Wat zak oe zeggen, mensche," antwoordde Peter.
„Noe mot 't kind ook nog eten," zei Trientje Willink vol
bedrijvigheid, en ze deed net of ze Gerardien voerde. „Noe
hewwe neet meer — noe is 't edoan."

TOUWTJE SPRINGEN.
Uit: „De stille Lath".
NICO 'VAN SUCHTELEN.
...En zij danste en sprong. Haar Lange haren wapperden in
een waas van zonlicht, haar blauwe rokje fladderde om haar
sierlijke beentjes. Haar wangen gloeiden, haar oogen schitterden, haar voetjes repten en klepten als vlindertjes over het
gras. En het stemmetje, waarmee ze haar springwijsjes zong,
was fijn en feeeriek. zij zong de malste liedjes, maar ik geloof
niet, dat zijzelf ze ook maar een oogenblik dwaas vond, of
een tegenstelling voelde tusschen hun vulgaire zinloosheid
en haar eigen harmonieuze gratie. Ja, ikzelf vond ze eigenlijk
eerst zot in herinnering, en het hinderde mij, als oom er nu
en dan even om lachte.
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Zij zong:
„Sinaas-appele mooie waar,
Sinaasappele born.
Messche, schare slijpe,
Sinaasappele born.
Jan, sla je vrouw —
Dat doen ik niet, dat doen ik niet.
Jan, sla je vrouw,
Dat doen ik niet voor jou."
En daarna:
„Ik heb geen meester meer,
Hij loopt met schoenesmeer,
Een cent per doos,
Maak mij niet boos."
0, ik hoor ze nog alle in mijn herinnering; ik ben nooit zoo
blij geweest over mijn fenomenaal versgeheugen; en nu ik
ze opschrijf hoor ik ook de wijsjes weer. Zij zijn eigenlijk
van een verrukkelijke rhythmiek, waarin alle mogelijke gevoelsschakeeringen kunnen worden uitgedrukt. En zij brengt
ze er ook werkelijk in tot uiting.
„Mamma sjillip van je hoelasje
Eenokale hoelasj6;
Mamma sjillip van je danslokaal
Eenokale exlokaal
Mamma mag ik met u perkeer.
Dansen is geen mode meer."
„Me moeder die is ziek,
Ze het de rimmetiek.
Me moeder die is ziek-ziek-ziek,
Ze het de rimmetiek-tiek-tiek
Me moeder die is ziek."
0 die weergalooze, scherzo-achtige eligance van dat druppelende „tiek-tiek-tiek!"
15*
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HET FANTASIESPEL.
De bril.
Uit: „Jaapje".
JAC. VAN LOOP.

„Kop hieps I" zei Rudolf van Loon, hij hurkte recht tegenover
Jaapje en paste hem de bril op, drie door elkaar geregen
„paardepooten", bladstelen van de kastanjeboom die Nico had
geraapt in den achtertuin. Jaapje stond stijf en liet aan zijn
ooren futselen. Rudolf knakte de twee evenwijdige stelen om.
„Dus Jacob," zei hij 1) weer, „je kan er goed door zien?"
„Ja baas," zei Jaapje weir, „ik kan er goed door zien.
„Dat doet me plezier to hooren," zei Rijs, „er gaat niets boven
een goeie bril; die niet door een goeie bril kijkt, kijkt licht
door de bril van een ander."
Hij nam een zware schaar van tafel en Jaapje zag zijn zwarte
duim met dikke, hoornen nagel door 't oog der schaar heen
steken.
„Toen u nog klein was, baas," zei Jaapje dan, „droeg u toen
ook wel es een bril?"
„Toen waren er nog geen „brillen", bromde Rijs.
„Waren er toen nog niet," vroeg Jaapje, „paardepooten?"
„Paardepooten well zei Rijs, „en paardevolk ook, er waren
kurassiers."
„Dat weer ik," zei Jaapje, zich opgevend een beetje of wou hij
zijn vinger op steken gaan, „een kurassiertje is een pitje van
een boom !"
Rijs strekte zijn romp naar achteren, trok zijn borstelige wenkbrauwen op, zoo hoog hij kon.
„Wel," zei hij, „wel, je draagt je bril niet voor niemendal !"
„Dat wil ik toch wel eens ondervinden," zei lachende Machje
Hilhorst, „kom jij eens hier heen, kleine man, en zeg, waar
gaat die stuk?"
Jaapje lachte ook en wandelde dadelijk naar Machje en kwam
1) Rijs, de kleermaker van het gesticht.
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toen bij den onderdrempel van het lage raampje staan. Daar
zag hij nu de heele binnenplaats van bOvenop; het groote

