L A N G E T I J D

heeft men gedacht, dat

H i e r o n y m u s van A l p h e n met zijn hangende pruimpjes en verruilde hoepel de eerste
Nederlandse schrijver van kinderboeken is
geweest. Niets is minder waar: al eeuwen
daarvoor hebben kinderen gelezen en is er
aan kinderen voorgelezen. Hoogstens is het
waar dat de centsprenten, de hane-, abc- en
i n het algemeen de volksboeken een minder
scherp onderscheid vertonen wat de leeftijd
van het publiek betreft.

De geschiedenis van het kinderboek
in Nederland & Vlaanderen van

De hele Bibelebontse berg, waarin v o o r het
eerst een beeld wordt gegeven van de geschiedenis van het Nederlandstalige kinderboek, begint dan ook i n de middeleeuwen.
Successievelijk worden alle tijdperken behandeld, waarbij v o o r de eeuw van het k i n d
- de twintigste - natuurlijk een belangrijke
plaats is gereserveerd: het aantal kinderboeken stijgt explosief en naarmate de eeuw verstrijkt, verandert hun karakter.
V o o r het eerst is het ook, dat kinderboeken worden beschouwd vanuit literair-historisch oogpunt; vroegere beschouwingen
vonden hun vertrekpunt vooral i n de opvoedkunde. D a t betekent natuurlijk niet, dat
kinderliteratuur als een b i j v o r m van de v o l wassenenliteratuur w o r d t gepresenteerd.
K i n d e r e n verschillen n u eenmaal ook i n
andere opzichten van ons dan door hun
lengte, en mutatis mutandis geldt dat ook
v o o r hun lectuur. W e i betekent het dat kinderboeken kwalitatief v o o r v o l worden aangezien, dat ze niet vanuit een nuttigheidsoogpunt worden beschouwd.
V o o r dat beschouwen is een keur van de
beste specialisten aangezocht door Nettie
Heimeriks en W i l l e m van T o o r n , die trouwens ook zelf hun steentjes hebben bijgedragen.
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ALFABET

Ik weet nog hoe ze kwamen
toen ik klein was. De letters.
Eerst apart, een voor een,
de sissende S, de zoemende Z,
de ,Q met z'n buitenlandse staart,
die vijandigbleef tot Querido iets aardigs lei.
Eerst apart, toen injuichende rijen,
de hele aa p, de hele noot en een complete mien.
Een optocht was het, met fanfares,
met veren en met wapperendejassen
en allemaal met kroontjes op,
herauten die plechtig s_praken:
Ziehier de sleutel.
Tot wat?
Tot alles.
En zo was het.
Van Ot en Sien Haar Jonathan Swift
en meer en meer,
de hele Bibelebontse berg,
een boekenleven lang.
[...]
ANNIE M.G.SCHMIDT

NETTIE HEIMERIKS EN
WILLEM VAN TOORN

Inleiding

als ze goed
n gelijkelijk deel uit van wat we literatuur noemen,' schreef Jan Blokker in het
zij,
juryrapport van de Libris Woutertje Pieterse Prijs 1988. Die opvatting is in Nedland uitzonderlijk: in de meeste literatuuroverzichten is voor het kinderboek geen
plaats.
De wetenschappelijke belangstelling van literatuuronderzoekers voor het kinderboek is betrekkelijk recent. Vanaf het einde van de negentiende eeuw was het
kinderboek voornamelijk een studieobject van pedagogen, later gevolgd door
psychologen en sociologen. Hun opvattingen waren gedeeltelijk verantwoordelijk voor de algemene overtuiging dat er een man aan to wizen was als de vader
van de Nederlandse kinderliteratuur: Hieronymus van Al hen die met zijn Proeve
van Kleine Gedigten voor kinderen van 1778 de basis gelegd zou hebben voor alle latere
ontwikkelingen. VOOr die tijd zouden er vrijwel alleen leerboekjes hebben bestaan, de meeste van stichtelijke aard. 'Het kind' werd immers pas in de achttiende
eeuw `ontdeke, en kinderen die het ongeluk hadden voor die tijd to zijn geboren,
hadden zich moeten behelpen met de restjes van de volwassen literatuur.
Maar niet voor alle kinderen werd met de Verlichting een afzonderlijke plaats
gereserveerd in de samenleving, en niet alle teksten veranderden als bij toverslag
van karakter. Stichtelijke, moraliserende teksten werden er ook in de negentiende
eeuw (en later) nog in overvloed geschreven, en lang niet alles van voor de
achttiende eeuw was alleen bedoeld om kennis, normen en waarden over to dragen.
Bovendien impliceert dit traditionele beeld dat `moderne' kinderboeken deze
functie niet zouden hebben. Die opvatting houdt literair-historisch gezien geen
stand. De visie op 'het kind' heeft zeker in de loop der eeuwen ingrijpende veranderingen ondergaan, maar wie in onze tijd een boek voor kinderen wil schrijven,
ontkomt natuurlijk evenmin aan het overdragen van normen en waarden als zijn
of haar collega's van eeuwen geleden. Dat die Anders ziin dan die van een middeleeuws schrijver, betekent nog niet dat onze eeuw het waardevrije kinderboek zou
hebben uitgevonden. Boeken voor kinderen werden en worden nu eenmaal geschreven door volwassenen.
LLE BOEKEN MA KEN,
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Wat lazen kinderen in al die eeuwen voor Van Al hen? Dat is een van de vragen
waarop in De hele Bibelebontse berg het antwoord wordt gezocht; belangrijke vormen van lectuur waren voor de Bataafsche Republiek – behalve het schoolboek en
het kinderboek in en ere zin – in ieder geval het volksboek en de kinder rent. Die
twee categorieen even een goede indruk van de belangstelling die er al eeuwen
bestond voor vormen van avontuur op papier, en van de vage scheidingslijn
tussen lectuur voor volwassenen en lectuur voor kinderen.Wat er an over is, is
vaak aan flardengelezen, maar we hebben een indruk van de grote aantallen die
verdwenen zijn: uit een boedelbeschrijving van een Amsterdamse itugver
e uit de
tweede helft van de zeventiende eeuw blijkt dat hi' 2 I 000 kinderprenten in voorraad had; van die uitgever is niet een rent bewaard gebleven.
De hele Bibelebontse berg is een poging aan de hand van de bronnen de literairhisto-

rische wortels van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen te vinden, en zijn
ontwikkeling te volgen van de middeleeuwen tot nu. Het woord `poging' duidt
aan, dat de auteurs zich er zeer van bewust zijn dat het onderzoek nog jong is en
dat het beeld dat in dit boek wordtgeschetst onvolledig moet zijn, omdat het nu
eenmaalgebaseerd is op wat bewaard is gebleven en op wat daarvan nu gevonden
is. We ho en dat voortzetting van het onderzoek over niet al te lange tijd een
uitgebreide herdruk van dit boek mogelijk of zelfs noodzakelijk zal maken.
De hele Bibelebontse berg is een boek over boeken: over de schrijvers, tekenaars,
drukkers en uitgevers die ze maakten, over de veelheid van vormen waarin ze verschenen, over het jonge publiek dat ze las. Bij de afbakening van het gebied hebben wij de grens niet getrokken bij het schoolboek. Niet alleen omdat het deron
b
is van de vroegste literatuur voor kinderen, maar ook omdat die grens soms vaag
is, tot in de moderne tijd toe: ontelbare kinderen hebben Ot en Sien thuisgelezen.
De opbouw van het boek is tot aan de twintigste eeuw in hoofdzaak chronolog
isch, zij het dat de opzet binnen de hoofdstukken vaak thematisch is. De auteurs
van het hoofdstuk over de twintigste eeuw hebben gekozen voor een andere
aanpak, om het vele dat over deze periode is geschreven niet te herhalen, en om
helderheid te brengen in de enorme hoeveelheid kinderboeken die deze eeuw heeft
opgeleverd.
De inhoud van dit boek is (ook) het resultaat van velegedachtenwisselingen
tussen de redactieleden, maar de afzonderlijke hoofdstukken – sommige geschreven door een auteur, andere hetprodukt van samenwerking – laten duidelijk de
hand van hun auteur(s) zien. Een overeenkomst tussen
is er de
in schrijelkvers: ze hebben zich niet willen richten tot eenpubliek van louter vakspecialisten.
Van het begin of heeft ons voor ogen gestaan dat De hele Bibelebontse berg een boek
zou moeten zijn voor een root publiek dat
geinteresseerd is in het avontuur dat
,
het woord in de wereld van kinderen betekent. Dat avontuur is beschreven in het
gedicht `Alfabet' van Annie M. G. Schmidt, waaraan we de titel van dit boek
hebben ontleend.
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Veel dank zijn wij verschuldigd aan personen en instellingen die de redactie
hebben bijgestaan met hulp en adviezen. Het zijn er te veel om afzonderlijk te
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noemen. Een uitzondering willen wij maken voor de mensen van de Haarlemse
Stadsbibliotheek, debibliotheek van de Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels in Amsterdam, het Nederlands Openluchtmuseum in
Arnhem en het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum in Den Haag en
Almere. Meer terloopse assistentie hebben wij ook gehad. Om niemand over to
slaan noemen wij niemand met name, maar wij voelen ons zeer geholpen.
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Leven, leren en luisteren in klooster, stad en hof

Kinderboeken in de middeleeuwen?

'ET zoNDER REDEN draagt het eerste hoofdstuk van deze Geschiedenis een ondertitel met een vraagteken. De middeleeuwen leveren ons nu eenmaal veel meer vragen op dan antwoorden. Vanuit het
heden, vol lezende kinderen, jeugdbibliotheken en boekwinkels met jeugdliteratuur in alle maten en soorten, ja zelfs aparte kinderboekhandels, stellen we de
vraag: was er ook jeugdliteratuur in de middeleeuwen, de vroegst gedocumenteerde periode van de Nederlandse beschaving? Legt men die vraag aan specialisten van dit tijdperk (mediaevisten) voor met het verzoek om een eenvoudig
antwoord, dan zal dit tin tegen een luiden dat in de middeleeuwen geen jeugdliteratuur bestond. Een vreemd meerderheidsstandpunt, welbeschouwd. In onze cutuur is de jeugd misschien wel de meest leesgierige groep; zou dat acht eeuwen
terug echt zoveel anders zijn geweest? En zou de boekdrukkunst, die (blij kens het
volgende hoofdstuk) aantoonbaar jeugdliteratuur heeft afgeleverd, met de techniek tevens het jeugdboek hebben uitgevonden? En zou het echt zo vreemd zijn
als een ridderverhaal als De vier Heemskinderen, ook nu nog gewilde jeugdlectuur,
middeleeuwse kinderen had weten te boeken?
Zo bezien is er zeker zoveel te zeggen voor het antwoord dat men van die ene op
de elfgeenqueteerde mediaevisten zal ontvangen: dat, om zo te zeggen, in de
middeleeuwen alles jeugdliteratuur was. De kinderen van toen lazen en beluisterden de teksten die ook hun ouders tot zich namen; ze zullen daarvan zeker niet
alles hebben begrepen, maar dat mocht niet hinderers . De kans bestaat dat onze
zegsman hieraan toevoegt dat men in de middeleeuwen het kind nu eenmaal niet
als kind zag, doch nog slechts als kleine volwassene, die dan maar navenant met
boeken moest zien om tegaan. Pas onze meer recente eeuwen zouden hebben
ingezien dat het kind een eigen belevingswereld heeft waaraan moet worden
tegemoetgekomen – en het moet wel heel gek gaan als zo'n betoogje dan niet
uitloopt op de ten minste impliciete uitspraak dat hi er de geschiedenis vooruitgang heeft gebracht.
Het is bier niet deplaats om over laatstgenoemde mening in debat te gaan, doch
enkel om het fenomeen van kinder- en jeugdlectuur voor de middeleeuwen te
bezien. Daaraan hebben we trouwens onze handen meer dan vol, wantbij nadere
beschouwing blijkt de kwestie vrij gecompliceerd: noch het ene radicale antwoord
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van hierboven(geen jeugdliteratuur), noch het andere (alles óók jeugdliteratuur)
blijkt de middeleeuwse feiten recht te doen. Voor de verandering blijkt de waarheid weer eens in het midden te liggen, wat wetenschappelijk gesproken misschien
zijn charme heeft, maar ook enigszins vermoeiend is: moest deze Geschiedenis nu
echt zo weifelend beginnen? Het is niet anders; harde feiten zullen in dit hoofdstuk
zeldzaam zijn. Maar om de lezer niet bij voorbaat te ontmoedigen, beginnen we
waar in de middeleeuwse mist nog enkele bakens zichtbaar zijn, en daarmee – kan
het middeleeuwser? – in een klooster.

DE SCHOOL VAN EGMOND

Degeschiedenis van het klooster Egmond gaat terug tot in de tiende eeuw, toen
deze benedictijner abdij met materiele steun van de Hollandse graaf Dirk IT werd
gesticht. Vanaf de vroegste tijd werd in het klooster tevens les gegeven – al moet
men wel bedenken dat de school van Egmond vaak niet meer was dan een klasje
met een handvol leerlingen. Die leerlingen waren alien tevens kloosterling, in
opleiding voor geestelijke ambten, en bun onderwijs was daarop toegesneden.
Daarom moest bij voorbeeld aan deze jongetjes de leeskunst worden bijgebracht
– iets wat in de middeleeuwen nog allerminst vanzelf sprak (voor velen was kunnen lezen, en schrijven helemaal, evenzeer een vaardigheid apart als, pakweg,
kiezen trekken), maar wat voorgeestelij ken nu eenmaal onmisbaar was, wilde de
bijbel tenminste een gesloten boek blijven. Die bijbel bestond, zoals bekend, in
deze ti' den nog alleen in het Latijn, de taal die het hele kerkelijke leven domineerde:gebeden, gezangen en alle theologische geschriften waren tot ver in de
middeleeuwen uitsluitend in het Latin gesteld. En dus be on het onderricht in
Egmond niet bij de moedertaal, maar leerden monnikjes vanaf ongeveer bun

zesde jaar lezen en schrijven in de vreemde taal Latin!
De schoolboekjes die hiervoor werden gebruikt zijn eeuwenlang in vrijwel alle
scholen van Europa in zwang gebleven, met als meest universele leerboek de Ars
ca. 3 5 o na Christus), die de elementaire
minor van Donatus (Romeins taalkundige ,
beginselen van het Latin bijbracht. (Overigens is het gebruik hiervan bekend tot
in het ItaliE van de negentiende eeuw: een verbijsterende continulteit van meer
dan vijftienhonderd jaar sinds Donatus zelf te Rome uit dit boek had les gegeven!)
Na de Donatus volgden als vaste prik berijmde zedenboekjes als de Disticha Catonis
en F acetus – waarover hierna meer – en de fabelverzameling van Avianus. Na deze
zogenaamde `tinnen' auteurs volgde de zilveren klasse, waartoe bij voorbeeld
met Vergilius, Ovidius en Statius.
Cicero behoorde, en dan de gouden roe met
Werd hi' in Egmond opgeleid, dan draaide een leerling rond zijn twaalfde jaar
voor deze teksten zijn hand echt niet meer om, en was hi' bovendien in staat om
met zijn klasgenootjes een Latijns gesprek te voeren over, bij voorbeeld, de vraag
of Vergilius in zijn vierde `Ecloga' zonder het te weten de komst van Christus had
voorspeld...
Nu was men rijp voor – in onze terminologie – de middelbare school, die doorI 6gaans buiten Egmond werd doorlopen, waarna (vanaf de dertiende eeuw) de
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meestgetalenteerden doorgingen naar universiteiten als Bologna en Paris. Van
zulke jongens kan men rustig aannemen dat ze sinds hun tiende jaar onderling hun
moedertaal ongebruikt hadden gelaten en zich in het Latin met elkaar verstonden,
om zo te ze en van schelden tot beminnen toe. Het zal daarmee duidelijk zijn dat
in een school als Egmond voor het Middelnederlands niet dan een hoogst bescheidenplaats was. Officieel was het zelfs verboden binnen Egmonds muren iets
anders dan Latin te spreken. Misschien dat men in later tijd, zo in de veertiende
eeuw, iets rekkelijker werd: er zijn dan althans enkele sporen van Middelnederlands in Egmond, zoals een gastoptreden van Hollands gevierde sprookspreker
Willem van Hildegaersberch alsmede een aantal Middelnederlandse handschriften
(van een Reel van Sint-Benedictus tot en met erotische en carnavalsgedichten) die
Egmondse antecedenten hebben. Maar in de vroege tijd – de glorietijd – was Middelnederlands taboe, en zal men de moedertaal alleen in uiterste noodzaak hebben
aangesproken, dus op het allerelementairste niveau van kinderen die in het Latijn
nog niet meer konden dan hakkelen. Het is karakteristiek dat in de bewaarde
boekenlijst van Egmond het enige handschrift waarin iets van de volkstaal doorschemert een Latins psalmenhandschrift is waarin de moeilijke woorden tussen
de reels zijn voorzien van verklaringen in het Middelnederlands: depsalmen
waren zo ongeveer de eerste echte teksten die de monnikjes onder ogen kregen. In
alle Europese kloosterscholen was het psalterium hetpedagogische tekstboek, bij
uitstek, dat niet enkel werd benut als leerboek voor de liturgie maar ook als
compendium van gewijde wijsheid: de psalmen gaven toe an tot oudtestamentischegeschiedenis, ethiek, kosmologie en eschatologie.
De boekenlijst van Egmond telt ruim tweehonderd nummers; gaan hiertussen
boeken schuil die bij uitstek voor de kloosterjeugd waren bedoeld? Waarschijnlijk
wel – al zal het handschrift met Ovidius-teksten waarvan in de catalogus staat
aangetekend dat het vooral voor jongeren nuttig is (utiles pueris) ook wel een door
oudere monniken in handen zijn genomen. Stellig voor de kinderen bestemd
waren de tien exemplaren van het abc – abecedaria – die het klooster rijk was, en die
door magister Fredericus eigenhandig voor zijn leerlingen waren vervaardidg – de eerst bekende resten van een Nederlandse schoolbibliotheek .
Maar in het algemeen hadden de leerlingen een boeken, en zagen ze die alleen
in handen van de meester. De redenen hiervoor waren tweeerlei. In de eersteplaats
was er een heel belangrijke materiele reden: boeken en perkament waren in de
middeleeuwen schreeuwend duur en la en simpelweg ver boven het leerlingenbudget. In de laagste klassen hadden de scholieren slechts de verre voorganger
van lei engriffel tot bun beschikking: een tafeltje waarop met een ijzeren stift in
bijenwas kon worden gekrast. De capaciteit van zo'n wastafeltje was zeer beperkt:
hooguit een paar regeltjes, die weer moesten worden weggewreven om plaats te
maken voor nieuwe tekst. Dientengevolge werd van het geheugen van de middeleeuwse schooljeugd veel geeist – maar we zouden er verkeerd aan doen te
denken dat men dit als een nadeel ondervond, en bij wijze van spreken snakte naar
het moment dat de leerlingen zelf boekjes hadden. Het lag in feite omgekeerd, en
daarmee komen we op de tweede reden voor het geringe boekenbezit onder
middeleeuwse schoolkinderen. Het lijkt wel of middeleeuwse pedagogen unaniem
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de opvatting waren toegedaan die bij ons alleen nog door een man als Kousbroek
d namelijk
dat – in Kousbroeks woorden – scholieren tot en met
ordt verkondig,
w
zestien jaar alleen geschikt zijn om din en in hun kop to stamen. Parate kennis
werdgezien als de ideale voedingsbodem, waarop daarna de ware wijsheid kon
worden aangekweekt: eerst leren, dan begrijpen, dan betwijfelen.
En zo werd memorisatie, niet alleen om materiele maar ook om ideele redenen,
een hoofddoel van het middeleeuwse onderwijs. Kinderen leerden bepaalde teksten volledig uit hun hoofd, en mondelinge overhoringen toetsten of ze ze konden
reproduceren: niet alleen de psalmen en gebeden maar ook complete Latijnse
grammatica's en literaire teksten... De meester citeerde declinaties, woordjes, verze – de on ens zeiden het hem na; net zo lang tot zij ze van buiten kenden.
Daarom alleen al hadden ze geen boeken nodig: die kwamen later pas, als het om
van filosofen die echt moesten worden bestuwerkelijk moeilijke teksten in van
deerd. De enige die aldus aan elementaire schoolboekjes behoefte had, was de
magister, als basis voor zijn lessen–en dus zijn de meeste middeleeuwse schoolboeken doorgaans eerder eigendom van volwassenen geweest, al was bun inhoud
natuurlijk wel voor jeugdigen bestemd.
Een van die Egmondse schoolboeken is bewaard gebleven. In de bibliotheek
van het Vaticaan bevindt zich een handschrift dat het ex-libris van de Egmondse
bibliotheek bevat en dateert van omstreeks 1 300. Het boek ruikt naar de school.
De inhoud behelst elementaire Latijnse schoolteksten bij uitstek: van Disticha
Catonis (het eerste niveau na de Donatus) tot en met de Achillei:r van de `gouden'
auteur Statius. Ook de opmaak van het handschrift (afb. I) verraadt de schoolbestemming. De Latijnse hoofdtekst staat midden op de pagina geboekstaafd, om
zoveel mogelijk ruimte to laten voor aantekeningen van de meest verschillende
soort, alle eveneens in het Latijn. Zulke aantekeningen noemt men mar finale
glossen, bovendien zijn de teksten nog doorspekt met zogenaamde interlineaire
glossen, waarbij in kriebelschrift tussen de regels boven de woorden bij voorbeeld
synoniemen genoteerd staan, of ook wel door opeenvolgende letters de Latijnse
eduid.
Een schoolboek
op en top en uit het
woordschikking
wordt
uitg , kortom;
feat dat in de interlineaire glossen desynoniemen in het Latin staan genoteerd,
mogen we afleiden dat we ons bier bevinden op het niveau van de `tweede klas',
waar de volkstaal hoogstens nog een mondelinge rol speelde voor de enkele
domoor die er even echt niet uit kon komen – en dan waarschijnlijk ook kon
rekenen op een tik van de ma aster want middeleeuwse pedagogen deinsden niet
terug voor rake klappen.
Wat de Egmondse monnikjes uit dit handschrift moesten leren, was eerst en
voor vloeiend Latin – maar bij voorkeur uit een leestekst die ook inhoudelijk
wat to bieden had. In het geval van de Disticha atonic waren dat spreukachtige
zedenlessen, volgens de overlevering door Dionysius Cato in de derde eeuw na
Christus voor zijn eigen zoon te boek gesteld, als aansporing tot deugdzaam
gedrag, als kind en in het latere Leven. Op deze wijze combineerde men in Egmond
en in tallow andere middeleeuwse kloosterscholen taalonderwijs met lessen in
moraal. Een voorbeeld:
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[1] Het Egmondse Cato-bandscbrift, met onder andere de Disticha Catonis, is bet oudst bekende
schoolboek van Nederlandse bodem. Het handschrift (rond 1300) beeft bet karakteristieke uiterlijk
van een middeleeuws schoolboek: centraal, ingrote letter, staat de boofdtekst (in dit geval de veel op
school gelezen Latijnse edenleer van Cato), om even door talloze glossen, die tussen de reels en om de
hoofdtekst been bet Latijn van— eveneens Latijnse— verklaringen en toelichtingen voorien.
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Contra verbosos noli contendere verbis:
Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis.