kruis der paden; de zonnewijzer achter de matras; de pomp
zag hij; de jongens die ravotten in de laagte, ze speelden
„let", hij wou tegen de glazen tikken. Hij zag het poortje
open in de groote deur en de ondermeester nog een beetje...
„Kom nou hier," zei Machje, „laat zien dat jij er goed door
zien kunt, waar gaat die stuk?"
„Effe me bril recht zetten," zei Jaapje. Hij nam de kous uit
Machjes handen aan en bij de hiel begon hij aan het breisel
van de kous te trekken...
„Daar gaat ie stuk," wees Jaapje.
„Hij heeft waarachies gelijk, Rijs!" riep Machje...

DE POP.
Uit: „Het Boek van Koosje".
J. P. ZOOMERS-VER1VIEER.

Tegen Sinterklaas kwam daar de heerlijkheid dat er in de
stad zooveel mooie winkels waren, die 's avonds hun lichten
over ontelbare prachtige voorwerpen lieten schijnen; banketwinkels, speelgoedwinkels, ja speelgoedwinkels vooral, die
waren toch het mooiste van alle. Voor de banketwinkels kon
je staan en je oogen over de letters, over al het suikergoed
laten gaan; je kon ook wel eens aan de deur der bakkerij
of aan een keldergat ruiken hoe heerlijk het daar rook. Je
zag veel menschen de winkels in en uitgaan en je bleef talmen,
drukte je neus tegen de ruiten om te zien wat ze wel zouden
koopen.
Wat jij wel eten zou als je veel geld had, wat jij zou koopen?
Je nam dit en je nam dat ! Nee, maar dit was dan toch nog
weer mooier. Hoe je alles wel meedragen zou? Gos, het zou
een vracht worden!
't Was zoo heerlijk voor al die winkels, o, de mooie poppen
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die er toch stonden; de poppen, de wiegjes, de fornuizen en
de serviezen; 't was zooveel, dat je toch haast niet wist wat
je nemen zou, had je 't een, dan vlood 't voor wat anders
weer weg, o, 't was zoo moeilijk te kiezen, als je wegging
wist je 't haast nog niet — en ginds was weer 'n andere winkel !
Uren kon je zoo voor de winkels verdrentelen.
Koosje had ook geld in haar zak, heel diep zat het, in de punt
van haar zakdoek; twee cent had ze van vader gekregen, die
hij uit een blauw builtje op een hoek van de beddeplank had
gehaald. Vader was al lang ziek, maar wat had ie dan z'n
geld toch nog lang bewaard. Nou heb ik niet veel meer, had
hij gezegd, maar ik zal ook niet lang meer behoeven te geven.
Nee, dacht Koosje, Sinterklaas is gauw voorbij en dan zou je
ook niet meer om een paar centen hunkeren bij vader. Bij
moeder hoefde ze nooit te vragen, moeder had 't geld voor
brood noodig; „dan kan 'k wel aan 't geven blijven" — kon
moeder zeggen. Maar van Toon had Koosje toch ook nog een
cent gekregen omdat ze tabak voor 'm had gehaald, en van de
buurvrouw twee cent omdat ze op 't kind had gepast, van
een andere een vierduitstuk omdat ze daar weer het kind
vaak naar school bracht; Koosje was rijk, ze had zeven-eneen-halven cent. En dat was v661, dat was de heele wereld,
dat geld was zwaar in haar zak. Je kon er wel geen pop voor
koopen, maar een pop kreeg ze op school, die had ze nu
gekozen. De meester had de prijzen laten zien en daar waren
twee poppen bij: een kleine beweegbare met een mooi jurkje
aan, kapertje op, kousjes en schoentjes aan, en een groote