Probeer een kletsmajoren op hun eigen wapens to verslaan:
Praten kan iedereen – het komt op denken aan.
De rote kenner van de Middellatijnse Cato-traditie, M. Boas, die het Egmondse
C ato-hands chrift bestudeerde, concludeert dat dit boek `misschien wel als het
oudste nog bestaande exemplaar van een elementair schoolleesboek beschouwd
een
verdient het
boek
bk
ma worden , dat in ons land gebruikt is'. Als zodanig ver
ere is in dit hoofdstuk – maar zo Hollands als het is, Nederlands is het niet.
Daarmee wordt het hoog tijd het klooster Egmond to verlaten, om to pogen het
volkstalige jeugdboek in het vizier to krijgen.

VERTAALDE SCHOOLTEKSTEN

Dat Latijnse schoolteksten zoals de Disticha Catonis een reusachtige verbreiding
kregen – van elk van dit soort teksten zijn thans nog honderden handschriften
bekend – spreekt wel vanzelf, zoals het ook vanzelf spreekt dat vertalingen in de
volkstaal niet konden uitblijven. Zulke vertalingen zijn er ook in het Mid delnederlands, en in het licht van het voorafgaande is het niet meer dan een logische
vraag of deze Middelnederlandse vertalingen wellicht ook voor een jeugdig leerlingenpubliek bedoeld waren. De vertaler van de Disticha Catonislijkt een geheim
te maken van het `kinderlijke' karakter van zijn tekst: in een door hem zelf toegevoegde proloog stelt hi' het werk voor als `een boec dattie clercken [ = geestelijken] lesen alsi eerst ter scolen gaen'. Maar laten we ons wel realiseren dat hi' bier
doelt op zijn Latijnse voorbeeldtekst, terwijl de Middelnederlandse vertaling

ok juist
zeker niet voor 'clercken', en naar alle waarschijnlijkheid
o niet voor de
(lagere) school bedoeld was. Maar toch nog wel voor jeugd? Er is, naast het
karakter van het Latijnse origineel, wel een en ander dat daarvoor pleit. Zo vraagt
de vertaler van de Disticha Catonis in dezelfde toegevoegde proloog zijn publiek
voor hem om wijsheid to bidden, waarbij hi' een opvallende aanspreekvorm gebruikt:
Lieve kinder, nu bidt Ghode
Dat hi mi sende sinen bode
Ende hi mi wise ende Jere
Hoe is minen sin ter wijsheit kere.
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In hetzelfde handschrift volgt op deze Dietse Cato een vertaling van de met de
Latijnse Cato verwante Facetus. Ook deze vertaler lijkt zich bij tijd en wile tot de
Z one
jeugd te richten, waar hij zijn publiek bij herhaling aanspreekt
als ''.Toch
Th
zou het onverstandig zijn hieraan haastige conclusies to verbinden. Aanspreekvormen als deze hoeven namelijk niet letterlijk to worden genomen, ze kunnen
ook heelgoed overdrachtelijk worden gebruikt in de relatie tussen een wijze
dichter-leraar en zijn geestelijke kinderen. De vertrouwelijkheid en rolverdeling

KINDERBOEKEN IN DE MIDDELEEUWEN?

van het ouderschap worden dan als het ware op de didactische situatie geprojecteerd; zo kunnen ook tussen priester en gelovige, al sinds de middeleeuwen en tot
heden toe, aanspreekvormen als `vader' en `miin zoon', `mijn kind' worden gebruikt, ongeacht de werkelijke leeftijd van betrokkenen. En dat de auteur(s)-vertaler(s) van deze Dietse Cato en het Boec van Zeden uit de dertiende eeuw geestelij ken
zijn, is al evenmin voor twij fel vatbaar als het fit dat bun publiek el vi is... Als
dergelijke Middelnederlandse teksten zich dus expliciet tot kinderen lijken te
richten, kunnen ze heel wel ook een ouder publiek bedoelen, dat in zijn rol van
ken.
leerling wordt aan
Dat Middelnederlandse vertalingen van dergelijke schoolteksten, veel meer
dan hun Latijnse bronnen, voor ouderen bedoeld waren is te beter denkbaar
omdat met de vertaling ook de functie van de teksten essentieel veranderde. De
jonge monniken die in Egmond disticha van Cato in bun wastafeltjes en bun
geheugen griften, deden dit eerst en vooral om Latijn te leren. De Middelnederlandse bewerkingen van deze teksten echter, functionerend buiten (kerkelijk)
schoolverband, hadden niet het taalonderwijs tot doel, maar draaiden om wat bij
het Latinoop het tweede plan stond: opvoeding in ethiek en moraal. En waar deze
dimensie in het werk van Cato zeker zoveel op het latere Leven gericht was en zich
bepaald niet speciaal tot kinderen beperkte, vormt dit een extra argument om voor
de volkstalige bewerkingen ernstig rekening te houden met (vooral) een publiek
van volwassen leken, die – al niet-geestelij ken – geen school hadden doorlopen,
dusgeen Latijn kenden (en dat ook niet nodig hadden) maar wel belang stelden in
de inhoud van Cato's beroemde zedenleer. Ook de toegevoegde proloog van de
Dietse Cato neemt hetpubliek zeer ruim:
Alle die vroet willen wesen
Der clerken boec moeten si lesen
Of in Dietscb, of in Latine.

De tekst wordt duidelijk aanbevolen aan alien die wijs willen worden; en in het
licht van het voorafgaande ma worden voorspeld dat hoe jonger deze aspiranten
waren, hoegroter de kans dat zij als clerc-in-spe bun Cato in het Latin te leren
kregen. Voor oudere belangstellenden stond de we naar de volkstalige vertaling
open. De Disticha Catonis en Facetus zijn zo bezien in bun Latijnse vorm meer
leugdliteratuue dan bun Middelnederlandse nazaten. (Eigenlijk hadden we het al
aan de handschriften kunnen zien: in Egmond een evident schoolboekje, in
Ename een volwassen luxeboek, waarin kwistig met verguldsel is gewerkt.) Deze
laatste boeken zijn dan eerder vroege voorbeelden van buitenschoolse volwasseneneducatie (men zou haast zeggen: tweede-kansonderwijs) op elementair al emeen vormend niveau, die kennelijk – en niet onbegrijpelijk – in een behoefte
voorzag.
MAERLANT EN BOENDALE

De onbetwiste kampioenen van dit soort letterkundig lekenonderwijs zijn Jacob
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van Maerlant en Jan van Boendale. De eerste, in produktiviteit stellig de grootste
Middelnederlandse dichter en dit ook, althans volgens veel tijdgenoten, in kwaliteit, heeft zich zijn leven lang beijverd om leken – voorname Hollandse edellieden
voorop – te late delen in geleerde kennis. Zelf had Maerlant deze kennis opgedaan op school – we weten helaas niet welke – en met zijn dichtwerk lijkt hi'
ongeschoolden in de gelegenheid te willen stellen iets van hun ontwikkelingsachterstand in te to en. Aan de basis van Maerlants Middelnederlandse werken liggen, zoals hi' telkenmale onderstreept, `boeken die men leest in scolen' – Latijnse
bronnen dus, die voor Maerlant zelf gesneden koek waren, doch voor zijn aristocratisch lekenpubliek tot nu toe gesloten waren gebleven. Deze hoe edellieden
waren immers niet in Latijn en wetenschap geschoold; de teksten van Maerlant
maken dit enigermate goed, vooral op het Licht-gevorderde niveau waarop het in
de scholen niet enkel nog om (Latijnse) taalverwerving ging – dit niveau slaat
Maerlants publiek als het ware over; het hoeft niet in Latin en lezen te worden
ingewijd –, maar waar de leerling door de toegangspoort van de Latijnse geschriften wordt ingeleid in kennis van de wereld: geografisch, biologisch en vooral
historisch. En zo berijmt Jacob van Maerlant centrale teksten uit het curriculum
van de Latijnse school in de Middelnederlandse volkstaal: Gautiers Alexandreir,
Vergilius' Aeneir, Statius' Achilleis, Ovidius en andere standaardwerken uit de
middeleeuws-Latijnse studiebibliotheek voor natuurlijke en menselijke historie.
Hi schoeit zijn bewerkingen daarbij op de leest van zijn gehoor, towel qua vorm
als wat de inhoud betreft: de subtiel-retorische stij1 van de Latijnse epici wordt
e
erroman
verruild voor het minder
h oogdravende register van de volkstalig
ridd,
en al te zeer op kerk en klooster toegesneden kennis wordt weggefilterd. Maerlant
leert aan leken, die daartoe – en dat is belangrijk – niet naar school gaan maar naar
hun dichter luisteren. Zo wordt langs de weg van de letterkunde min of meer
ingehaald wat men in de schoolbanken heeft moeten missen. (Daarom is het ook
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zo onrechtvaardig, de literator Maerlant zijn belerende toon te verwijten. Tegenwoordig komt elke Nederlander op school verplicht in aanraking met vakken als
geschiedenis
eens te en
meer
is literatuur er voor andere, niet-schoolse
biologie;
zaken. Maar voor de leken die oorspronkelijk Maerlants publiek uitmaakten was
het we degelijk de dichter van wie ze voor geleerde kennis afhankelijk waren, en
was de letterkunde, juist bij ontstentenis van leer Licht een educatief medium par
excellence.)
Maar keren wij terug tot onze hoofdvraag: waren Maerlants leerlingen, zijn
lezers, nu kinderen, jongeren an el volwassenen? Het laatste is het meest waarschijnlij k – maar in dit verband ma toch wel eens de relatieve jeugdigheid van
Maerlants eerste publiek worden belicht. Moeilijk is dat trouwens wel, want er
best no al wat onzekerheden omtrent datering en auteurschap van- enkele van
Maerlants werken, problemen die nog worden vermeerderd met die rondom de
biografie van deze dichter en zijn opdrachtgevers. Het geheel heeft veel we van
een gordiaanse knoop; maar zelfs als we die omzichtig willen behandelen, dan nog
is het opvallend dat voor enkele van Maerlants werken aannemelijk kan worden
gemaakt dat de opdrachtgevers nog een twintig waren toen Maerlant ze vereerde
met een leerdicht, en om zo te zeggen nog pas op de drempel stonden van de grote,
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volwassen wereld. De Heimelijkheid der heimelijkheden is wellicht voor Floris v
geschreven ter gelegenheid van diens bewindsaanvaarding over Holland, toen hi'
twaalf jaar oud was. De Merlijn werd opgedragen aan Albrecht van Voorne toen
deze nog maar juist het grafelijk gezag over dit eiland had verworven; het is dan
ook veelbetekenend dat de dichter in zijn proloog zijn opdrachtgever toewenst
`Dat hi moete werden alselken man Dat des alt volc ende onse Here Moete hebben
lofende ere'. Jets dergelijks geldt voor Der naturen bloeme, opgedragen aan beer
Nicolaas van Cats toen deze om en nabij de twintig was, en voorafgaand aan zijn
ridderwijding. Als Maerlant midden in dit biologieboek de merel bespreekt, een
vogel die tot meer in staat is dan zijn lichaamsbouw zou doen vermoeden, voegt de
Middelnederlandse dichter onafhankelijk van zijn Latijnse voorbeeld toe:
Merc bier op edeljonghelinc:
Staet die herte ter do het waert,
Wes Bonder waen onvervaert;
God mach dfr. noch van ho her saken
Mit sijnre cracht verwijnre ma en.

Leer hieruit, edele jongeling:
richt uw hart deugdwaarts,
en wees verder niet bevreesd;
God kan u met Zijn almacht
nog grootse zaken doen bereiken.

Er lijkt op dit gebied in Maerlants werk een zeker patroon waarneembaar: het zou
totstand gekomen kunnen zijn in het kader van een ambitieus scholingsprogramma voor de Hollandse jeunesse doree, die onder andere door Maerlants wijze
literaire lessen werd klaargestoomd voor grote taken. En als we dan bedenken dat
Maerlant volgens sommige bronnen op Voorne `coster' was, en dat de koster van
oudsher, tot lang nadien, dikwijls tevens onderwijzer was, en dat de jonge Floris v
wellicht op Voorne te zamen met de jonge graven van Cats en Voorne is opgegroeid, dan is er niet zoveel verbeelding meer nodig om ons Maerlant voor te
stellen als leermeester van de Hollandse `s es patriae', als degeleerde tutor van de
jonge ridders, zoals eertijds de rote Aristoteles dat voor de niet minder grote
Alexander heette te zijn geweest, een verbintenis trouwens waar Maerlant al te
graag aan refereert... En zo wordt Maerlant dan toch nog haast een jeugdauteur, al
is die jeugd al tamelijk op leeftijd en is zijn werk al in de eigen tijd aantoonbaar ook
door ouderen met vruchtgeconsumeerd.
Maar of hi' nu een echte onderwijzer is geweest of niet, in elk geval heeft
Maerlant schoolgemaakt,
al is het maar bijrs
auteu
die na hem kwamen. Onder
deze navolgers is de Antwerpse stadsklerk Jan van Boendale in veel opzichten de
voornaamste. Ofschoon waarschijnlijk minder geleerd dan Maerlant zelf, moet
ook Boendale alsgeestelijke een goede schoolopleiding doorlopen hebben,
waarna hi' zich als auteur is aan beijveren voor het letterkundig lekenonderwijs.
Boendales hoofdwerk is Der leken spieghel, een berijmde encyclopedie waarin de
auteur zo ongeveer alle kennis heeft vervat – van religieuze zowel als wereldlijke
zaken – waarvan hi' vond dat leken zich die moesten eigen maken. De didactische
rolverdeling doet inmiddels bekend aan: naar Boendales eigen zeggen hoeven
geestelijken zijn boek echt niet te lezen, die kunnen dit allemaal al dromen, dock
eens te meer kan zijn `boecskijn' (altijd nog een boekje van zo'n twintigduizend
verzen!) aan de leken diensten bewijzen:

z3
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Clerke en hebbens ghenen noot
Dat sijt lesen groot of smal,
Want si connent buten al.
Ende want dat leke is die take,
Daer omme is dit boeckskijn make,
Soe sal dit boecskijn wel
Ghenaemt: den Leken Spieghel.

De Lekenspiegel is verdeeld in vier boeken. In het eerste boek behandelt Boendale
God, de kosmos, de mens en de geschiedenis tot aan de komst van Christus; het
twee boek bespreekt de gewijde geschiedenis, en doceert vervolgens elementaire geloofsleer; het derde boek behandelt de mens als sociaal wezen; het vierde is
gewijd aan eschatologie. Ons boezemt het derde boek doorgaans de meeste belangstelling in, en in Boendales tijd was dit wellicht niet anders – in elk geval is dit
boek verreweg het langste van de vier. Boendale heeft er een complete, berijmde
deugd- en zondenleer in ondergebracht, inclusief een praktische gedragsleer voor
de leken van zijn tijd, waarvoor – hoe kon het ook anders – onder meer de Disticha
Catonis als bron hebben gediend. Tot zover is de belering van de Lekenspiegel
rijkelijk traditioneel; doch dan komt Boendale met twee kapittels die een novum
lij ken. In het eerste zet hi' uiteen aan welke eisen echtelieden hebben to voldoen, en
het daarop volgende behandelt – aldus de titel – Hoemen kindre houden sal, ende vies
jongbe lieden le hen selen. Het is de eerste expliciete pedagogische adviesleer in het
Nederlands. Boendale wijst daarbij de ouders onder andere op de opvoedende
kracht van een pak rammel CHi haet sijn
ie kint
de roede
D
spaert...'), en adviseert
ze de kinderen (waarbij niet duidelijk is of hi' naast 'on ens ook de meisjes op het
oog heeft) met zeven jaar vooral naar school to zenden, ook als ze niet bestemd zijn
voor het klerkendom:
Ten sevendenjaren, onder letters,
Salmen tkint ter scolen zetten,
Al en soudter niet an bliven,
Om lesen leren ende scriven;
Want en es knecht noch here,
Hine hebber af bate ende ere
Ende oec dickegroet gherief,
Can hi lesen enen brief

Stuur toch uw kinderen naar school: ook niet-intellectuelen hebben er gemak van
als ze een brief kunnen ontcijferen! Boendales onderwijspolitieke ambities mogen
voor hedendaagse begrippen rijkelijk bescheiden zijn, de leerplicht is in 1 3 3 o nog
eeuwen weg en met zijn klemmend schooladvies ma Boendale tot de meer verlichte geesten worden gerekend. De defensieve toon waarop hi' schoolbezoek
kennelijk geen alom
voor alle kinderen aanbeveelt, verraadt ook dat hi'ehierme
2.4.

gedeelde opvatting verkondigt. En ook in ander opzicht lijkt Boendales Lekenspiegel voorop to t o en waar hi' het vervolg van dit hoofdstuk speciaal voor
kinderen lijkt to hebben geschreven:
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Diegoede kinder willen wesen,
lc rade datsi over lesen
Dit capiteel ende daer na werken:
God salse dan ghesterken
In eren ende in voerspoede
Ende in den van alien goede.

En wat moeten brave kinderen volgens Jan dan zoal doen? Natuurlijk in de eerste
plaats bun ouders eren; verder hun plaats kennen, niet to veel hun monde roeren
en als het even kan de omgang zoeken met beschaafde mensen. De lessen mogen
op ons geen indruk maken, het is toch alleszins vermeldenswaard dat bier voor het
eerst in het Nederlands zulke expliciete vermaningen op schrift aan kinderen
worden aangeboden, al is het nog maar schuchter als een hoofdstukje binnen een
boek dat eerst en vooral voor hun ouders was bestemd. Het is trouwens niet het
enige gebied waarop Jan van Boendale enigszins voorlijk lijkt, en ter verklaring
van zijn relatieve progressiviteit wordt tegenwoordig vaak gewezen op het milieu
waarin en waarvoor hi' schreef. Als secretaris van de rote stad Antwerpen stond
hi' in de vroege veertiende eeuw volop in het moderne leven van het hoogontwikkelde Brabant, zoals ook depatroon wie hi' zijn werken aanbiedt tot de maatschappelijke voorhoede ma worden gerekend: de hoge edelman Rogier van
Leefdale, in het landsbestuur een machtig pleitbezorger voor het stedelijk en
algemeen belang, een moderne aristocratische regent. Natuurlijk is Van Leefdale
gehuwd, en in een ander werk dat Boendale aan hem opdraagt vermeldt deze zelfs
dat het echtpaar kinderen heeft, 'scone ende wel gheleert'. In het licht van het
voorafgaande lijkt deze laatste kwalificatie meer dan obligaat: kennelijk stelde
Boendale metgenoegen vast dat Van Leefdale zijn kinderen een opleiding had
laten volgen. Zo mocht men in het bloeiende, verstedelijkte Brabant van hertog
Jan I I I de kinderen van de elite inmiddels watgraag zien. Waarmee we komen op
wat voor de trits: jeugd-boek-Nederlands gedurende de middeleeuwen wel het
vruchtbaarste terrein is: het stadse onderwijs.

BOEKEN VOOR DE BURGER JEUGD

Hetgeldt als een bewezen feit dat in de middeleeuwen een correlatie heerst tussen
stad en schrift: hoe stedelijker het milieu, hoe hoger de alfabetiseringsgraad. Deze
samenhang is ook wel begrijpelijk. Wie stad zegt, zegt immers tevens handel; en
voor
minder
koopmande
is – overigens
nog altijd mind dan voor de geestelijke! – leesvaardigheid een nuttige verworvenheid voor de beroepspraktijk. Rekenen is
uiteraard niet minder essentieel, evenals het kunnenbijhouden van een boekhouding, het voeren van handelscorrespondentie en – want geen zaken zonder geschillen – enige juridische kennis. Aileen al op grond van zulke pragmatische
overwegingen lag het voor de hand dat stadse kinderen die voor de handel waren
voorbestemd ten minste de `la ere burgerschool' bezochten, en dat de steden
daartoe mogelijkheden schiepen. Juist onze Lae Landen to en bij deze ontwik-
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keling voorop: voor de vroeg-ontwikkelde Vlaamse steden zijn al uit de late
twaalfde eeuw stadsscholen bekend. De dertiende eeuw bracht de verdere uitbouw van het stedelijke schoolwezen, terwijl in de loop van de veertiende eeuw –
ook in de Noordelijke Nederlanden – elke stad zo ongeveer zijn eigen school had.
Zulke scholen stonden overigens niet los van kerkelijke instellingen, maar hadden
hiermee doorgaans juist een alliantie – alleen al door het simpele feit dat als ma isters (doorgaans een per school) geestelij ken waren aangesteld. Ook werden zulke
scholen zowel door burgertjes als priesters-in-de-dop gefrequenteerd; niet elk
klooster achtte het noodzakelijk het hele onderwijs in eigen huis te houden.
Deze samenwerking tussen burgerij en geestelijkheid binnen de stadsschool
vormde tevens de voedingsbodem voor een symbiose van Latin en volkstaal.
Niet anders dan in het klooster was hierbij het Latijn de overheersende partij: de
reeks van psalter, Donatus en Disticha Catonis was ook in de stad de grondslag van
het onderwijs. Ook bier leerde men lezen en schrijven via het Latin. Maar naarmate de school sterker een burgerpubliek bediende, werd het opportuun de
volkstaal meer terrein te gunnen en niet alles op Latijnse taalvaardigheid te richten. Typerend is bij voorbeeld dat in de grote Zwolse stadsschool van de Moderne
Devotie – in de la ere klassen ook door `burgerlijke' leerlingen gefrequenteerd
– weliswaar officieel een verbod bestond towel in als buiten schooltijd) op het
spreken van de volkstaal, maar dat de preken van magister Johannes Cele tot de
schooljeugd niettemin in het Middelnederlands gesteld zijn. Kennelijk was het
Latijn wel heilig doel, doch behoorde Middelnederlands niet tot de verboden
middelen. Men bedenke hierbij bovendien dat de Zwolse stadsschool vergelij kenderwijs een tempel van geleerdheid was, en een bolwerk van waaruit de Devotio
oderna de latiniteit over de leken trachtte te verbreiden; het is niet meer dan
M
realistisch te veronderstellen dat in de kleine stads- en dorpsscholen de volkstaal
nog meer levenskansen had.
Doch wat hiervan zij,
het kernpunt is dat vanaf de dertiende eeuw in onze
gewesten voor jonge burgers uit de betere burgerstand leesvaardigheid een vanzelfsprekend leerdoel was. En ofschoon het leren lezen uit overwegingen van
beroepsuitoefening nog niet vanzelfsprekend inhoudt dat de 'one burger ook
niet-zakelijke lectuur – om nog te zwijgen van literatuur – ging consumeren, kunnen we toch aannemendat een en ander de totstandkoming van een weliswaar
beperkte, maar reéle 'one lezers roe met zich bracht. Een dergelijke ontwikkeling moet zelfs een voor me factor zijn geweest bij de triomftocht van de boekdrukkunst vanaf de late vijftiende eeuw; de 'one lezers in de stad moeten een
belangrijke afzetmarkt voor drukkers–bij uitstek het beroep van boek en burger!
– hebben uitgemaakt. Er zijn dan ook onder de vroegste drukken boekjes die
vooral verbonden zijn met school en jeugd; het volgende hoofdstuk is er gedeeltelijk aan gewijd. Om duidelijk te maken dat de boekdrukkunst in dit opzicht niet
een absolute waterscheiding vormt, maar dat bier veeleer sprake is van uiterst
langzame continuiteit, is het goed al in dit hoofdstuk de aandacht te vestigen op
Lambertus Goetman.
Wie Goetman was, weet niemand; we moeten zelfs rekening houden met de
mogelijkheid dat het bier een historische persoon betreft, maar slechts een perso-
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[z]Het begin van Der naturen bloeme in het zogenaamde Detmoldse handschrift. De (gehavende)
miniatuur verwerkt in de openingsletter J(acob van merlant) moet de auteur verbeelden, als een echte
leraar compleet met both en geheven vinger.
[ 3 ]Titelpagina van de Spiegel der jonghers van Lambertus Goetman in de druk van r488. De
illustratie (houtsnede) is stelligniet voor deze tekst gemaakt, doch — oals dat veel vaker werd gedaan in
de begintijd van de boekdrukkunst— afkomstig van elders. Het verband met de tekst van Goetman is
globaal, en samen te vatten onder de noemer vrome, God gevallige lering'
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na e. Want is het eigenlijk niet bijna te toevallig dat de auteur van een moralistisch
jeugdboek Lambertus Goetman heet? Maar hoe dan ook, op naam van deze
Goetman staat een werk dat vanaf1488verscheidene drukken beleefde: de berijmde Spiegel der on hers. Maakte Boendale zo'n honderdvijftig jaar tevoren een
spiegel voor alle (welgestelde) leken, de Spiegel van Lambertus Goetman is volgens diens zeggen `voor 'on he kindren sonderlinghe' vervaardigd – al blijkt de
drukker van zijn werk zakenman genoeg om zich te haasten met de toevoeging op
de titelpagina dat Goetmans lessen `niet alleen van node en sijn
jongher
s
in
der
scolen, mer si dienen ende sijn van node elcken kersten mensche, hy si ionc of out,
om te weten ende hem daer na te reguleren'.
Ziet dus de uitgever het boekje liefst in handen van elke christen, de auteur lijkt
zich toch vooral op jongelui te richten. En natuurlijk is ook deze middeleeuwse
dichterlijke pedagoog een zedenmeester; in 124 vierregelige strofen heeft hij een
keur aan zedelijke voorschriften berijmd, die hi' naar zijn zeggen uit tal van
Latijnse bronnen heeft bijeengelezen. De Spiegel der jonghers is zowel een eltairegeloofs- als een zedenleer: Goetmans lessen varieren van de tien geboden via
andere christenplichten zoals kerkzang en gebed tot tafelmanieren en adviezen om
zelden naar de kroeg en nimmer naar de hoeren te gaan, doch liever geld te sparen
voor de oude dag. Sommige van deze raadgevingen liken eerder functioneel voor
oudere lezers, maar kunnen zijn ingegeven door Goetmans overtuiging dat 'on
geleerd nu eenmaal oud gedaan inhoudt, of, in zijn eigen woorden, dat enkel jonge
twijgjes soepel buigzaam zijn: `alst wisken groen is, salment wringhen...' Di
`wringhen' hoeft bier niet al te overdrachtelijk te worden opgevat; want deze
Goetman:
gelooft nog niet in vrije opvoeding 'men sal die kindren tot deuchden
dwinghen'. In het kader van deze deugdendwang komt Goetman met adviezen als
de volgende:
Hout u ton he in u behoet

Ende draecht op niemant nijt oft haet;
Sip altijt huesch, thoont blijden moet
Wanneerghi achter straten gaet.

Men heeft Lambertus Goetman in sommige publikaties wel het predikaat van
`eerste Nederlandse kinderdichter' meegegeven. En ofschoon niet ontkend kan
worden dat hi' Van Al hen eeuwen voor is, is het toch zeer de vraag of hi' dit
etiket mag dragen – en dan niet zozeer omdat hi' minder dichter is dan onderwijzer
dat old voor vrijwel alle middeleeuwse dichters) als wel omdat Goetmans primeur waarschijnlijk toch niet veel verder strekt dan dat hi' de eerste is die zo
duidelijk zegt dat hi' vooral voor 'one kinderen schrijft. Inhoudelijk sluit zijn
tekst namelijk te veel op oude tradities aan om te veronderstellen dat bier voor het
eerst schriftelijke zedenlessen voor de jeugd worden gegeven. In feite reiken de
wortels van de Spiegel derjonghers zelfs terug tot de Dietse Cato, waarmee Goetman
behalve de vorm ook inhoudelijk zeer veel gemeen heeft – zij het dat deze oude
tekst, zoals hierboven reeds werd opgemerkt, een publiek van ouderen nog jets
z8

nadrukkelijker lijkt in te sluiten. Is de ontwikkeling in het genre van het schriftelijk zedenonderricht wellicht zogegaan dat wat oorspronkelijk vooral Latijn-
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voor-kinderen was (de Disticba Catonis), vervolgens in de volkstaal is bewerkt
voor jong en oud (dertiende en veertiende eeuw), om daarna weer vooral lectuur
voor kinderen te worden? (We zullen een dergelijke pendelgang bij een heel ander
genre hierna nog tegenkomen.)
In elkgeval is de gedrukte zedenleer van Goetman uit de late vijftiende eeuw
vooral op jongeren gericht, en heeft ze dat gemeen met teksten die, nog handgeschreven, in tijd en ruimte in de buurt liggen, en eveneens uit de berijmde Catotraditie stammen. Te denken valt hierbij vooral aan De goede le en regbel, een nog
veel minder bekende tekst dan die van Goetman, maar niet of nauwelijks minder
op jeugd gericht en onmiskenbaar van vroeger datum. De tekst is overgeleverd in
een handschrift dat omstreeks 1420 wordt gedateerd, en er is geen reden het
ontstaan van het origineel erg veel vroeger te schatten — zoals er ook geen reden is
om als ontstaansgebied erg ver we te gaan van de huidige verblijfplaats van het
handschrift: Gent. De mentaliteit die uit de tekst spreekt past ook uitstekend bij
een stedelijk milieu: in strofen van zes regels wordt een levensleer ontvouwd die in
zijn meer specifieke adviezen geheel gericht is op de aankomende zakenman. Blijf
bescheiden als je rijk wordt, leen niet meer dan je kunt dragen, doe grote taken
's morgens vroeg, als je nog niet gedronken hebt; verbras je geld niet aan vrienden
en relaties; zet de tering naar de nering (ook in het Middelnederlands een uitdrukking); ga niet te snel procederen; pas op voor kwade debiteuren; laat de armen
delen in je welvaart, en hoop dat God je na een deugdzaam leven wil opnemen in
zijn hemelrijk. Dit alles wordt aangeboden op de gemeenzame gesprekstoon van
een leraar tot een(getutoyeerde) lonc', een 'on en dus, zoals ook de eerste verzen
van de tekst het leerdicht presenteren alsgericht tot jongelui:
Diejongben die widen comen ter eren,
Die selen hoer herte daertoekeren
Dat si hon pinen alsoe te leeven
Alse in dit boexken steit gbescreven;
Dat es hon ere ende orber4jc
Ende honreielen salichlijc.

nog een knipoog naar de veel oudere re is
waargeen kloosterorde zonder kan, en wil deze dichter als het ware iets dergelijks
ontwerpen voor de 'one stadse leek, om niet te zeggen de vroeg-vijftiendeeeuwseyuppie? Het religieuze element, bij Goetman prominent, ontbreekt hier
nagenoeg — maar voor wat de zedenleer betreft zitten beide teksten op een vergelijkbaar spoor, dat zijn beginpunt vindt bij Cato en hier is toegebogen naar de
'one burger.
Binnen hetgenre van de Middelnederlandse zedenspiegels-voor-de-jeugd is er
nog een hoogst interessant subtype, dat in zijn ontstaan en functioneren onlosmakelijk verbonden is met speciaal de Vlaamse stadsjeugd. Het betreft hier namelijk
hveetalige zedenspiegels, waarmee het genre feitelijk de dubbelfunctie herkrijgt die
de Latijnse Cato wel maar de Dietse Cato niet meer had: als lesboek voor moraal en
taal. Alleen is hier de taalles nietgericht op het Latijn, maar op de interferentie

Maakt de titel van Degoede leken reghel
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tussen Frans en Diets – hetgeen volkomen strookt met de Brugse herkomst van de
teksten, verbonden als ze zijn met de tweetalige stadscultuur aldaar, waarbinnen
het met name ook commercieel noodzakelijk is om naast Frans ook Diets te
spreken, of (als men uit de la ere klassen stamde) naast Vlaams ook Frans te
kennen. Het eerste boekje uit dit genre, het Li e des mestiersIBouc van den ambachten,
dateert wellicht al uit het midden van de veertiende eeuw en lijkt vooral passieve
kennis van beide talen te willen aankweken, met mogelijk een extra accent op het
begrijpen van het Frans, gezien het feit dat deze taal links staat en de Vlaamse
paralleltekst rechts. In elk geval is het boekje vooral voor jongelui bedoeld, zoals
de anonieme auteur (een schoolmeester?) zelf, en ook dit in beide talen, aangeeft:
Chest here sera nommeis

Desen bouc werdgheheeten

Le livre des mestiers

De bouc van den ambachten

lequel est moot profitable
a tons enfans aprendre, si eons
vous commans et enjoing, comme
maistre etque vous mettes
toute vo cure
en le aprendre et retenir.

derelke es harde profite%.c
allenkindre te leerne, so
ic u bevele ende lade, als
meestre, ende datghi legt
al uwen neerenst
in te leerne ende te onthouden.

Maar net als bij de oude Cato dient taalverwerving hier tevens een verderstrekkend doel, in casu degedragsleer. Veelbetekenend genoeg be ant het boekje met
hetgroetceremonieel, beleefde omgangsvormen dus. Het vervolg gaat niet zozeer
overgedrag als wel over de leefomgeving, met afdelingen gewijd aan de huiselijke
omgeving, voedingsmiddelen, eten en drinken, grondstoffen en kleuren, maar
ook over het kerkelijk leven en elementaire geloofsleer. Het hoofdaccent ligt
evenwel – zie ook de titel – op de neringp
,
de wereld van
o
handel in de stad.
Talrijke middenstandsberoepen worden opgesomd, vaak vervat in de vorm van
`de beste adressen ter stede', en het boekje leert ons ook tweetalig afdingen.
Verder valt op dat de gespreksfrasen dikwijls opdrachten betreffen – was h et
boekje ook vooral bedoeld om kinderen die als knecht of dienstmeisje bij de
(Franstalige!) Brugse elite in dienst waren, bij te brengen hoe ze bun mijnheren en
mevrouwen konden verstaan? In elkgeval lij ken sommige passages direct opgetekend uit de mond van iemand die zijn meid of knecht instructies geeft (kortheidshalve is hierna alleen de Vlaamse tekstgeciteerd):

3o

`Adaem, brinct hare mijn peerd vulleke, ende lech hem den sadel ende den breidel;
zo sal ic riden daer ic ben sculdich te wesene. [...]
Grielekin, nemghelt, ende ganc in 't vleeschuus; zo coop ons vleesch. – Heere,
wat vleesche wildi dat ic u cope? Wildi swinen vleesch verssche, metter groenen
sausen of metten seveye? Coen vleesch ghesouten wert goet metten mostaerde
ende tversche metten witten loke. Ende hebdi liever wederin vleesch of lammerin,
versin vleesch of calverin, si' 't in rooste of in suere, ic sal 't gheerne co en. – Neen,
Grielkin, maer coop bakin vleesch ende gheetin; ding ons venison dat si van
everswine, van herte of van hynde, ende bereedt metten brunen pepere. Alstuut
hebstghecocht ,]
ganc in de hoenremaerct... [...
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Aelbrecht es ter poorte. Ga ende ondoe de duere: is wane dat hi mi brinct
tghone dat hi mi sculdich es!'
Nog sterker is deze strekking waarneembaar in een andere tekst uit deze hoek: de
zogenaamde Leere van ho e. Ook deze tweetalige tekst stamt uit het Vlaamse
Brugge, maar dateert van later tijd (ca. 1470) en is als autograaf van de auteur
bewaardgebleven. De Leere van hoveschede heeft veel gemeen met het Livre des
mestiers (dat waarschijnlijk ook directe bron isgeweest), met dien verstande dat de
Leere nog nauwer aansluit bij de Cato-traditie. Met name geldt dit voor het tweede
tekstgedeelte, waar een Franse Cato-vertaling rechts van een letterlijk vertaalde
Vlaamse paralleltekst wordt voorzien; doch ook het eerste, en voor ons nog
interessantere tekstgedeelte heeft Cato-connecties. Deze tekst veronderstelt ondubbelzinnig een kinderpubliek: de lezer wordt als `tu enfant / du kint' toegesproken, en alle lessen zijn gedragsvoorschriften voor kinderen. Ze zijn ten dele van
een vrijwel universele inhoud: opstaan, wassen (handen en gezicht), netjes aankleden, ouderen beleefdgroeten, maar geleidelijk aan worden de regels specifieker en
wordt het zelfs mogelijk uit to maken wat voor kinderen de taal- en zedenmeester
op het oog heeft. Ook ditmaal betreft het kinderen (en met name jongetjes?) in de
rol van huishoudelijke hulp: mondelinge berichten overbrengend, op de markt
boodschappen doende, aan tafel bedienend, de paarden van mijnheer verzorgend... Een voorbeeld:
Quant tu sers
a la table
tu serez en to cote
Et sans chaperon
quant tu portes
La viande
en la main senestre