die heelemaal niets aan had, die kon je aankleeden. Nu, en
al was de kleine pop mooier, Koosje had toch maar de groote
genomen, zie je, die kon je aankleeden en een ouwe lap lag
er nog wel eens in de vodden. En je kon ook wel eens een
boekje stalen in een winkel gaan vragen, die pop zou wel aangekleed komen. Naaien voor de pop was heerlijk. Bet had
wel gelachen; neem jij een pop. Bah, wat kinderachtig! Maar
een pop aankleeden was niet kinderachtig, ja, Koosje zou
maar steeds zeggen dat ze 'm aankleedde.
In de stad wist Koosje een lekkeren winkel waar ze kruimels
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verkochten, voor vijf cent kreeg je een zak vol en er lagen wel
eens halve taartjes in. Maar om ineens vijf cent uit te geven
was te duur, dan kocht ze nog liever een cent kantkoek.
Koosje liep voor Sinterklaas dien kantkoekwinkel in, maar
de juffrouw zei dat ze daar nu niet aan deden, het was veel
te druk. Teleurgesteld ging Koosje den winkel uit, haar cent
stijf geknepen in haar hand. En ze zou dan toch maar... he,
ze had er zoo'n zin in... kruimels koopen, maar dan zou ze
vragen of ze voor twee en 'n halven cent kreeg. Dat was toch
veil geld. En met den vierduit stijf in haar hand ging ze den
grooten winkel in, ach wat was 't er druk, wat een koopers,
Koosje dorst haast niet te blijven; 't was net of ze er niet
hoorde, of ze weg moest gaan. Maar de juffrouw hielp haar
nogal gauw, Koosje wist niet dat ze in haar armzalige plunje
niet het vertrouwen van winkeljuffrouwen had.
„En jij kind? Je staat zoo achteraf!"
Ze kwam ineens tusschen een paar damesrokken wat naar voren.
„Voor vier duiten kruimels!" zei ze zacht. Maar de juffrouw
lachte: „och kind, die hebben we met Sinterklaas niet meer,
dan moet je na Sinterklaas eens terug komen, hoor!" En
Koosje verdween uit den winkel, ook al niet, dacht ze. Maar
dan had ze de vierduit toch nog? Ze deed hem diep onder
in haar zak.
Later zuchtte ze van verlichting dat ze toch nog maar niets
gekocht had, de sinterklaasdagen duren lang en als ze dan al
z6Oveel ging uitgeven... ! Neen, dan zou ze gauw niets meer
hebben.
En het schoolfeest kwam, het schoolfeest, waarop er wel wat
voor jou zou zijn en waarvoor je niets behoefde te betalen.
De pop zou komen in alle heerlijkheid, de pop die ze zou
aankleeden omdat spelen er mee zoo kinderachtig was. Wat
zou ze dan toch rijk zijn!
Toen Koosje dan na dat schoolfeest met de pop in haar arm
naar huis liep, toen was 't leven haar haast als 'n droom.
Heelemaal naakt was het kind toch niet, het had een hemdje
met 'n kantje aan, de beentjes waren rood en het droeg toch
ook nog schoentjes. Verder had het niets aan. Maar wat had
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het een aardige krullebol, zulk leuk blond haar met springende
lokjes bij de ooren. Net als dames wet eens hebben. Gut...
dat kind! Ze droeg het toch zoo voorzichtig in haar armen,
stijf tegen den zak met speculaas die ook nog van haar was.
Hoe veel had ze toch. Je hoefde niet rijk meer te zijn, Koosje
was de rijkste...

ZAND.
Uit: „Levana".
JEAN PAUL.