Alstudiens
Ter tafel
du zuls zijn in dijn roc
en sonder caproen
Als du draghes
de spij se
In de luchter hande

et la saulse

Ende saulse

destre
inde rechte hande
Tu ires tout droit
du zulsgaen al recht
Tu mettres
du zuls stellen
Les metz
dieghereichten
Premierement
eerst werven
deuant leplus hault
voor den hooch ten
de la table
vander tafel
dont servires
dan zulstu dienen
Les autres
den andern
Ensievant
Volghende
Ainsi comme ilz
also zij
sont assizgheseten zijn

en la main

Op al deze gebieden moet het kind zowel het Franse als het Vlaamse idioom
beheersen – maar behalve de taal moet het ook de etiquette kennen. Hoofs is
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[411Een prins en il.n prive-pedagoog. Benvifitiende-eeuws handschrift portretteert de En else koning
Hendrik v I als kind onder de hoede van ijn persoonlijke gouverneur, Richard Beauchamp, graaf van
Warwick.
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daarbij het kernwoord: hoofs groeten, hoofs spreken, hoofs bedienen, ja zelfs
hoofs afdingen. En waarschijnlijk is ook kennis van het Frans in het laat-middeleeuwse Brugge voorwaarde voor hoofsheid. Waarmee we komen op de laatste,
grote vraag – begonnen als we zijn in het klooster, om daarna verzeild te raken in
de stad –: hoe zit het eigenlijk met middeleeuwse jeugdliteratuur bij de echte
hoofsen, aan het hof?
DE ADELLIJKE JEUGD

Een clichematige voorstelling van middeleeuwse zaken portretteert de geestelij kheid als degeleerde stand, de burgerij als lerend, en de adel als onwetend. Zoals de
klerken zwoegden op de zeven vrije kunsten (artes liberales), de vakken van het
boek, moest de adel zich bekwamen in zeven probitates: zwemmen, paardrijden,
boogschieten, vechten, jagen, schaken, zingen en snarenspel. Lezen werd in deze
kringen doorgaans als veel minder noodzakelijk beschouwd, getuige het aantal
koningen en andere hoe
g
heren dat aantoonbaar analfabeet was.
Maar het is oppassen met zulke grove generalisaties. Zeker naarmate de middeleeuwen vorderden, deed zich ook in kringen van de adel een toenemende
behoefte aan scholing voor. Steeds vaker hoort men in de hofkring het gevleugelde gezegde dat een koning die niet lezen kan hetzelfde is als een gekroonde ezel,
en ziet men in dat, zeker in een meer complexe maatschappij, persoonlijk gezag
slechts kan bestaan bij een zeker geestelijk niveau. Aan de intellectuele scholing
van toekomstige vorsten en vorstinnen wordt dan ook geleidelijk aan meer zorg
besteed.
Een sprekend voorbeeld uit de Lae Landen is in dit verband de opvoeding van
de jonge Jacoba van Beieren. Er zijn (Franstalige) rekeningen bewaard van de
kosten die werdengemaakt voor onderwijs aan haar en haar aanstaande, de Franse
kroonprins Jan van Touraine. Men kocht voor deze vorstenkinderen een psalter,
Latijnse Cato's, grammatica's en de andere bloemlezingen uit geleerde schrijvers,
doorgaans `tres bien loses'. Het blijkt dat Jacoba rond haar achtste jaar in feite
heel het elementaire Latijnse trivium-curriculum doorloopt dat hierboven voor
het klooster Egmond werd geschetst! Daarbij zijn de didactische omstandigheden, overeenkomstig het niveau van deze vorstenkinderen, eens zo comfortabel. In de eersteplaats worden voor hen wel eigen boeken aangeschaft, en hebben
ze, blijkens een andere rekening, ieder een met zijde bekleed schrijftafeltje en
perkament tot bun beschikking. Maar veelbetekenend is vooral dat Jacoba en Jan
prive-les krij gen; meester Albert Loison, een Franse geestelijke, is daartoe speciaal
aangesteld.
Daarmee komen wij op een gewichtig punt: het middeleeuwse adelsonderwijs
isgrotendeels particulier onderwijs. Zo prettig als het voor de kinderen zal zijn
geweest, zo hinderlijk is het voor ons, want over deze vorm van onderricht geven
de bronnen ons uiteraard nog minder informatie dan over de institutionele scholen. Alleen al hierdoor lijkt de middeleeuwse adel dus minder ontwikkeld dan ze
dikwijls was. Dat we de 'one edelen maar zelden op de echte scholen aantreffen
zegt niet zo veel: zulke kinderen hadden dikwijls een huisleraar die hun een op
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maat gesneden opvoeding kon geven, waaruit het trivium, en dus Latijn en alfabetisme, zeker niet zo systematisch werd geweerd als wel is verondersteld. Andzijds moeten we de nuancering niet tot een nieuwe karikatuur doordrijven, en
blijven erkennen dat voor de middeleeuwse adel intellectuele ontwikkeling niet in
dezelfde mate leerdoel was als voor de geestelijkheid, en daarmee het boek evenmin in dezelfde mate middel. Het lijkt toch vrij karakteristiek zoals de auteur van
de Middelnederlandse Artur-roman Lantsloot vander Haghedochte de opvoeding van
zijn hoofdfiguur, de rote Lancelot, op ongeveer zesjarige leeftijd voorstelt:
Ende teersten dat hi quam so vort
Dedemen hebben enen vroeden maghetoghe
Diehem scieten leerde metten boghe
Ende menigherande ander spel
Dat hi vernam ende leerde wel.
Men dede hem doen ende laten
Ende s_preken oec te maten
Ende alrehande hoveschede
Ende menigherande scone ede
Daer hi hem mede scone gheliet.

lijk en sociale
Het accent in deze ridderlijke opvoeding ligt duidelijk op lichamee
iale
vaardigheden, niet op het intellectuele. Een `maghetoghe' (met een modern
woord: trainer) begeleidt de fysieke ontwikkeling van de 'one held, die verder
vooral wordt opgeleid in hoofs gedrag, in 'scone zeden [...] daer hi hem mede
scone gheliet'. Hoofsheid gaat duidelijk boven kennis, en voor die hoofsheid heeft
de jonge Lancelot al net zomin als andere adellijke jongelieden in de middeleeuwen een leerboek nodig. Hi' hoeft zijn hoofsheid niet te leren uit de Cato, de
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F acetus of een (al dan niet tweetalige) Leere van hoveschede waarop de stadsjeugd zat
te blokken. Enigszins gechargeerd kan men stellen dat waar hoofsheid uit een
boekje komt, het reeds getrivialiseerde hoofsheid is; de burgerij leert hoofsheid als
een theorie, dejonge adel ziet haar elke dag in de praktijk – heel hun leven is een
hoofse stage.
Het woord stage is hier niet voor niets gebruikt. In het kader van hun opvoeding Orden adellijke jongelieden dikwijls toevertrouwd aan de bijzondere zorgen van een hoofse gouverneur, die door gesprekken en aanschouwelijk onders veel meer vermag dan Welke leeslijst ook. Vaak is zo'n gouverneur een oudere
wise
redder die de jonge knaap onder zijn hoede neemt; maar ook aan vrouwen liken
hierbij sours belangrijke taken te zijn toegedacht, en dan de moeder in de eerste
plaats. In het vroeg-vijftiende-eeuwse handschrift-Van Hulthem of b. 5 ) is een
curieuze tekst bewaard die, achter alle literaire inkleding, van zulk moederlijk
haren
h sone leerde. In
derwijs nog echo's laat weerklinken: Drie poente die de vrouwe
on
deze tekst zijn moeder en zoon van adellij ken bloede; de adviezen die de zoon
ontvangt moeten hem voorbereiden op het hoofse ridderleven. Het eerste hoofdpunt uit het moederlijk programma is de eis al I'd in het voorste gelid te strijden,
ook als de tegenstanders veruit in de meerderheid zijn. De tweede stelregel is dat
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[5]De tekst van de Drie poente die de vrouwe haren sone leerde in het vroeg-viiftiende-eeulvse
handschrift-V an Hulthem
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de zoon zich altijd aan zijn woord moet houden; de derde dat hi' altijd bescherming moet bieden aan hen die zijn minderen zijn. De moeder geeft hier les in
theorie; depraktische voorbeelden ziet de jongen als het goed is om zich heen – en
in de ridderroman.
Dit brengt ons ten slotte op een van de spannendste, maar tegelijk een van de
lastigste vragen: de mogelijkheid dat middeleeuwse ridderromans al literatuur
fungeerden voor de jeugdige elite. Er is het een en ander dat hiervoor pleit, en
kroongetuige is daarbij Thomasin von Zerclaere, een Italiaanse geestelijke die in
de vroege dertiende eeuw een hoofs leerdicht schreef. Daarin besteedt hi' onder
meer aandacht aan de waarde van romanliteratuur voor hoofse vorming, waarbij
hi' de romans uitdrukkelijk speciaal voor `diu kint', dat wil zeggen kinderen
aanbeveelt. Voor volwassenen is deze lectuur zijns inziens niet geschikt, maar de
jeugd kan in de helden en heldinnen van de hoofse roman inspirerende voor
den vinden:
`Ik zal U zeggen wat kinderen moeten horen en lezen, en wat voor hen van nut kan
zijn. Jonkvrouwen moeten met graagte horen over Andromache, wier voorbeeld
totgoede lessen strekt; ze moeten horen over Enide, en die navolgen zonder
afgunst, en ook vrouwe Penelope [...] en Blanchefleur... Ook al zullen zij niet allen
koningin zijn, ze kunnen het zijn in nobele gezindheid. Jonge edellieden moet
horen over Walewein, Cliges, Erec en Iwein, en hun jeugd richten naar ale in
deugd. Vol de edele koning Artur na, die schotelt U veel goede lessen voor, en
sluit ook de edele koning Karel de Grote in Uw hart. Laat Uw jeugd niet ongebruikt voorbijgaan; denk aan Alexanders deugdzaamheid! '
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Als we Thomasin mogen geloven, waren ridderromans in de middeleeuwen dus
jeugdliteratuur. En richt zich niet de gedrukte prachtuitgave van de Lancelot en
prose uit 1488 met veel nadruk tot `speciallement les jeunes chevaliers desireux de
vertu et degloire'? Zo'n duidelijke gerichtheid op het jeugdige publiek maakt ook
beter begrijpelijk waarom de meeste ridderromans zo sterk geldealiseerd zijn: het
ideale voorbeeld van degrote ridders moet uiteraard de ongevormde jeugd doen
volgen. Tevens 'evert het ons een nadere verklaring voor het feit dat zo veel
ridderromans ontwikkelingsromans zijn, en de groei verbeelden van een prille
held (Percheval, Erec, Ferguut, Torec en vele anderen) naar volwassenheid en
volmaakte ridderlijkheid. Ten slotte sluit een verondersteld jeugdig publiek wel
heel fraai aan bij de `Enfances' die zo menige ridderroman openen, en waarin de
kinderjaren van de held uitvoerig worden beschreven.
Maar deze laatste overweging noopt tevens tot voorzichtigheid. Binnen het
genre van de ridderroman hebben de `Enfances' een heel andere functie dan
kindgericht to zijn: ze vormen vooral de legitimering van de latere voortreffelij kheid van de volwassen held. Het is ook niet toevallig dat deze verhalen, literairhistorischgezien, altijd later tot stand zijn gekomen dan de verhalen over dezelfde
held in zijn volwassen jaren; ze lijken voortgesproten uit de behoefte, to tonen in
welke omstandigheden de beroemde held is opgegroeid. De `Enfances' zijn verklaring achteraf: steeds blijkt het er bij de ridderlijke held – niet anders dan bij de
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[6] Van het bestaan van Walewein van Melle zijn we op de boogie door een vroeg-twaalfde-eeuwse
Latijnse oorkonde nit V laanderen, die als getuige van een juridische transactie een Walawaynus
vermeldt.

heilige – al vroeg in te hebben gezeten. Zo bezien bevredigen de `Enfances' eerder
de nieuwsgierigheid van het ervaren literatuurpubliek dan dat ze vooral voor de
jeugd zouden zijn geschreven. En is welbeschouwd bij Thomasins beoordeling
van ridderromans als jeugdlectuur niet bovenal de wens de vader van de gedachte?
Men bedenke dat Thomasin zelf een stevig leerdicht schrijft, en er dus alle belang
bij heeft de volwassen hoofse lezers in te prenten dat de romans waar zij zich zo
graag in vermeien, eigenlijk maar kinderachtige lectuur vormen, en dat de rijpere
geesten, ook aan het hof, zwaardere leeskost tot zich moeten nemen... En ook de
incunabel van de Lancelot en prose is een gevaarlijke getuige: in 1488, als deze wordt
gedrukt, is de roman inmiddels meer dan tweehonderdvijftig jaar oud – is het niet
heelgoed denkbaar dat in het verloop van tweeeneenhalve eeuw tot jongerenlectuurgeworden is wat ooit voor volwassenen was neergeschreven? Wat in elk
geval voor dit laatste pleit, is ook het kapitale feit dat de opdrachtgevers van de
romandichters ruimschoots de jaren des onderscheids hadden bereikt, en ook al is
het denkbaar dat zij met bun mecenaat tevens bun kinderen plezierden, er zijn veel
te veel historische bewijzen voor volwassen bemoeienis met ridderliteratuur om
deze voor de jeugd te reserveren. In zo'n geval zou zich ook moeilijk laten verklaren waarom de hoofse ridderroman zo sterk om liefde draait, en daarbij niet zelden
zelfs (men denke aan Tristan en Lancelot) om het conflict tussen riddertrouw aan
de vorst en liefde voor diensgemalin. De slotsom van deze moeizame afweging
lijkt dan ook te moeten zijn dat de ons bekende ridderromans echt bedoeld waren
voor de `rijpere lezer'.
En toch zijn er ongetwijfeld ridderverhalen aan kinderen verteld – we hebben
ze alleen niet meer, maar kunnen ze op grond van indirecte gegevens veronderstellen. Voor zo'n indirecte aanwijzing moeten we teruggaan naar de allervroegste
eriode uit onze literatuurgeschiedenis. In de late elfde eeuw werd in het Vlaamse
P
adelsgeslacht Van Melle een jongetje geboren dat Walawain werd gedoopt. Een
hoogst on-Vlaamse naam, die enkel valt te duiden als vernoeming naar de grote
Artur-ridderWalewein, over wie kennelijk al mondelinge legendevorming de
ronde deed, een eeuw voordat Chretien de Troyes de eerste echte, hoog-literaire
Artur-romans op schrift stelde. Per traditie bekijkt de literatuurwetenschap deze
Walewein van Melle door de ogen van zijn vader: klaarblijkelijk was die een
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[7 a & b] Middeleeuws onderwijs, prive en in een klasje, met en onder boeken. In de scboolscene wordt
links een stoute leerling door de magister (met slagriet! ) aan zijn vader teruggegeven.
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kenner en bewonderaar van Artur en zijn Tafelronde. Maar in de context van deze
Geschiedenis is het niet meer dan redelijk ons eens te verplaatsen in het zoontje. Van
hem weten we alleen dat hi' met een vreemde naam door het leven moest. Ook als
we aannemen dat hi' hierom niet door leeftijdgenootjes werd geplaagd – wat
eigenlijk wel zo waarschijnlijk is: middeleeuwers scholden veel – en rekening houden met de mogelijkheid dat de psychologie van een middeleeuws kind niet die
van een kind van tegenwoordig hoeft te zijn, dan nog blijft het waarschijnlijk dat
de 'on en op een goede dag aan ouders of omgeving heeft gevraagd waarom hi'
eigenlijk Walewein moest heten. Waarom heette hi' niet gewoon Razo als zijn
vader, of Rudolf of Boudewijn naar zijn ooms, of droeg hi' een an bare naam als
Hendrik of Gilbert of Willem? Dan kan het haast niet anders of iemand be on de
kleine Walewein te vertellen: 'Er was eens een koning, die Artur heette...' Jeugdliteratuur op zijn middeleeuws.

VAN LUISTEREND NAAR LEZEND KIND

Omdat wij literatuur onmiddellijk associeren met boeken, en omdat wij de middeleeuwse literatuur enkel uit boeken kunnen kennen, vergeten we veel te gemakkelijk dat in die periode heel veel literatuur buiten het boek bestond. Vragen we
naar middeleeuwse literatuur voor kinderen, an zijn we bij uitstek op teksten uit
het mondelinge circuit aangewezen – waarmee het kan lij ken of er nooit jeugdliteratuur isgeweest. Maar die was er wel degelij k; alleen is er nu niet veel meer van
over. Het verhaal dat Walewein van Melle te horen kreeg, de exempelen die
kinderen door depastoor werden verteld, de liedjes die ze zongen... Het sprookje
waarop de Middelnederlandse Roman van Walewein berust, over een jongen die een
gouden vogel zoekt, is ons alleen uit een laat-negentiende-eeuwse optekening
bekend en als zodanig door de gebroeders Grimm vereeuwigd, maar kan heel
goed ook al in de middeleeuwen aan kinderen zijn verteld; de geschreven, prestigieuze Roman van Walewein die van dit sprookje een Artur-roman heeft gemaakt en
daarbij de jongste broer als held heeft vervangen door de beroemde Walewein, zag
daarmee vermoedelijk ook zijn publiek verouderen. Waarschijnlijk waren de status en de kostbaarheid van zulkegeschreven literatuur in de middeleeuwen nog
veel tegroot om enkel voor kinderen bestemd te kunnen zijn.
En zelfs in de sfeer waar het kinderboek het eerst in zicht komt, de school, moet
rekening worden gehouden met een sterke mondelinge traditie. Ook het kloosteronderwij s, toch `boekig' als een ander, verliep voor rote delen – en juist voor
de jongste kinderen – mondeling. De relatie tussen meester en leerling was persoonlij ker en intiemer; deels ten gevolge van de kleinere aantallen, maar ook op
grond van pedagogische overwegingen. Het middeleeuwse onderwijs vereiste en
verwachtte veel van het charisma van de onderwijzer, die in het persoonlijk gesprek meer goed kon doen dan Welke lectuur ook. Het sterkst geldt dit voor het
onderwijs aan adellijke kinderen, dat doorgaans in handen was van een gouverneur die veel minder vaak een boekgreep dan dat hi' zijn pupil vertelde. Men
bedenke hierbij ook dat leerling en leraar dikwijls onder een dak woonden, en dat
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de scheiding tussen school en leven in de praktijk weinig diepgaand was – het
letterlijke schoolvoorbeeld zagen de kinderen in levenden lijve om zich heen.
Vergeet verder niet dat kinderen doorgaans werden klaargestoomd voor een
leven in het milieu waarin ze reeds verkeerden: de monnikjes leerden in het klooster van de ouderen, depages aan het hof van de volwassen edellieden. Wie had
daarvoor nog boeken nodig?
Zo bezien zal hetgeen toeval zijn dat juist in de sfeer van het burgerlijke
onderwijs de meeste teksten voor kinderen worden opgeschreven: het boek maakt
goed wat het milieu niet biedt. En het maatschappelijk verschriftelijkingsproces
zette onstuitbaar door. Schrift en boek werden steeds meer de basis van het
verbaal verkeer, en daarmee ook van het literaire leven. Daarbij veranderde ook
de literaire smaak, want ofschoon het middeleeuwse literatuurpubliek wist te
genieten van het reeds bekende, had het ook regelmatig behoefte aan iets nieuws.
En zo kon hetgebeuren dat de Lancelot en prose, die in de dertiende eeuw de
lievelingslectuur geweest was van elke vorst die in de hoofse wereld meetelde, als
boek voor de elite – maar heel, heel langzaam – uit de aandacht werd verdrongen
door meer humanistischegeschriften, om of te zakken tot lectuur voor beginners
– zoals trouwens ook de Reinert na enkeleeeuwen literatuur voor kinderen werd,
eenproces dat nog vele malen sterker zou worden in later tijd. Tot heden ten dage
toe: degemiddelde leeftijd van hen die nu De vier Heemskinderen lezen, is gegarandeerd tien jaar lager dan van hen die in de middeleeuwen de Renout van Montalbaen
beluisterden, en met de titel is ook hetportret van de vier hoofdfiguren aantoonbaar `verkinderlijkt'.
Nog duidelijker treedt deze ontwikkeling aan de dag bij de ridderliteratuur van
moderne makelij: de helden van Tonke Drat en Thea Beckman zijn middeleeuwers in een ridderwereld, maar – net als hun lezers – ten minstetien jaarjonger dan
Walewein en Lancelot. Maar ze hebben zeker middeleeuwse antecedenten – en zo
vormen die verre middeleeuwen, wier eigen jeugdliteratuur dus reddeloos verloren is, de kraamkamer voor veel jeugdboeken van eeuwen later. Zo zullen we de
middeleeuwen in de volgende hoofdstukken nog herhaaldelijk tegen.
k omen
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Een proper profitelijc boec
Eind vijftiende en zestiende eeuw

AN EEN ABSOLUTE SCHEIDING tus-

middeleeuwen en de zestiende eeuw kan, zoals in het vorige hoofdstuk al werd
opgemerkt, geen sprake zijn. Dat er in deze Geschiedenis niettemin een grens getrokken wordt rond het laatste kwart van de vijftiende eeuw valt te rechtvaardigen. Naar de inhoud van de teksten is er zeker geen grote, mar met betrekking tot
de om an met boeken juist een opvallende verandering. Ten gevolge van de
ontwikkeling van de boekdrukkunst vanaf het midden van de eeuw komt het
boek in zijn materiele vorm dichter bij het publiek to staan dan in de vorige
periode het geval was. De eerste gedrukte boekjes in onze gewesten illustreren dit
grote verschil treffend. Het staat vast dat, hoewel de oudste gedateerde boeken pas
in 1473 van de pers komen (in Aalst en in Utrecht), er hier voor die tijd ook al
boeken met losse letters zijn vervaardigd. Deze edities behoren tot wat men
gewoonlijk de prototypografie noemt. Bedoelde drukwerken, die geen van alle
gegevens bevatten over datum, plaats en drukker, hebben waarschijnlijk &en typograaf-lettersnij der gemeen.
Zonder verder op dit terrein van specialisten van het oudeboek te treden, wil ik
kort stilstaan bij de inhoud van een deel van deze boekjes. Aangezien het vooral
schoolboekjes zijn, bieden ze een aantrekkelijke mogelijkheid om meteen het
verschil tussen de handgeschreven vorm (hiervoor ter sprake gebracht) en de
gedrukte voor de gebruiker to demonstreren. We hebben van deze schoolboek'
voornamelijk fragmenten van enige exemplaren over. Zowel van het Doctrinale
van Alexander de Villa Dei als van de Donatus en de Disticha die op naam van Cato
rondgaan , kennen we slechts een volledig exemplaar.
Deze
k de hee
teksten
waren
l
middeleeuwen door verplichte stof voor ieder schoolkind. Aelius Donatus'
boekje bevatte de eerste beginselen van het Latijn, vol declinaties en conjugaties,
die de kinderen uit het hoofd moesten leren. Het Doctrinale bood een grammatica
in aantrekkelijker vorm: het was in vertellende trant geschreven, in hexameters
(ter wille van het memoriseren) enging daarnaast ook in op syntaxis en prosodie.
Cato's schoolboek kwam hiervoor. i8) reeds ter sprake.
Beschikte – zoals eerder vermeld – in deperiode van het handgeschreven boek
waarschijnlijk alleen de schoolmeester over een exemplaar (zie p. i 7), in de periode
van hetgedrukte boek zullen de leerlingen soms zelf lesmateriaal in handen hebsen
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bengehad, in eigendom of in bruikleen. Wellicht met het oog op de laatste
mogelijkheid, die een veelvuldig gebruik impliceert, drukte men deze schoolboekjes op perkament. De duurzaamheid van dit materiaal is niet alleen de schoolkinderen uit die tijd maar ook onderzoekers uit de twintigste eeuw ten goede
gekomen. Delen van deze perkamenten boekjes zijn – vaak verknipt tot strookjes
en reepjes – veelvuldig teruggevonden als verstevigingsmateriaal in oude boekbanden. Door vergelijking kon worden vastgesteld dat er erg veel verschillende
edities zijn geweest en dat men lane tijd van de letter van de prototypografie
schoolboekjes heeft gedrukt. Het grote aantal edities kan tevens wizen op vrij
geringe oplagen. Dat lijkt een verspilling van tijd en energie, maar we moeten
bedenken dat de eerste drukkers nog over weinig ervaring beschikten. Dat geldt
niet zozeer voor het eigenlijke drukproces, maar veeleer voor de ontwikkeling
van afzetmogelijkheden. Verder lijkt er juist bij dit type teksten wel een traditie te
hebben meegespeeld. We kennen een aantal van deze teksten ook al in de vorm
van zogenaamde blokboeken. Dat zijn boeken die niet met de hand zijn geschreven en even zijn gezet met losse letters, maar waarvan de tekst, vaak gecombineerd met illustraties, is gesneden in houtblokken, die vervolgens op papier of
perkament werden afgedrukt. Dat kon gebeuren met behulp van een pers, maar
ook door een afwrijftechniek. Juist voor kleine teksten die steeds opnieuw in een
zelfde situatie gebruikt moesten worden (zoals schoolboekjes en teksten voor
misdienaars), was het handig over blokken te beschikken waarvan men regelmatig
(elk schooljaar?) het benodigde aantal exemplaren kon afdrukken. Totdat die
blokken uiteindelijk versleten waren of door beschadiging anderszins onbruikbaar raakten.
Het moge nu duidelijk zijn dat de over an naar het tijdperk van het gedrukte
boek zeker bij het onderwijs een opvallende verandering in de relatie tussen de
jeugdige en het boek met zich heeft meegebracht. De school is vrijwel zeker de
plaats geweest waar de meeste kinderen in de vijftiende eeuw voor heteerst in
contact met boeken zijn gekomen. Daarbij gaat het dan wel om boeken die op
school gebruikt werden om een taal te leren in plaats van om kinderboeken in
en ere zin, en bovendien om werkjes die in het Latijn in plaats van in de moedertaal gesteld zijn. Dit laatste is echter, zoals nog zal blijken, veel minder absoluut
hetgeval dan wel wordt verondersteld.
Het op andere wijze produceren van bekende en al ti' den lang in dezelfde
situatie gebruikte werden is slechts 6en tendens die valt aan te wijzen in het begin
van het tijdperk van het gedrukte boek. We zien dat een reeds lang bekende tekst
niet alleen wordt aangepast in de presentatie maar ook naar de inhoud. In veel
gevallen hangen dergelijke veranderingen samen met een nieuwe doelgroep: wat
eertijds bedoeld was voor de adel en ridderschap wordt in de late middeleeuwen
toegesneden op de behoeften, waarden en amities van de gezeten burgerij, die
naast de geestelijkheid als de belangrijkste consument van het nieuwe produkt, het
gedrukte boek, moet worden beschouwd. Afgezien van de schoolboeken moeten
we echter nog vrij lang wachten voordat we met zekerheid teksten kunnen aanwijzen die speciaal bedoeld zijn voor kinderen.
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Het Latijnse schoolboek is van grote betekenis geweest voor de latere leerboeken
in de volkstaal. De basis voor al die boekjes is door de Latijnstalige leerboekjes
gelegd. We moeten dan denken aan grammatica's, lectuur voor beginners (Disticha Catonis, fabels van Avianus) en gevorderden (Sallustius, Statius en anderen en
de commentaren daarop), woordenlij sten (vocabularia), dialogen en disputaties,
spreukenverzamelingen en gedragsboekjes. Een van de oudste vocabularia voor
schoolgebruik is het Curia palacium. De titel verwijst naar de eerste twee woorden
uit de lijst, die niet in kolommen is gezet, maar vijf tot zes Latijnse woorden per
reel bevat met de vertaling erboven. De Latijnse tekst is metrisch en rijmend ter
wille van het memoriseren (afb. I). Zulke werken treffen we naderhand ook in de
volkstaal aan, soms eveneens in tweetalige (meestal Nederlands-Franse) vorm.
Hoewel veel van die Latijnse leerboeken al zeer lang bij het onderwijs in gebruik waren, valt er toch een humanistische invloed to herkennen, zowel naar
inhoud als naar vorm. Inhoudelijk gezien veranderen vooral de grammatica's
sterk van karakter en opzet; in plaats van de traditionele brede behandeling van de
stijlniveaus, syntactische varianten en de vele stijlfiguren beperken de nieuwe
auteurs zich tot een beknopt vertoog over syntaxis en vormleer. De andere onderdelen worden nu in zelfstandige retorische en poeticale werk' aan de orde gesteld. Verder raakt men er steeds meer van overtuigd dat het voor goed onderwijs
noodzakelijk is dat kinderen plezier in het leren krij en en dat het volproppen van
de kinderhoofden met lang niet altijd even nuttige kennis averechts werkt. Didactische vernieuwingen zoals het toevoegen van illustraties, het hanteren van een
vraag- en antwoordvorm, alsmede een aanbod van lectuur die dichter bij het
alledaagse leven staat, komen ook uit dergelijke nieuwe inzichten voort.
Naast de aloude Ars minor en de Donatus vinden we bij voorbeeld de modern re
Grammatica van de Italiaan Nicolaus Perottus, die een tijdlang in Leuven werkzaam was. Rond 1485 verschijnt in die plaats een editie, ook bedoeld voor de
studenten aan de universiteit. Aan het succes van dit werk (voor 1 5 oo kennen we al
zo'n dertig edifies!) zal vooral hebben bijgedragen dat er in enkele hoofdstukken
vertalingen in de moedertaal worden gegeven. In dezelfde tijd brengt een andere
Nederlandse drukker hetzelfde werk uit met vertalingen in het Engels, waarmee
hi' niet zozeer En else studenten to Leuven op het oog had, maar vooral de export
naar En eland.
Albertanus van Brescia's De arte loquendi et tacendi is een voorbeeld van een retorisch werk dat zich als zelfstandig boek uit de grammatica-oude-stijl heeft losgemaakt. Al vroeg verschijnt van dit typische schoolboekje ook een Nederlandse
vertaling. Dat valt des to meer op, omdat het leerlingen van de Latijnse school
verboden was in de volkstaal to spreken. Toch beveelt de producent van Die konste
van spreken ende van swighen (ca. 1485) van Albertanus van Brixien (Brescia) dit
boekje aan voor 'die kinder inder scolen', een bestemming
do grote
ordie
de
houtsnede op de titelpagina, waar een schoolsituatie (een meester met enkele
kinderen aan zijn voeten) is afgebeeld, duidelijk wordt geafficheerd (afb. 2). Of
moeten we deze aanbeveling dat het boek voor schoolkinderen bestemd is, opvat-
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ten als eenpoging om boeken in de volkstaal eveneens ingang te doen in n? De
bepalingen die het gebruik van de volkstaal op de Latijnse scholen verboden,
zouden trouwens op een zelfde situatie kunnen wizen: waarom verbieden als er
geen noodzaak toe bestaat! Kennelijk waren er genoeg scholen waar ook in de
eigen taal werd onderwezen en uiteraard was voor drukkers elke uitbreiding van
de markt zeer welkom. De scholen vormden al een dankbaar afzetgebied, maar dat
zou doorgebruik van werken in de landstaal nog belangrijk uitgebreid kunnen
worden.
Dat het een retorisch instructiewerkje betreft wordt door de tekstbezorger van
deze Nederlandstalige druk op de volgende wijze kort aangegeven: 'welcke
leeringhen dat beteykent staen in desen navolghenden latijnschen veerse. Quis,
quid, cui dicas, cur, quomodo, quando, requiras. Dat is te se hen: Ghy selt sien
wieghy sijt die daer spreecket, wat hi spreect, Wien ghijt spreect, waer omme ghi
sprekest.'
Dat Latijnse schoolboeken – die in principe door heel Europa verkocht konden
evens
Orden – wel degelijk
t voor de eigen markt waren bestemd, valt soms of te
w
leiden uit in de druk opgenomen glossen (losse woordverklaringen). Zo staat in
een door de Broeders des Gemenen Levens te Brussel geproduceerd schoolboek
(zij drukten er een aantal, en gebruikten die zelf ook voor bun leerlingen), de Ars
minor, bij bepaalde woorden en uitdrukkingen het Nederlandse (meer speciaal
Brabantse) equivalent gedrukt, het een wijst op plaatselijke en regionale scholieren.
Hermannus Torrentius, rector van de befaamde Zwolse school en auteur van
diverse Latijnse schoolboekjes, levert al vroeg een voorbeeld van een tweetalig
gesprek aan de hand waarvan de leerlingen op een aantrekkelijke wijze woorden
voor alledaagse situaties konden leren. Hieraan bestond mede grote behoefte,
omdat de humanisten het Latin bij voorkeur niet alleen als taal van wetenschap en
kerk beschouwden, maar ook als een levende omgangstaal wensten te zien. Als
bijlage bij zijn becommentarieerde editie van hymnen en sequensen (Hymni et
sequentii, ca. I 5 oo) schreef hi' het volgende gesprek tussen twee scholieren, Syriscus en Petrellus:

`S.: Unde venis, Petrelle?
P.: E templo, Syrisce.
S.: Quid illic fecisti?
P.: Turbinem circumegi.
S.: Hoc facere in templo minime
decet.
P.: Id ipsum nunc vapulando didici.
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S.: Quopacto?
P.: Nam alter ex aedituis me ludentem offendit etapprehensum itapugnis pulsavit, ut
vix ingredi queam.

Peterken wan [van waar] comstu?
Uut die kerke.
Wat hebstu daerghedaen?
Ick heb den bat[toll ghedreven.
Dat en beteemt niet datment in
die kerke doe.
Dat heb ic nu oeck mit slage
gheleert.
Hoeghinc dat toe?
Die een van den kercmesters
vant my spelen ende heeft my
soe myt vusten geslaghen, dat

ic nauweghaen en kan.

[I] Dee Nederlands-La-

itapto Mt* gum tete norm
undist ampoules
etelmum
Islam *got
Anttiniftet
turbentake
Odnuphe
relok
ptefitikat mem pada* tt fent
Oar istildput nape ort
o peados bombs lJti to
putt Warm linmels oft.
Wargo fepdie Me amino
we& am mks
mate otaiorinitt.
ristptelitatiotterbrinstespamtlivialatertotit

tijnse woordenlijst voor
schoolgebruik— waarvan
bier de laatstepagina is
gereproduceerd— heeft geen
titel en wordt naar de
eerste twee woorden Curia

palaciumgenoemd.
Vorm en inhoud
nieuw: seen saaie kolommen met woorden onder
elkaar, maar regels van
vijf tot es woorden met de
vertalingdaarboven. De
reels met de Latijnse
woordenmetrisch en
rijmend gemaakt ter milk
van het memoriseren.
[2] Schoolboekjes worden
vaakgekenmerkt door een
houtsnede op de titelpagina
die een lessituatie afbeeldt:
de meester met enkele leerlingen. Hier het titelblad
van Albertanus van Brescia' s Die konste om to

leren spreken ende
zwighen alst tyt is. Het
is vertaald naar een van de
vele Latijnse edities van
dit werk.
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S. Id mihi memorari quam monstrari malim.
P.: Credo equidem.
S.: Nihil mihi aliud novi aufers
e templo?
P.: Morio noster Heyno in sacrario fecit oletum.
S.: Id nasus resciscat tuus.
P.: Ludamus nunc iuglandibus in
scrobem!
S.: Ubi has iuglandes nactus es?
P.: Emi.
S.: Quanti?
P.: Tribusplaccis aut paulo
minoris.
S.: Habuistine tantum pecuniae?
P.: Non, verum oppigneravi
p
ugillares meos.

Dat hoer ic liever se en dan
ict my laet wysen.
Datgelove ic sekerlic wel.
Brendy ons anders nyet nywes
uut der kerken?
Heyn, onse dwaes, heeft in die
sacristij ghedreten [gescheten].
Dat moet u noese weten.
Laet ons nu myt walnoeten
spelen in der kulen!
Waer hebstu die noetengecreghen?
Ic heb se gecoeft [gekocht].
Hoe du r?
Om drie placken [stuivers] of
een wenich min.
Haddi soe veelgelts?
Neen, mer ic heb myn scrijftafel tepande gheset.'

Nadat ook de eetlust van Syriscus, die deze dag nog niets had gegeten, ter sprake is
gekomen, horen zij de klok drie uur slaan en beseffen zij dat ze weer naar school
moeten.
Een andere bekende humanistische schoolmeester uit ons land, de uit Roermond afkomstige en in Keulen en later Alkmaar werkzame Johannes Murmellius,
leverde met zijn Pappa puerorum eveneens een bijdrage aan de vernieuwing van het
Latijnse basisonderwijs. De eerste druk verscheen in i 5 13 te Keulen, maar ook in

de Nederlanden werd het meer dan eens herdrukt, waarbijlingen
de verta in de
volkstaal werden aangepast aan het dialect van de streek. Lectuur en oefening
staan ook in dit boekje centraal. Het P appa puerorum kent vier afdelingen, waaraan
een bijlage met declinaties en conjugaties is toegevoegd. Het eerste hoofdstuk
wordtgevormd door een lexicon van de meest voorkomende woorden. Deze zijn
niet alfabetisch maar naar onderwerp gerangschikt om de belangstelling van de
leerlingen te prikkelen. Hoofdstuk twee biedt korte dialogen over diverse zaken,
als een begroeting, het informeren naar de ti' d, en natuurlijk ook schoolse zaken
als: `Erwerdige meyster, wilt mich oyrlof geeven, dat ick moeghe twe uren huyden
uyt der scholen blyven.' Geklikt werd er ook toen al:
`Ick heb Antonium genotyert dat hy heft duytsc gespraken. Notyerstu my des
barbarismys, ich notyr dy des solecisms. Ick heb Petrum notyert der irreverenciens, want hy voer eynen pryester synen hoit nycht afgenomen en heft.'
of:
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`Ik heb Anthonie aangegeven omdat hij Nederlands heeft gesproken. Geef je mij
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aan voor spreken in de volkstaal, dan noteer ik jou voor een taalfout. Ik heb Peter
voor oneerbiedigheid, want
an hi' heeft zijn hoed niet afgenomen voor
aan
een priester.'
Uit de volgende beschuldiging en vraag blijkt ook pesten kinderen eigen te zijn:
' Joannes heft myne schoen bemyeghen [bepist].
Wayr om heb myn boeck bespyeghen [bespuugdl?'
en van drinken (in de kroeg?) hielden scholieren al evenzeer:
`Hoede dy, dat du so veel nycht en supest, dat du onse bedde bespyest!'
In het derde kapittel streeft Murmellius eveneens een dubbel doel na. Het biedt
oefeningen voor het spreken in het Latin en het verstrekt richtlijnen voor gedrag
in diverse situaties, towel binnens- als buitenshuis, bij het opstaan en aankleden,
aan tafel, op straat, in de kerk en op school. Voor een deel ontleende hi' die reels
aande bijbel en de klassieken, maar veel bedacht hi' zelf:
`Ander luyde guyt [goederen] en salstu nicht begeren.
Sta op van den bedde tydigen!
Bewair dy mit den teiken des hilligen cruces
in den naim des vaders and des soins
Y
unde des hilligen geysts.
Ere dynen meyster gelyck als dynre syelen vader!
Bedenck und overlese te voeren binnen buys die din hen die men in der scholen
hebben sal!
Du saltst to buys mit dynen gesellen resumyeren dy dynghen dy die van den
meyster gehoert and geschreven hebbe.
Du en saltst nycht yn die schuttel [schotel] stecken broyt, dat du myt dynen tanden
beroeret hebbes.
Du salst gaen aen dy luchter [linker] syde des gheenen, die werdigher ys dan du.