Ilc ken voor kinderen in de eerste jaren geen speelgoed, dat
goedkooper, duurzamer en geschikter voor jongens en meisjes
beide is, dan... zand. Kinderen, die overigens vaak geen zin
in spelen hadden, heb ik het uren lang zien gebruiken als
bouwmateriaal — om er mee te gooien — als waterval — als
waschwater — zaad — meel — ze lieten 't door de vingers
glijden, ze maakten er inleg- en oplegwerk van, gebruikten
het als schrijfbord en als teekenpapier. Voor de jongens is het,
wat water voor meisjes is.
Wijsgeeren! strooit minder zand in dan voor de oogen van
't vogelkooitje uwer kinderen! Tracht slechts een ding te voorkomen, zorgt dat ze hun speelgoed niet opeten.
In de tweede plaats komt 't spel van kinderen met kinderen.
Menschen zijn voor menschen gemaakt en zoo ook, maar in
nog meerdere mate, kinderen voor kinderen.
Niet anders is 't eene kind voor 't andere dan een aanvulling
van zijn phantasie over een stuk speelgoed. Twee phantasieen
spelen als twee vlammen naast en door elkander en toch ieder
vrij en op zichzelf.
Ook zijn slechts kinderen kinderlijk genoeg voor kinderen.
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VLIEGEREN.
Uit: „Benjamin's Vertellingen".
W. L. PENNING Jr.

En o! die vlieger, tweemaal grooter dan ik zelf;
Na dreigend zwaaien toch zijn maker loonend
Door statig stijgen in het blauw gewelf;
Al kleiner, kleiner, toch zich immer glanzig toonend —
Dank 't opgeplakte goud, gestarte en maan
Waarmee hij, rukkende aan de touwbocht, fier blijft staan —,
Een flonkerstip op zonneschijnsel tronend !
Een week als tOen, zoo'n Paaschweek komt nooit weer.
De touwstreng vierend, zaten we aan een helling neer,
Nadat de vlieger door mij „opgeloopen" —,
En hem „een bode" nagezonden was:
't Papieren ringetje, om de hennep-as
Al naar het woei ons oog ontvlogen of ontkropen.
In 't eind — oom stak de leege touwklos in den grond,
„Ben mocht 'res mee de lucht in !" zei hij oolijk
En dampte er blijde op los — in 't eind kreeg ook het vroolijk
Natuurtafreel een beurt... En waar de vlieger stond
Verbeeldden we ons te staan, neen! liggende te zeilen;
Op zwanewolkies over 't weideveld —,
In vogelvlucht ook over stad en dorpen te ijlen;
Al luchtiger, al hooger voortgesneld,
Diep onder ons den stroom te zien; de schepen
Te volgen over zee... Dan sloot ik zalig 't oog —
En keek verbaasd weer rond bij 't klappen van de zweepen,
Bij 't daavren van een wagen, op den dijk omhoog.
Wat dan een Hemel was het dat het kind genoot!
Mijn naadrende ouderdom beseft het bij 't herdenken.
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Bij denzelfden uitgever verschenen
NIEUWE BLOEMLEZINGEN VOOR MEISJESSCHOLEN

EEN BLOEIPARTIJTJE
VAN ALLEGAAR I, II
BLOEMLEZINGEN VOOR DE MIDDELBARE MEISJESSCHOLEN,
DE HOOGSTE KLASSEN DER M. U. L. 0. EN KWEEKSCHOLEN
DOOR

ADAC E E

MET EEN VOORWOORD VAN DR.

W. L. C. COENEN

Prijs per deel f 2.25, gebonden f 3.25
Het is mij aangenaam U mede te kunnen deelen, dat deze nieuwe
Bloemlezingen op de scholen, waar zij gebruikt worden, zeer in
den smaak vallen, terwijl de recensies, voor zoover deze reeds
verschenen, ook zeer gunstig waren.
Het ontstaan van deze bloemlezingen wijkt eenigszins of van dat der
tot heden gebruikte bloemlezingen.
Ik laat Kier eenige woorden van Dr. Coenen uit de voorrede volgen :
„Waar ik behoefte gevoelde aan een Nieuwe Bloemlezing voor de
„laagste klassen eener meisjes H.B.S., heb ik niet geaarzeld de hulp
„in te roepen van een Oud-Leerlinge, die eerst voor een paar jaar
„onze 5de klasse heeft verlaten, en die dus door haar leeftijd nog
„vrij dicht staat bij de leerlingen, voor wie zij de keuze moest doen.
„Geheel vrij heb ik haar weliswaar niet kunnen laten , met name
„is op mijn uitdrukkelijk verlangen een plaats voor enkele oudere
„auteurs gereserveerd."
U zoudt mij genoegen doen Uw aandacht een oogenblik aan de
hieronder volgende besprekingen te willen wijden.
BESPREKINGEN :
Deze bundel is samengesteld door een oud-leerlinge van de Middelbare
Meisjesschool te Amsterdam.
Mejuffrouw Dr. Coenen meende dat het goed was, dat zoo'n boek, voor
leerlingen bedoeld, wordt samengesteld door iemand die nog niet zoo heel
lang geleden de leerlin9schoenen ontwassen is, omdat zij het beste kan beoordeelen wat de leerlingen interesseert.
Deze bundel zal zeer zeker het bewijs leveren dat zij zich daarin niet
Bergopwaarts.
heeft vergist.

Voor zoover mij bekend is, geeft deze bundel iets geheel nieuws. Ook
de titel, ontleend aan het gedicht van Adama van Scheltema, valt buiten
het gewone kader.
We vinden er vele bekende stukken in, van tal van schrijvers en schrijfsters,
van Hildebrand tot den allerlaatsten tijd.
Een mooie uitgaaf die wel in den smaak zal vallen. Het Vaderland.
Dr. Coenen nam een niet te oude oud-leerlinge in den arm en deed die
met behulp van enkele aanwijzingen een Bloemlezing voor onze meisjesscholen samenstellen.
De uitslag zal heel goed aan het doel beantwoorden. We hebben een boek
gekregen dat de meisjes graag zullen lezen en waarmee de leerares dus een
goede kans maakt als ze gaat trachten de leerlingen een eerste inleiding te
geven tot waardeering van schoonheid in taal.
Ons Eigen Blad.
Het eigenaardige van dit boek is dat het samengesteld werd onder toezicht van Dr. Coenen door een oud-leerlinge van een der Middelbare
Meisjesscholen, die eerst sinds een paar jaar haar eindexamen deed en die
dus door leeftijd nog vrij dicht staat bij de leerlingen voor wie zij de keuze
Arnhemsche Courant.
moest doen.
Adacee is een oud-leerlinge eener Middelbare Meisjesschool te Amsterdam
die eerst pas geleden de 5e klasse heeft verlaten.
Onder toezicht van Dr. Coenen werd deze bloemlezing samengesteld, met
de gedachte, zooals op elk gebied blijkt, dat de jeugd graag geleid wordt
door pas of nauw-volwassenen.
Deze verstaan haar wenschen en behoeften en vormen als het ware een
trait-d'union met de groote menschen-wereld.
Deze gedachte heeft veel waarheid in zich. Vele bloemlezingen doen
dan ook wel eens de vraag rijzen of de samenstelster rekening hield met
den smaak der leerlingen, Of alleen datgene koos, wat volgens haar gevoelen
bevorderlijk wezen kan voor hun letterkundig inzicht. De bloemlezing is
De Maasbode.
voor meisjesscholen bestemd.
Dit boek is bestemd als Bloemlezing voor Middelbare Meisjesscholen enz.
Over het algemeen is de keuze goed, veel beter dan in de gewone bloemHet Centrum.
lezingen.
Dit Bloeipartijtje van Allegaar is een mooi boek, dat den leerlingen zeker
Haagsche Courant.
vele genoeglijke uren zal verschaffen.
Zal deze bloemlezing een succes zijn ?
Het zou oabillijk zijn dit boek uit zuiver letterkundig oogpunt te beoordeelen.
De voornaamste vraag is hier, of de bloemlezing beantwoordt aan het
doel. En de jeugd zelf is alleen in staat deze vraag te beantwoorden. De
ervaring moet bewijzen of het boek geslaagd is. Wij hebben er goeden
moed op. Met enkele stukken (o.a. van Ligthart en Visscher) namen wij
een proef. De jeugd juichte I
De Standaard.