Du en salst nych gaen in oneerber wyver huyse noch in openbayr taverne.'
In het vierde kapittel ten slotte wordt een veertigtal spreekwoorden vermeld. Niet
geheel toevallig wellicht duidt het eerst genoemde op scholieren uit de bovenste
laag van de maatschappij: 'Die wayrheit is den gemeynen volck altyt to babe' CDe
waarheid is hetgewone yolk altijd onaangenaam'), maar de nummers vijf en zes
wijzen hen er dan to en op dat 'Het en is nyeman eyn guet heer, hy en hebbe te
en dat `Gelych als du salst grueten, so salstu wederom
voren knecht ewe en
gegrutet werden' CIemand die nooit eerder knecht is geweest kan een goede
meester zijn' en `Zoals je zelf groet zal je door iemand anders gegroet worden').
Dat we zeker aan rijke kinderen als gebruikers van deze lesboekjes moeten denken, blijkt nog duidelijker uit de dialogen. Het betreft zowel bij Torrentius als
Murmellius scholieren die ergens een kamer gehuurd hebben en over geld beschikken.
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De re en dat we zo lang bij deze Latijns-Nederlandse boekjes stil hebben gestaan, is dat we de geschakeerde inhoud van dergelijk lesmateriaal gedurende de
rest van de eeuw in talloze varianten steeds opnieuw tegenkomen, zowel in het
Latin als in het Nederlands. En daaruit blijkt eens te meer hoezeer het onderwijs
in de volkstaal schatplichtig is geweest aan de leerboekjes van de Latijnse scholen.
Daarnaast wordt een andere tendens zichtbaar, die erop wijst dat ook de leer- en
schoolboeken aangepast werden aan de gebruikers. Hoewel de aard en strekking
gelijk blijven, zal zowel de taal als de inhoud worden afgestemd op de zich steeds
uitbreidendegroep scholieren. Waren de eerste Latijns-Nederlandse Vocabularia
vooral ontstaan uit deglossen in de werken van de typische schoolauteurs en
bedoeld voor wetenschap en kerk, die van Torrentius en Murmellius richtten zich
al meer op hetgebruik van Latin als levende spreektaal. Al vrij snel (tussen 1496
en i5oo) verschijnt er nog een nieuwere variant, die blijkens de woordenschat
vooral bedoeld was voor de koopliedenstand, namelijk het Vocabulaer om te leerne
Walsch ende Vlaemsch (afb.3 a & b). Dit boekje, voor een deel in proza en soms in
dialoogvorm opgesteld,
geeft in de linker kolom het Frans en in de rechter het
Nederlands en levert tal vanpraktische tips voor contacten in het buitenland.
Hoewel er veel beroepen in worden genoemd, ontbreekt opvallend genoeg dat
van printere, terwijl dat van scrivere en liberier wel voorkomen, het een op sterke
afhankelijkheid voor kopij uit de handschriftenperiode lijkt te wijzen. De tekst
g
aat terug op een bewerking van het veertiende-eeuwse Livre des mestiers dat in het
eerste hoofdstuk(p. 3o) reeds ter sprake kwam.
Hoewel kinderen en jongeren op school wellicht ook met boeken in de moedertaal in aanraking zijn gekomen en in ieder geval met enkele tweetalige, is dit
beperkt gebleven tot evidente leerboekjes. Verhalen waaraan ze al lerende mogelij k ook nog wat plezier beleefd hebben, ontbreken vrijwel. Als we al een verhaaltje in het Nederlands tegenkomen gaat dat meestal om een godsdienstig exempel.
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Zo hebben de kinderen in het vermelde leerboekje van Albertanus van Brescia aan
het slot het verhaal van Lydwina van Schiedam kunnen lezen, over het meisje dat
den ten gevolge van een val op het is geheel aan God wijdt en
zich na afgrijselijk lijden
vele mirakelen bewerkstelligt. Dit verhaal was toen reeds in boekvorm, als Tleven
van Liedwy, die ma het van Sciedam, op de markt (afb. 4). De eerste editie dateert van.
148 7 (en werd gedrukt te Delft), waarna meer dan een herdruk volgde. De omstandigheid dat het bier een meisje uit de eigen streek – Albertanus' schoolboekje
verscheen in Leiden – betreft, kan tot de keuze van juist dit exempel hebben geleid. Dit zou dan opnieuw illustreren dat schoolboeken voor i 5 oo nog in belangrij ke mate voor de lokale en regionale markt werden geproduceerd.
Zo'n toevoeging van een exempel in een schoolboek is niet vreemd, aangezien
onderricht in hetgeloof in de middeleeuwen nog niet zoals in de zeventiende eeuw
vooral binnen het huisgezin plaatsvond, doch veeleer daarbuiten in de kerk en op
school. Of leerlingen op school ook uit complete exempelbundels hebben gelezen,
valt sterk te betwijfelen. Hoewel in menige studie en tentoonstellingscatalogus
een van de meest verspreide bundels, Der sielen troest, tot de oudste kinderboeken
in druk wordtgerekend, lijkt het verstandiger dit boek in te delen bij de werken
waarop in het vorige hoofdstuk al werd gewezen: boeken waarin weliswaar sprake
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[ 3 a & b] Een titelhoutsnede met een geleerde, of zoals bier een kopiist aan het werk, duidt eveneens op
een studieboek, in dit geval een F rans-Nederlands vocabulaire. De eerste bladzijde van de tekst laat ien
dat ook dit eenwoordenlijst-nieuwe-stig is, waarin de vreemde woorden door middel van verhalende,
thematisch geordende tekst worden aangeleerd.

[4] Aan het slot van Albertanus van Brescia' s
schoolboekje heeft de drukker-uitgever het toen al bekende verhaal over Lydwina van Schiedam toegevoegd. Na een val op bet ijs
ti dens bet schaatsen wend
deze heilige in spe door een
vreselijk %den gekweld.
Dee afbeeldingis ontleend
aan bet boekje over haar
leven.
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[5] Titelpagina van een
religieus-didactisch gedicht
voorjonge vrouwen. Opvallend is de fout in het woord
`Baghynken' , waar de n
vergeten was. Met de pen is
naderhand boven de y een
nasaalstreep ( afkortingsteken voor n qf m) aan ebracht.
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is van een vader / kind-relatie, waarmee echter eerder de functie van zo'n werk
(belerend, geestelijk onderricht) dan een werkelijke leeftijdscategorie wordt aangeduid. Ook Der sielen troest, dat in 1478 al voor het eerst bij ons wordt gedrukt,
geeft catechese in de vorm van een dialoog tussen een vader en zijn kind. De den
geboden vormen het kader waarbinnen de vader zijn noon onderwijst, met gebruikmaking van talloze exempelen. Pas veel later, tegen het einde van de volgende eeuw, zal dit boek in handen van schoolkinderen en andere huisgenoten
terechtkomen. Er zijn meer van dergelijke verzamelingen met korte verhalen, van
religieuze en wereldlijke acrd (soms gemengd), maar geen van alle moeten we ze in
eerste instantie in verband brengen met kinderen. Trouwens, de uitvoering wijst
daar al op: in plaats van kleine handzame formaten zoals bij de veel gebruikte
schoolboekjes, gaat het bier meestal om lijvige folianten, die heel wat gekost
zullen hebben.
Toch zijn er el enkele boekjes die ons leren dat ze in elk geval ook bedoeld zijn
voor de school. Het is zeker een toeval dat ze vaak geschreven zijn door minderbroeders, een orde die veel schoolmeesters leverde. Der sondaren troest oft die spieghel
der consciencien (1492) van Jan van Re(y)merswael let uit wat zonde is, wat de
oorzaken zijn, alsook met welke geneesmiddelen men geestelijke kwalen kan
bestrijden om ervan te genezen. In de epiloog van dit kleine boekje (honderd
bladzijden in octavoformaat) geeft de auteur (of de drukker?) aan voor wie hi' dit
werk heeft gemaakt. Het is bestemd voor `alle goede simpel ongeleerde kerstene
menschen', voor alle gelovige leken dus. Zij moeten het aanschaffen, bij zich
houden en de inhoud voortdurend herlezen. Wat er echter tevens wordt gezegd is
dat zij het 'hair kinderkens doen leren willen inder scolen'. Of deze aansporing nu
betekent dat kinderen dergelijke boekjes mee naar school nemen om er onder
leiding van de meester (waarschijnlijk dus een geestelijke) in te lezen en uit te
leren, of dat de drukker beoogt de scholen zelf tot het kopen van zijn boek aan te
zetten is niet duidelijk. Het staat vast dat kinderen zo'n halve eeuw later in ieder
geval el boeken mee naar school nemen die bun ouders moeten aanschaffen,
maar of dit in de vijftiende eeuw ook al het geval was is onzeker.
Een werkje dat in verband met het onderwijs nog genoemd kan worden (hoewel concrete gegevens daarover ontbreken), is het Baghynken van Paris of b. 5 ), dat
rond 1490 voor het eerst in druk verschijnt maar vermoedelijk een stuk ouder is.
Het werkje is verwant aan de middeleeuwse ballade en is opgebouwd uit vierregelige strofen. Er bestaat aanleiding om een band met schoolkinderen te veronderstellen. In de eersteplaats is het vrijwel zeker dat het vanaf ca. i 53 o op scholen
dienst heeftgedaan. Dat blijkt niet zozeer uit de inhoud van dit verhaal, alswel uit
de overlevering: de meeste edities die we ervan kennen, zitten (of zaten eertijds) in
orm
op
ook de
v gebruik in
&en band met een editie van de Cato. Verder wijst
schoolverband. Wellicht is het ookgeschikt om te zingen. Het is geschreven in
paarsgewijs rijmende verzen en bestaat vrijwel geheel uit een samenspraak tussen
een moeder en haar dochter. Beiden zijn van hoge stand en kunnen van alle
mogelijke aardse goederen en genoegens profiteren. Toch wil het meisje daarvan
afzien en begijn worden:
5I
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Sigbinc voer haer moeder staen
Ende bat doer haer boude,
[met een

beroep op de liefde voor haar]
Dat sise doer haer edelheit
Baghijne maken woude.

Haar moeder kan er niet erg enthousiast voor worden:
Si seide: lieve dochter mijn,
Also ghinc an mine rouwe.
Ghi si 't van have also rijck,
Ghi moecht wel sijn een vrouwe.
Moeder, sprac si, moeder mijn,
haer sin si ghevaren
Die van haven waren rijck
Ende schone vrouwen waren?

De tegenstand van de moeder blijkt uiteindelijk tevergeefs:
Die dochterkeerde haer omme
Endeghinck al te hant
Totten baghijnkens hove,
Daer si de meestersse vant.
Si viel neder op haer knien,

Ootmoedelyck dat sise booch
Ende werp den rooden mantel
Ter aerden dat hi vlooch.
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Hoewel er waarschijnlijk een band met het onderwijs bestaat, lijkt de inhoud van
deze tekst toch speciaal op 'one dochters gericht. De volstrekte opgang in het
geestelijke en de afkeer van al het wereldse maken het boekje uitermate geschikt
als opwekking tot een toetreding tot de religieuze zustergemeenschappen voor
dochters van welgestelde burgers voor wie een geschikte huwelijkskandidaat te
vi den was, of voor wie het om andere redenen (verdeling van het erfgoed!) niet
wenselijk geacht werd te trouwen.
Hetzelfde kan mogelijk gegolden hebben voor een andere korte tekst, Een
suverlijc exempel hoe dat Jesus een soudaens dochter wech leyde uut haven lande. Van dit
verhaal in proza zijn vier verschillende edities uit het begin van de zestiende eeuw
overgeleverd plus een aantal handschriften. Het is niet onwaarschijnlijk dat de
tekst ook al voor I 5 oo gedrukt werd.
Een dochter van de sultangaat vaak wandelen in de afgesloten tuin (volgens de
traditie een `boemgaert ende prieel' genoemd), en raakt steeds opnieuw geboeid
door
door de schoonheid van de kruiden en de bloemen, die naar zijft
gehoord
hee
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een persoon zijn geschapen, maar die kent zij niet. Jezus brengt haar dan, als 'die
maker der bloemen', driemaal een nachtelijk bezoek en verklaart daarbij dat hi'
haar bemint en haar mee wil nemen. Daar stemt zij na het derde bezoek mee in,
nazi na korte tijd in een vrouwenklooster terechtkomt om ten slotte eeuwig
waarna
met haar bruidegom in het hem Ise rijk to mogen verblijven.
Gezien de sterke bloei van vrouwenkloosters, begijnhoven en huizen van de
Zusters des Gemenen Levens in de vijftiende eeuw – daarna treedt er een stabilisaet midd
en van de zestiende eeuw – lijkt ook deze tekst verbonden to
tie op tot h
moeten worden met dergelijke gemeenschappen van religieuze vrouwen. Hi' zou
dan functioneren als een exempel dat de daar reeds verblijvende jongedames en
vrouwen (de gemiddelde leeftijd bij intrede was vijftien jaar) in de juistheid van
bun keus moest sterken of voor meisjes wie zo'n leven als aanbevelingswaardig
moest worden voorgespiegeld. De toetredende meisjes werden daar evenals het
dochtertie van de sultan als 'bruiden' door de gemeenschap ontvangen. Ook de
symboliek van de omsloten tuin, de zogenaamde hortus conclusus, die verwijst
naar de deugden van Maria maar tevens op to vatten is als allegorie van de menselijke ziel, treffen we in veel devotionele teksten uit die kringen aan. Wat dit
Soudaens dochterken mede met het Baghynken zou kunnen verbinden, is het feit dat
hetzelfde verhaal ook in liedvorm is overgeleverd, in Een suyverlick boecxken (Amsterdam, H. J. Muller, i 5 8 3). Het begint aldus:
Die Zoudaen hadde een dochterkijn,
Sy was vroech op ghestande
Al om to plucken bloemkens
Al in haers vaders warande.

y,

S sach die schoone bloemen aen
Sy docht in hare sinnen
Fie mach den maker der bloemenzijn,
Mocht ick hem eens ghewinnen.
Het moet een abel konstenaer zijn,
Een Heer van grooter waerden,
Die dese schoone bloemkensfijn
Doet spruyten miter aerden.
Ick hebbe hem in mijn hert soo lief,
Mocht ick hem eens aenschouwen,
Ick soude laten mijns Vaders Rijck
Engheven hem mijn trouwe.

Reeds de weinige tot nu toe en and boekjes bieden een illustratie van de
diversiteit van wat kinderen onder ogen gebracht werd. Zonder dat we in deze
periode kunnen spreken van 'echte' kinder- of jeugdboeken in de zin van boekjes
die voor het belangrijkste deel ontspanning en vermaak beoogden, blijkt toch dat
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de jeugdigen wel degelijk met werken in aanraking kwamen die voor hen bedoeld
waren. Diegroepen jongeren zijn dus divers, en lopen uiteen van kinderen we
licht vangoede stand) die een ho ere vorm van onderwijs genoten aan de Latijnse
scholen en kinderen van rijke kooplieden die, evenals hun ouders, een tweede taal
nodig hadden voor hun latere werk in de handel, tot aan meisjes en jongedochters
die voorbereid werden op hun toetreding tot een religieuze gemeenschap of die
daar reeds verbleven.
Gelet op het liedkarakter van het Bagbynken, het zo juist genoemde lied over het
Soudaens dochterken en het bestaan van een Middelnederlandse liederentraditie in
het algemeen, is het niet gewaagd, to veronderstellen dat de jeugd ook in deze tijd
uitbundig gezongen zal hebben. Dat zullen zowel wereldlijke als geestelijke liederen zijn geweest. Bij de geestelijke liederen moeten we dan niet alleen denken aan
school en kerk, maar ook aan religieuze gemeenschappen. Wellicht geeft het
apieren handschrift met geestelijke liederen dat nu in Leiden wordt bewaard en
PP
eertijds toebehoorde aan (of zelfs samengesteld werd door) Mari en Remen, een
voorbeeld van zo'n herkomst. Het Suverlijc boecxken, de oudst bekende gedrukte
bundel metgeestelijke liederen, dateert van i 5 o 8 en vertoont evidente kenmerken
van een verzameling, het een aangeeft dat een liedcultuur aanwezig was. Die zal
de komende eeuwen steeds aanwezig blij ken
to lnde
hoewe
gedrukte bronnen,
zij,
vooral van die van losse bladen met een of meer liederen, relatief schaars zijn
vanwege de geringe overleveringskansen. Het waren echte gebruiksgoederen.
(Zie verder. 8 2)
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De vele teksten die voor de school als leerboekje werden gedrukt, wizen op een
toenemende alfabetisering. Steeds meer mensen leren lezen en (in mindere mate)
schrijven, want in die volgorde bracht men de leerlingen deze vaardigheden bij.
Zal het zelf-lezen in de voorafgaande periode zich, buiten de milieus van geestelijken (clerici) engeleerden, in het algemeen beperkt hebben tot het lezen van
contracten, testamenten, brieven en andere direct op de persoon zelf betrokken
documenten, in de loop van de vijftiende eeuw komt daarin verandering. Het
gedrukte boek richt zich niet meer zoals het handschrift tot een individu, maar
mikt op een veronderstelde groep geinteresseerde afnemers, waardoor er ook een
markt voor schoolboeken kan ontstaan.
Het ligt echter voor de hand dat men nu eveneens de leken die hadden leren
lezen alspotentiele kopers gaat beschouwen. Die kunnen op beperkte schaal ook
zelfboeken ter hand aan nemen die niet uitsluitend of overwegend als leerboek
bedoeld zijn. Op kleinschaligheid wizen niet alleen de – overigens spaarzame
– gegevens over oplagecijfers en prijzen, maar ook de veronderstelde tijd die
nodig is om jets nieuws in an to doen vinden. Ook de televisie kwam enige
decennia geleden nog aarzelend en op bescheiden schaal de huiskamers van de zeer
gegoeden binnen. Pleij heeft erop gewezen dat men nog vrij lang na de komst van
het gedrukte boek in kleine kringen hardop zal hebben voorgelezen en daarmee
kande parallel met de invoering van het nieuwe medium televisie worden doorgetrokken: iedereen in huis kijkt en luistert mee. Juist bij zo'n voorleessituatie
mogen we ervan uitgaan dat ook de kinderen en zeker de adolescenten, – in deze

literbritOmbittiPeon ttganscrixtrumen van Zropenbothetwatottant
iiivcrliommatirivanben 4Srpaken al ornosainDcfcriberdwatiamase
Itmotuddikkehtfor Troplusete maim 1lsiamevaut ***Mu
eft van 36tpitts Cdcao bodga sudtbstantulict was.

[6] De dubbele titelhoutsnede van Die hystorye vander destrucyen van Troyen, waarop het
Parisoordeel en de schakingvan Helena zijn afgebeeld, illustreert de nadruk die in dqe bewerkingvalt op
de amoureuze delen van het Troje-verhaal die gewijd zljn aan Troilus en Bryseda.
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tijd meestal aangeduid met 1 onghers' – zich onder de toehoorders zullen hebben
bevonden. In een van de boeken die in de gegoede kringen zullen zijn voor elzen, Die hystorye vander destrucyen van Troyen (ca. i 5 oo), wordt deze laatste categorie
aangesproken of b. 6). In deze versie van het verhaal over de Trojaanse oorlog
staat liefdesproblematiek centraal. De bewerker (het verhaal is gebaseerd op een
oudere bron) besteedt veel aandacht aan de relatie tussen Troylus en Bryseda,
waaruit de jongelui volgens hem moeten leren dat redeloze liefdesverdwazing en
onkuisheid tot afschuwelijke situaties leiden, nog afgezien van debedreigingen
die zij vormen voor het zieleheil. Zowel de loop van het verhaal zelf als het
ingevoegde commentaar van de bewerker beoogt de jeugd to waarschuwen:
`0ghy amoruese minnaers aenmerct doch dye lichticheyt van den vrouwen. Hoe
gheringhe [snel] heeft dese Briseda haer gheheel over ghegheven, met eender
aensoeckinghen. Ende also nyeuwelijc als dese minne in haer [Briseda] gegroyt is,
also nyeuwelic isse oock weder vergaen, also bier achter gheseyt sal worden.'
Aan het slot van zijn boek waarschuwt de bewerker zijn publiek er nogmaals voor
dat de vrijmoedige blikken van een vrouw desastreus kunnen zijn, zoals ze dat ook
voor Troje waren.
`Alle dit verdriet, so wel den Griecken als den Troyanen es hem lieden ghecomen
van onmanierlickenghesichten der broescher vrouwen. Daerom spieghelt u ghi
'on hers bewaert u ghesichte, aenghemerckt datter dicwil so veel quaets uut
comende is.'
De Destrucyen van Troyen past met deze aandacht voor de problematiek van de liefde
goed bij het beeld dat een deel van de literatuur uit de late vijftiende eeuw biedt.
Liefde en huwelijk, en vooral de gevaren die de maatschappij op deze punten
bedreigen, blijken een onderwerp van nieuwe zorg to zijn in de stedelijke samen'eying en bijgevolg ook een thema dat herhaaldelijk literaire toepassing vindt.
Standvastigheid en bedreiging van de liefde binnen het huwelijk vormden bij
voorbeeld eerder het onderwerp van de novellen Griseldis en Teghen die strael der
minnen (zie daaroverp.,
61)jldeze
terwi
thema's ook in andere tekstsoorten aan de
orde kwamen. De Destrucyen is de eerste tekst die deze problematiek verbindt met
de doelgroep die gezien de zorg voor excessen het meeste gebaat zou zijn met
goede voorlichting, namelijk de jeugd. Er zouden spoedig meer werken volgen.
VOOr I5 oo zijn er dus, schoolboekjes daargelaten, nauwelijks boeken geweest
die zich mede of speciaal tot kinderen hebben gericht. Gezien de belangrijke plaats
die het voorlezen innam zullen kinderen wellicht, openlijk of stiekem, naar boeken voor volwassenen hebbengeluisterd, maar boeken die bewust voor hen gemaakt werden zijn moeilijk aan to wizen. Dit verandert in het begin van van de
zestiende eeuw.
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Voor een belangrijk deel blijven de genoemde tendensen bestaan, maar er komt
steeds meer op de markt. Dat geldt niet alleen het aantal edities en exemplaren van
een zelfde werk, er verschijnen ook meer verschillende werken met vergelijkbare
inhoud. Dit gaat vooral op voor de boeken in het Latin, die de meeste nieuwe
titels opleveren, maar die in de volkstaal blijven niet achterwege. Naast enkele
reeds genoemde boekjes ten dienste van het taalonderwijs en de Cato's gaat men al
snel leerboekjes voor andere vakken drukken. De Brusselse drukker Thomas van
der Noot brengt in 1 5 o8 als eerste een rekenboekje in de moedertaal op de markt,
Die maniere om te leeren cyffren, waarschijnlijk mede naar voorbeeld van dergelijke
Franse boekjes (afb. 7). Het bevat een eenvoudige rekenmethode voor beginners,
ondersteund door praktische illustraties van `telramen' en door anekdotische redeneersommen die aanknopen bij het handelsverkeer in de steden. De drukker zal
hiermee niet alleen de schoolkinderen maar vooral ook volwassenen beoogd hebben te bereiken. Omstreeks 1 5 14 geeft hi' verder nog een aangepaste versie uit van
de eeuwen ingebruik zijnde Lucidarius. In de vorm van een samenspraak tussen
meester en leerling worden de basiswetenswaardigheden uit de schepping (van
theologie tot kennis van de natuur) op catechetische wijze aan de orde gesteld,
hetgeen de leerlingen uit het hoofd moesten leren.
In de meeste gevallen moesten de nieuwe boeken echter voorzien in de behoeften van handelaars en kooplieden: rekenboekjes, handleidingen voor boekhouden
en vocabularia. Vooral deze woordenlij sten blijken het goed te doen, juist omdat
ze ook buiten school gretig aftrek vinden. Ze varieren van gewone twee- of soms
meertalige listen tot complete modellen voor gesprekken in veel voorkomende
situaties. Echt nieuwe schoolboeken in de volkstaal komen we nauwelijks teen.
Dat zal zeker te maken hebben met de al eerder genoemde neiging,veel te schrijven en tegelijkertijd te memoriseren, alsmede met het feit dat de bestaande boekjes
ken de drukkers nu oog te hebben voor andere
kennelijk voldeden. Tevens liken
markten; het onderwijs was voorlopig voldoende geexploreerd.
Tot hun nieuwe doelgroepen gaat dan de jeugd als zodanig behoren. Lezen
hadden jongeren geleerd en een vrijwel universele belangstelling – voor zowel het
oude als het nieuwe en onbekende – moet hun ook toen eigen zijn geweest. Dit is
niet slechts een veronderstelling op grond van het leesgedrag van de hedendaagse
jeugd, maar berust mede op uitspraken uit die tijd zelf. Dat we die lezende jeugd in
de hogere kringen moeten zoeken valt eveneens uit die bronnen of te leiden.
De eerste zegsman is niemand minder dan Desiderius Erasmus. In 1 5 16 verschijnt bij de bekende drukker Frobenius te Bazel zijn Institutio principis christiani,
dat hi' opdroeg aan de zestienjarige Karel v. Maar hi' beoogde natuurlijk meer
mensen te bereiken dan alleen deze 'one vorst. In dit werk, dat ver uitstijgt boven
een handleiding bij de opvoeding in strikte zin alleen, gaat Erasmus ook in op
lectuur die hi' geschikt acht voor adolescenten. Dat zijn uiteraard de klassieken.
Boeken die hi' bepaald niet aanraadt komen daarbij eveneens ter sprake:
`Maar heden ten dage zien we dat velen zich vermaken met de verhalen over Artur
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[7] Titelpagina en twee
tekstpagina' s nit bet oudst
bekende rekenboekje in
one taal: Die maniere
om te leeren cyffren
(1jo ) . Naast handige
tabellen bevat bet ook veel
redeneersommen.Bi voorbeeld: 'Tweegesellen gaen
te samen uut Bender stadt.
Ende deen gaet alle daghe
12 milen, dye ander en gaet
den eersten dach maer
mile, den tweeden dach 2
milen, den derden dach 3
mylen. Ende so voerts alle
daghe mile ho ende. Nu
es die vraghe: den hoe menichsten dach ende ter hoe
menichster mylen dat hi
synen gheselle achterhaelde.
Om desequestie te solveren, so dupliceert die mylen
vanden gbenen die alle
daghen even veel milen gaet.
Dats 12 ende compt 24.
Daer af trect altijt die
milen die dander op den
eersten dachgaet. Dat es
ende blijft 23. op dien
dach wort die irste achterhaelt van sinengheselle.
Wildi nu weten ter hoe menichster milen, so multipliceert 23 met 12, comt
276. Ende so veel milen
ghinck hi eer hi hem achterhaelde.'
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en Lancelot en meer van dergelijke, verhalen die niet alleen over tirannen handelen, maar ook volstrekt zonder eruditie, dwaas zijn en op oudewijvenpraat lij ken.'
Prozaromans met Artur-stof worden kennelijk op grote schaal – `velen' – door
jongeren gelezen, zij het niet in het Nederlands. Afgezien van een boek over
Merlin (ca. i 5 4o) zijn er in onze taal in de zestiende eeuw geen werken over Artur
en zijn ridders in druk verschenen. Die waren er wel – Erasmus zal bier zeker op
gedrukte boeken hebben gedoeld –, maar dan in het Frans, Engels en Duits. Er
zijn diverse gegevens, varierend van eigennamen tot aan inventarislij sten, waaruit
blijkt dat ook in onze landen personen uit de kringen van de adel en de rijke
burgerij met deze werken bekend waren en Franstalige boeken in hun bezit hadden. En die werden dus volgens Erasmus ook door jongeren veel gelezen. Dat dit
voor zowel jongens als meisjes gold, blijkt uit de woorden van de in vele opzichten
aan Erasmus verwante humanist Juan Luis Vives.
De Spanjaard Juan Luis Vives – die het grootste deel van zijn leven in Vlaanderen(Brugge) doorbracht – schreef een traktaat over de opvoeding van meisjes, dat
hi' presenteerde aan de En else rinses Mary: De institutions foeminae christianae
(15 23). In het vijfde hoofdstuk noemt Vives een groot aantal boeken, uit diverse
landen, die eengevaar vormen voor de jongedames, waaronder Amadisus, F lorisandus, Splandianus, Tristantus en Celestina, Lancilotus a lacu, Melusina, Paris et
Vienna,Petrus provincialus et Mar alone F lorius et Albus flos,Leonella et Cananmorus,
Turias et F loreta en Pyramus et Thisbe. Ook de facetien van Poggio, Euryalus et
Lucretia en de Decamerone (deze drie noemt hi' apart omdat ze uit het Latin zijn

vertaald) moeten het ontgelden. Vives verschaft ons hiermee een beeld van de
boeken die de kinderen uit degegoede kringen in de landen in West-Europa lazen:
middeleeuwse ridderromans, liefdesverhalen en schalkse novellen. Spanning,
avontuur, liefde en humor, kennelijk gepresenteerd zonder enige didactische achtergrond.
We moeten ons er echter voor hoeden alle werken die Vives bier noemt zonder
meer over teplaatsen naar de situatie in de Lae Landen anno 1 5 2 3 . Sommige
daarvan waren toen zeker nog niet in het Nederlands vertaald, zoals bij voorbeeld
geldt voor Amadis van Gaulen, Celestina en de Decamerone, terwijl andere zoals
Lancelot du Lac bier (zeer waarschijnlijk) nooit in de landstaal zijn verschenen. De
milieus waar Vives voor schreef lazen deze boeken waarschijnlijk in het Frans. De
meeste titels komen echter ook bij ons voor: F loris ende Blancefleur, Melusine, P eeter
van Provencen, en Turias ende F loreta.
Ten minste twee dingen zijn in dit verband opvallend. Hoewel deze lectuur
volgens zowel Erasmus als Vives bij de jeugd geliefd was, valt uit de meeste
boeken zelf niet of to leiden dat jongeren de primaire doelgroep van de bewerker of
de drukker zijn geweest. Meestal ontbreken dergelijke suggesties, zeker waar het
de titelpagina betreft. Uit de tekst zelf blijkt soms echter, zoals bij de Destrucyen van
Troyen, dat jongeren wel degelijk mede geimpliceerd waren. Dit geldt voor Floris
ende Blancefleur ' waar dezen aan het eind van eenproloog expliciet worden aan esproken:
59
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`Nu, o ghi jonghers, tsi mannen oft vrouwen, wilt hier by gheleert worden ende
laten uuten byspele vertrocken [duidelijk gemaakt] worden. Ende wilt aenveerden die minne ende liefde gods, dye eewich ghedueren sal, daer ghi alleen ruste in
n va allen la hen der hellen, dwelc ons allen
vinden sult, ende sal ons bevrijen
t gon
nnonse salichmaker. Amen.'
moe
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Maar F loris behoort tot de uitzonderingen, tenminste wat prozaromans betreft. In
enkele andere typen boeken vinden we soortgelijke aanwijzingen, maar ook daartegenover staan meer naar inhoud en aard vergelijkbare titels die geen aanduiding
van de doelgroepen bevatten. Dat lijkt erop te wijzen dat het zeker een algemeen
gebruik is geweest, de doelgroep(en) van gedrukte literatuur duidelijk aan te
geven, niet op de titelpagina en ook niet in een proloog. Dit verschijnsel kwam
ook al naar voren bij de typische schoolboekjes uit de vijftiende eeuw. Die bevatten sours als enige aanwijzing een houtsnede met een schoolsituatie, want met
woorden werd de jeugd evenmin consequent als doelgroep aangeduid.
Deze gang van zaken blijkt tevens uit een ander werk, Die destructie van Jherusalem (afb. 8). Daarvan weten we uit een andere bron (de voorrede van drukker
Symon Cock in diens in '554 gedrukte vertaling van Flavius Josephus) met zekerheld dat het al lang op school werd gebruikt. Wanneer we dit boekje ter hand
nemen wijst niets expliciet in die richting. Kennelijk hielden de drukkers hun
markt zo ruim mogelijk en keken ze er wel voor uit, potentiele kopers of te
schrikken door (te) beperkte gebruikssferen te noemen. Dat bemoeilijkt het traceg mate. Ook
ren van boeken voor kinderen en oudere jn eugd natuurlijk i hoe
wanneer een boek zich niet expliciet tot een van die roe en richt, kan het wel
degelijk mede voor hen bestemd zijn geweest, of tenminste mede door hen zijn
gelezen.
Het tweede wat opvalt in de passages waarin Erasmus en Vives werken veroordelen, is dat boeken rond Karel de Grote niet genoemd worden. Een boek als De
vier Heemskinderen bij voorbeeld verscheen in de meeste landen al vroeg in druk.
De eerste En else druk dateert van 148 9, de Nederlandse van een jaar later en de
Franse van 1485. Uit het feit dat geen van beiden ook maar een Karelroman
noemt, moeten we zeker niet afleiden dat zij die werken dan wel geschikte lectuur
vonden. Het is veeleer zo dat zulke teksten in het geheel niet circuleerden onder de
aristocratie. Waarschijnlijk achtte men die lectuur in deze kringen minderwaardig,
of vond men dat ze te weinig aanknopingspunten bood voor zedelijk en moreel
onderricht. Deze laatste functie werd namelijk sedert lang door de ho ere kringen
aan de hoofse romans toegekend.
Hoewel in feite alleen F loris ende Blancefieur zich – in de proloog – speciaal tot
jongeren richt, is het meer dan waarschijnlijk dat ook andere prozaromans door
hen gelezen of beluisterd werden. De taal zal daarbij, afhankelijk van het milieu,
nu eens de Nederlandse dan weer de Franse zijn geweest. Dat voor die jeugdigen
Artur en zijn ridders, maar wellicht meer nog de liefde het bindend element van
die boeken is geweest, kunnen we afleiden uit de inhoud van de zo juist genoemde
titels. Maar het blijkt nog duidelijker uit andere werken uit dezelfde ti' d. Zoals
gezegd vormde de liefde reeds tegen het einde van de vijftiende eeuw een veel
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gekozen onderwerp, dat vooral gebruikt werd om diverse aspecten op no al
moraliserende wijze te belichten, meestal vanuit mannelijk perspectief.
Griseldis (ca. 1487) biedt een extreem voorbeeld van een vrouw die door zelfkennis, standvastigheid en rede de grillen van de Fortuin het hoofd biedt en haar
huwelijk weet te redden. De Destrucyen van Troyen, waarin gewaarschuwd werd
te en te snel aangegane liefdesrelaties en de onstandvastigheid en onbetrouwbaarheid van de vrouwen, kwam al eerder ter sprake. In beide teksten spelen ridders en
mensen uit de adel de hoofdrollen.
Teghen die strael der minnen (ca. 1484) is door aan te knopen bij de problemen van
de rijke koopman moderner van inhoud. Aronus, een koopman, heeft jarenlang
geen tijd gehad om aan een gezin te beginnen: hi' was vrij en verdiende veel geld.
Toch wordt hi' uiteindelijk overvallen door een gevoel van eenzaamheid. Hi'
geeft twee huwelijksmakelaars opdracht een geschikt meisje voor hem uit te zoeken; ze adviseren hem de beeldschone Marina, 'een schone ion he ma het edel
vangheboorten', te trouwen. Na het huwelijk houdt Aronus zijn 'one echtgenote nog een jaar gezelschap, maar dan krijgt zijn koopmans- en handelaarsbloed
weer de overhand. Hi' moet op reis. Maar hi' is er zich tevens van bewust dat zijn
vrouw het moeilijk zal krijgen ti' dens zijn lane afwezigheid. En dat niet alleen
omdat zij een begeerlijk object zal zijn voor mannen, maar ook omdat zijzelf nog
jong is:
`Om dat is nochtans wel weet die crachte van u ioghet [jeugd] ende dat die
besloten hette begheert uut te sijn, bier om sorch is dattet u onmoghelic sal wesen
dat binnen die tijt dat is van buys sal wesen hi mit een ander man gheen ghlscap en suit hebben.' (Ed. 1965, p. 74)
Hun beider naam (maar vooral de zijne) ma g echter niet bezoedeld worden, dat
lijkt zijn voornaamste zorg: 'Bewaert u reynicheit sonderlinghe mitten name op
datghi opter luden ton he niet en comet' (p. 76). Daarom moet zij een minnaar
nemen die hun relatie evengeheim wil houden als zijzelf. Uiteindelijk treft zij een
wel bijzonder geschikte man, die haar zelfs leert hoe zij haar seksuele verlangens in
toom kan houden. En daar was het de auteur natuurlijk om te doen. Dat staat al in
de eerste zin: 'Hier be hint een nyewe ghenoeghelike histori ende is een remedium
to hen die becoringhe des vleysche ende cloeke wisen raet to hen die strael der
minnen'(p. 6o).
Griseldis noch Teghen die strael is geschreven voor kinderen, zelfs niet voor
adolescenten. Toch konden de jongedochters die het hoorden er zeker wat van
opsteken. Griseldis en Marina waren beiden jong toen zij trouwden, Marina was
vijftien toen haar echtgenoot haar een tijdje alleen liet, waardoor deze verhalen
direct betrekking hebben op hun voorland.
Deperiode die aan het huwelijk voorafgaat lijkt in de literatuur snel aan belang
te winnen. Vooral de problemen uit die levensfase staan in verscheidene werken
centraal en daarbij worden de meest betrokkenen vaak direct aangesproken. De
rond 15 oo verschenen Destrucyen van Troyen is daarmee een van de eerste. Het boek
wordt ca. I 5 o8 herdrukt door Jan van Doesborch. Deze Antwerpse drukker, die
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zijn teksten bewust lijkt to hebben uitgekozen, heeft zeker ook oog gehad voor de
jeugd als potentiele consument van zijn boeken. Uit zijn drukkerij komt de oudst
bekende editie van F loris ende Blancefieur (ca. '517), maar ook and re werken uit
zijn fonds vallen met jeugdigen to verbinden. Op expliciete wijze gebeurt dit in
Tghevecht van minnen (1516), een didactisch werk in dichtvorm, dat de jeugd bij
monde van een aantal allegorische figuren als Wijsheye, `Ghestadichede' en
Winne' waarschuwt voor degevaren van de liefde of b. 9).
0 ghi iongers, eerbaer herten ijnde in vi were [kracht},
Wildi los bliven van alienghetruere,
wacht u wel der minnen last to draghen.

De auteur heeft natuurlijk alleen de slechte en gevaarlijke liefde op het oog. Een
rijmpje op de titelpagina specificeert zijn bedoeling als volt:
Van Venus Janckers ende haer bedrijven [doen en laten],
Hoe sy to en en rinnen, hem wasschen en wrijven
Als si hebben die mutse onder diekinne geknoopt
Ende zijn in sint iorijs vissop ghedoopt.

Hetgaat dus om jongelui die zo zwaar verliefd zijn dat ze zichzelf niet meer in de
hand hebben, omdat rede en gevoel voor maat hun vreemd zijn geworden. Ook in
talloze liedjes, refreinen en andere werkjes wordt men hiervoor gewaarschuwd,
waarbij steeds dezelfde uitdrukkingen ter aanduiding van zwaar verliefden wordengebruikt: Tenusjanker' , 'de mutse onder de kin geknoopt', of `vermutse
zonder meer, en 'met Sint- Joris vissop overgoten' of `gedoope zijn. Net zoals in
Teghen die strael sluit een advies teen deze `ziekte' CEen remedie ende raet teen
die mutse') het boekje af.

In veel teksten uit dezelfdeperiode is, in verschillende mate, liefdesproblematiek van jongeren verwerkt, zoals in Virgilius (ca. 1 5 5 ?), Van den x Esels (waarschijnlij k al rond 1 5 3o), een slechts fragmentarisch overgeleverd rijmwerkje dat
de loftrompet over vroeg trouwen steekt, Euryalus en Lucresia voor 5 3o?) en niet
to vergeten de Historie van Sandrijn ende Lansloot (al vanaf ca. 1 488), dat als enige van
de vier middeleeuwse abele spelen in deze periode wordt gedrukt. De problematiek van liefde en stand, ware minne of slechts geile lust, voorziet ook in deze tijd
in eengrote behoefte.
Zowel deperiode voor het huwelijk als het huwelijk zelf staat centraal in twee
novellenbundels: Dbedroch der vrouwen 5 3 2) en Dbedroch der mannen (1 5 43?), die
be de eveneens, maar niet uitsluitend, voor jongeren bedoeld zijn. Het eerste werk
bevat een verzameling van drieentwintig verhalen rond het toen zeer populaire
the van de `vrouwenlisten', die afwisselend zijn gesitueerd in de bijbelse of
klassieke oudheid en in de late middeleeuwen. Die uit de laatstegroep zijn bijna
alle ontleend aan de bekende Franse bundel Les cents nouvelles nouvelles. Dat ze mede
op adolescenten zijn gericht geeft de subtitel expliciet aan:
6i

IllerP enalmi 101
lifidthilienuartonesitliviegthasift
lefi sli liodjs *OP gteleoPt
Magid %OM boxilwa **Mid
flartal ramie tcpastenuartfd
0:0-os,Pr.

Vdstornmenigionmaracanditannen

4)as mad) tat VW glipsetlit van nasals

het historiewerk van
[8] Geromantiseerde versie van Die distructie vander stat vanJherusalem,
F lavius Josephus. Ofschoon niets in de presentatie aan de school refereert, heeft het werk daar wel
gecirculeerd. De tekst is in een houtblok gesneden.
[91Moraliserende verhandeling r#m over de liefde, Tghevecht van minnen. De jongeling op de
rechter houtsnede heefti n hart in de rechter- en een geldbuidel in de linkerhand. Vier allegorische
figuren, Minne, Ghestadichede ( = Standvastigheid) , Onghestadichede en Jalozije hebben hun pill op de
jongelingafgevuurd.
treffen hem respectievelij k in zip/ ogen, in zijn hart en zijn geldbuidel, terwijl de
pijl van Jalozije hem mist. De aanduiding in handschrift ' der 9 tracktat' wijst erop dat het eertijds het
negende werk in een verzamelband was.
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`Tot een onderwijs ende exempel van alien mannen, jonck ende out, omdat si
sullen weten hoe bruesch, hoe valsch, hoe bedriechlijck dat die vrouwen zijn.
Verderop wordt dit doel op een nog praktischer niveau herhaald:
`0ghi mannen ende 'on he gesellen, leert nu met dit weten dat bedroch der
vrouwen, om u te wachten daer voor'
Vrouwen en meisjes moeten ervoor behoed worden zich als deze vrouwen te
g
edragen. Want wie zich overgeeft aan de wellust van het vlees, bevindt zich
volgens de auteur op de we naar de hel.
Dbedroch der mannen, slechts fragmentarisch bewaard in een exemplaar, heeft een
vergelijkbare opzet. Alleen het uitgangspunt verschilt. De elf overgeleverde verhalen handelen over mannen die hun belofte aan degeliefde niet nakomen, hetgeen de proloogschrijver ertoe aanzet de vrouwen het volgende advies te geven:
`hierom, ghy jonghe meyskens ende vroukens, versint u wel te voren als die
g ghesellen u aencomen met schoonen [...] woorden oft [... ]
mannen oft jone
beloften'
alvorens op hun voorstellen in te aan. Als beide partijen trouw blijven, dan
`brenghet minne vruecht ende solaes ter banen, maer alst anders is, datter ontrouwe int saysoene coemt, dan en ist niet dan int eynde claghen ende kermen. [...]
Daer omme, oghi 'on he meyskens ende ghehoude vroukens die somtijts die
vremdepaykens wandelt, doet alsmen le het te se hen versint eer hi begint
[...1
PROZAROMANS
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Het meest sprekend vinden we het thema van de liefde in al zijn aspecten terug in
deprozaromans. De eerste waarin de liefde een dominante rol vervult, Paris ende
Vienne, dateert al van 148 7 (afb. 1o). Hi'rhaalt
ve over een liefde tussen Vienne, de
dochter van een dolfijn (vertaling van 'dauphin', toen het Franse equivalent voor
`graaf), en Paris, de zoon van een rijke burger uit dezelfde stad. Ook deze Paris
wordt betrokken bij een twist over de vraag wie van drie vrouwen de mooiste is.
Wanneer er voor de beslechting van dit geschil een steekspel wordt georganiseerd, weet Paris, incognito strijdend voor Vienne, de prijs en dus ook de eer voor
zijn geliefde te winnen. Nadat Vienne ten slotte achter zijn identiteit is gekomen
en zij elkaar hun liefde hebben betuigd, laat Paris zijn vader naar de hand van
Vienne vragen. Dat werkt averechts, waarop de twee besluiten ervandoor te gaan.
Het initiatiefgaat daarbij uit van Vienne, die echter wel met nadruk stelt dat Paris
haar nog niet ma `ghenaken'. Hun tocht is van korte duur. Vienne keert naar huis
, waar zich
al melden.
snel Paris
huwelij
terugkskandidaten
van naam
belandt na
diverse avonturen uiteindelijk in het kamp van de sultan, waar hi' tot aanzien
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stijgt. Wanneer de dolfijn, die op verzoek van de paus en vermomd als el rim op
enomen wordt
verkenningstocht is gegaan, door de Saracenen gevangen
g , helpt
Paris, – die zijn ware identiteit niet onthult – hem ontsnappen, op voorwaarde dat
de doff hem
em bij thuiskomst een verzoek zal inwilligen. Vienne wil echter niet
met een Saraceen trouwen. Wanneer Paris haar de ring laat bezorgen die zij hem
bij hun scheiding had meegegeven, beseft zij dat deze Saraceen haar Paris is en
staat niets hun verbintenis meer in de weg.
Het boek was een groot succes. Vier dagen na zijn Franse editie gaf Leeu deze
Nederlandse versie uit, terwijl hi' een jaar later tevens een Nederduitse vertaling
bezorgde en een aan al jaren daarna de Nederlandse editie opnieuw op de persen
legde. Het zou nog tot ver in de zestiende eeuw worden herdrukt. Hoewel dit
werk zich niet speciaal tot de (oudere) jeugd richt, zal het die groep – in deze tijd
vooral nog in een luistersituatie in plaats van zelf lezend – stellig ook hebben
bereikt, zoals Vives' veroordeling aangeeft. Daar moet de centrale plaats die de
liefde innam zeker verantwoordelijk voor zijn geweest: spanning, een goed verhaal met vooral ook liefdesavonturen en -verwikkelingen zijn van oudsher ingredienten die het goed doen. De Antwerpse drukker Jan van Doesborch taxeerde dit
eveneens juist. Boven de grote houtsnede op het titelblad van een nieuw werk,
Buevijn van Austoen (1 5 04), prijst hi' de kwaliteiten van deze prozaroman omstandig aan:
`Die historie van Buevijne van Austoen, uut Engelandt gheboren, vol wonderke aventueren, vol strijen, vol amoruesheyt ende vol van verraderijen.'
like
Herdrukken uit 1 5 11, I 5 5 2 en 1 5 63 tonen aan dat dit omvangrijke boek een succes
was. Na Buevijn vol en meer nieuwe titels in deze sector van de prozaromans,
waaronder ook Margarieta van Limborch (1 5 I 6) en F loris ende Blancefieur (ca. 1 5 17,
maar daar moet zoals vermeld al een editie aan zijn voorafgegaan).
Dank zij de kritiek van Vives weten we zeker dat de jeugd uit de betere kringen
in iedergeval van prozaromans uit de hoofse en amoureuze sfeer heeft genoten.
Maar het moet tochgek zijn als zij dan niet tevens de andere prozaromans hebben
gelezen, werken waarin de liefde een minder prominente plaats innam, maar spanning en avontuur vooral de inhoud bepaalden. Wij moeten ons er van bewust
blijven dat Vives voor jongedames schreef, en voor hen waren boeken over
oorlog en strijd vanzelfsprekend taboe. Het lit dus voor de hand dat Vives
boeken uit die sfeer zelfs niet noemt, waarbij het waarschijnlijk moet worden
geacht dat verboden werken ook toen minstens even begeerlijk waren als de
toegestane of aanbevolen boeken.
Anderegeschriften ondersteunen deze gedachte over een ruimer leesgedrag, in
iedergeval van jon
gens. Opnieuw is het een werk van Erasmus dat ons kan
helpen. Hetgaat om zijn De civilitate morum puerilium, een speciaal voor kinderen
geschreven handleiding over goede manieren die in 1 5 3o voor het eerst in het
Latin verscheen, waarop vele herdrukken en bewerkingen vol den. De Duitser
Reinhardus Hadamarius maakte er een (eveneens Latijnstalige) verhandeling in
vraag-en-antwoordvorm van. Werden de Latijnse edities op de Latijnse scholen
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vroege afbeeldingen van een
kind in een verhalend
werk: Vienne, de dochter
van eengrafelljk paar.
Voordat Paris, de zoo/
van een rijke burger , haar
uiteindelijk magtrouwen,
heeft hi/. heel wat moeten
meemaken. Titelpagina
van Die historie van

Parijs ende Vienne.

[I I] Titelpagina van
Goede manierlijcke
seden ( f46 ) , een veel gebruiktgedragsboekje. Het
is de Nederlandse versie
van Erasmus' De civili-

tate morumpuerilium,
dat in ro voor het eerst
verscheen.
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gebruikt, de Nederlandstalige editie die in 1 5 46 verschijnt kan een ruimere verspreiding hebben gehad (afb. I I). Zoals de titel al doet vermoeden, gaat deze druk
terug op de versie van Hadamarius: Goede manierlijcke seden, hoe dejonghers gaen, staen,
eten, drincken, spreken, swijghen, ter tafelen dienen ende de spijse ontghinnen sullen, doer
vraghe ende antwoorde ghestelt (Antwerpen, S. Mierdmans). Dit boekje is om tweeerlei

reden interessant. Het is zelf als leerboekje voor kinderen bedoeld en als zodanig
een van onze oudstegedragsboekjes-nieuwe-stijl (daarover p. 9o), maar de auteur
gaat daarbij tevens in op de vraag welke lectuur voor deze groepering geschikt is.
Hoewel hetgrootste deel van dit boekje gevuld wordt met adviezen over het
gewenste gedrag binnenshuis, wordt tevens aandacht besteed aan kerk- en schoolbezoek. Het hoofdstukje Wat seden men in de schole houden sal' biedt verrassende informatie over leesgewoonten en boekenbezit. Op de vraag Wat boecken
sijn die 'on hers bequaemst ende oorboorlijcst om te leeren?' wordt het volgende
geantwoord:
`Ten eersten de Ab, om die letteren wel te leeren kennen, spellen ende lesen; daer
na eenich boeck datgoede manieren van leven leert ende dan het Nieuwe testament om onse alder salicheyt daer uut te leeren, want dit beter is dan Uulenspiegel,
de Pape van Kalenberghe, de Vier Ha mo ps kinderen ende meer ander hystorien.'
Aangezien dit hoofdstukje niet in de oorspronkelijke Latijnse versie voorkomt en
evenmin in die van Hadamarius, biedt dezepassage ons in kort bestek vier typen
boeken die kinderen bier lazen engebruikten: boekjes om te leren spellen en lezen,
gedragsboekjes, godsdienstige lectuur en verhalen voor het plezier.
Maar waarom, zo kan men zich afvragen, worden binnen deze paragraaf over de
school ook verhalende, wereldlijke werken genoemd die niet geschikt zijn voor
kinderen? Die biedt men dan tochgewoon niet aan? Het antwoord is eenvoudig:
omdat kinderen die boeken van thuis mee naar school namen. Hier treedt het
verschil met de handschriftperiode wel heel duidelijk naar voren. Beschikte toen
alleen de meester over een boek, nu overvallen de kinderen hun leerkracht als het
ware met boeken die zij van thuis meenemen. Van deze gewoonte getuigt ook de
volgende passage uit Valcoochs Reel der Duytsche schoolmeesters (1 5 9i), waarin de
auteur zijn collega-schoolmeesters het volgende advies geeft:
Comen sy met grollen en onnutte boecken ter scolen
Die to hen Schriftuer strijden, ende der waerheyt doen dolen,
Stuertse vander hant of Godt sal u wreken.

Van heel wat vroeger dan Valcooch dateert nog een ander gegeven. In 1 5 61 laat
Plantijn het eerste boek van de Amadis de Gaule het licht zien, een avontuurlijke
ridderroman. Uit zijn voorrede blijkt dat hi' met deze Franse editie vooral op het
onderwijs mikt. Hi' spreekt hierin namelijk allen aan die lesgeven in het Frans. Na
erop gewezen te hebben dat steeds meer mensen inzien dat kennis van die taal
belangrijk is, deelt Plantijn mee dat hi' hen van dienst hoot te zijn geweest met
zijn besluit om Amadis te drukken. Vol ens zijn zeggen wordt dit werk door allen
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die het gelezen hebben geroemd om de elegantie, zachtheid en soepelheid van taal,
zodat het uitstekend als schoolboek te gebruiken is. Vooral de dan volgende
passage (in vertaling geciteerd Haar Sabbe 1 92 5 , p. 3 29) is van belang voor inzicht
omtrent het boekenbezit:
'Ik heb dat gedaan, deels overwegende de hoge prijs van die boeken [in casu in
Frankrijk verschenen Amadis-drukken], alsmede het ongemak van al die formaten
waarin men ze tot op heden heeft gedrukt, die niet handig waren voor de studie
door de jeugd. Die factoren zijn er tot aan nu de oorzaak van geweest dat er een
hele stapel Quatre fis Aimont, Fierabras, Ogier le Dannois en al die oude romans,
geschreven in een onbeschaafde taal, in gebruik is le en op uw scholen: omdat
de vaders geen geld wilden uit even om zulke dure boeken te kopen voor hun
kinderen.'
Hoewel Plantijn hi er alleen de Franse scholen op het oog moet hebben gehad
(want Nederlandstalige edities van Fierabras en Ogier van Denemarken zijn niet
bekend), zal de situatie op de Nederlandse scholen niet veel hebben verschild, de
meesters waren lid van hetzelfde gilde en hebben elkaar en hun lesmethode ongetwijfeld gekend, terwijl in de Goede seden ook De vier Heemskinderen wordt genoemd. 3 We mogen er dus van uit aan dat prozaromans als De vier Heemskinderen,
de Strijt van Roncevale (een bewerking van het Roelantslied) en F loris ende Blancefieur,
al vanaf de are veertig ook door kinderen zijn gelezen, omdat hun ouders die in
hues hadden of ze voor hen haddengekocht. Dat hoeft een verbazing te wekken,
want dergelijke verhalen waren erg populair. In vijftiende-eeuwse stadsrekeningen komen veel posten voor die gewag maken van vergoedingen aan toneelspelers voor het opvoeren van stukken van dezelfde naam, terwijl de hoofdpersonen
uit deze werken ook vaste figuren waren in de Ommegangen. Verder kennen wij
k twee drukkers uit de eerste helft van de zestiende eeuw die werkzaam waren in
oo
een pand dat 'In de vier Heemskinderen' heette.4
Dit snort verhalende literatuur werd dus niet speciaal voor (oudere) kinderen
bewerkt, vertaald en gedrukt. Zowel jong als oud zal zich ermee hebben vermaakt. Daarom zullen de drukkers en boekverkopers er ook weinig behoefte aan
hebben gehad, de jeugd, op de titelpagina of in de proloog, afzonderlijk aan te
spreken. En wanneer ze dat el deden, zoals bij enkele hiervoor genoemde titels,
sluit dit de ouders zeker niet uit. Integendeel, ouders worden er op die manier op
attent gemaakt dat zo'n boek vanuit religieus, moreel of zedenkundig oogpunt
voor hun kinderenprofijtelijk is, zodat er reden genoeg is om het aan te schaffen.
Want ouders kochten de boeken, dat blijkt duidelijk uit Plantijns voorrede.
Tien jaar na de eerste editie van Erasmus' Goede seden verschijnt, in 1 5 5 6, het
Cieraet der vrouwen van Gerard Gosemius, een arts uit Leuven, dat eveneens inzicht
geeft in de leesgewoonten van speciaal de vrouwelijke jeugd (afb. 12). In dit berijmde instructiewerk, compleet met diverse recepten, dat vrouwen vertelt hoe zij
hun schoonheid in elk opzicht kunnen bewaren, geeft de auteur aan het slot tevens
zijn oordeel over al dan niet geschikte lectuur voor 'one meisjes:
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Nochtans moet ickudit openbaren,
Historien lesende, welck best bequaem sijn.
Want sij en siin niet al goet, wilt dit bewaren,
Al is den titel schoon, oft ook den naem fijn.
Daer is er veel–ghij moecht se wel schouwen –
Haer lesinghe flouwen als fenijn der serpenten.
Want sij ' t hert beswaren van jonghe vrouwen,
Jae, oock sij brenghen 't in sulck benouwen,
Deur haer vals fenijn, liggende onder haer tenten,
E n haer valsche oneersame fondamenten ,
Dat se souwen ontstichten uw maechdelijck herte
En loonen u met droefheyt voorjaerlijcsche renten.
Soo bleef dan uw maechdelijck hert in smerte.

Hierna somt hij diverse titels van zowel Frans- als Nederlandstalige boeken op die
alle betrekking hebben op de liefde:
In' t Amoreus in duytsch.

Flores en Blancefleur.
Margriete van Limborch.
Van Alphonsus.
Ovidius, de Const der Minnen, getranslateert deur een van Ypren
Der Griecxscher Princessen sendtbrieven, ghemaect by Ovidius, en overghestelt
bij Cornelis van Ghistele.
Den Spieghel der minnen.
Het Parlement van minnen.
In 't Francoys.

Amadis de Gaule.
Le 18 Histoires Tragiques.
Le Theatre du monde.
L'art d'amours.
La fontaine d'amour.
Dit lijstje beat interessante aanwijzingen voor het veronderstelde leesgedrag van
vooral ongehuwde vrouwen. Tot die groep richt Gosemius zich in het bijzonder,
ma dat bet kept zeker niet dat wij daar uitsluitend de lezers van de boeken die hij
afraadt moeten zoeken. Ondanks enkele emancipatorische geluiden – Gosemius
bepleit evenals humanisten de gelijke ontwikkeling van man en vrouw door middel van studie – blij ft de vrouw ook voor hem een zwakker wezen, zowel naar
lichaam alsgeest, en om die reden is zij kwetsbaarder dan de man. Daarom to en
vrouwen bij het lezen van boeken een groter risico dan mannen. Omdat het

69

EIND VIJFTIENDE EN ZESTIENDE EEUW

7o

bewaren van de maagdelijke staat hoofddoel behoorde te zijn bij de opvoeding
van eenvrouw, is het begrijpelijk dat Gosemius zijn adviezen juist tot ongehuwde
vrouwen richt. Dit sluit dus niet uit dat (jonge) mannen de boeken eveneens lazen,
to meer daar het op de titelpagina naast 1 onghe dochters' ook 1 onghe ghesellen'
wordt aanbevolen.
We mogen daarom uit Gosemius' censuurlijstje afleiden dat in de jaren zestig
van de zestiende eeuw zowel 'on ens als meisjes niet alleen prozaromans lazen,
maar ook andere werken waarin de liefde een substantieel thema vormde. Sterker
nog, er blijkt tevens uit dat de jeugd (evenals Gosemius zelf) uitstekend op de
hoogte was van de literaire nieuwtjes, want afgezien van de prozaromans over
Floris ende Blancefieur en Margarieta van Limborch, de in de vele Esopus-edities en
enkele kluchtboeken opgenomen verhalen van Petrus Alphonsus (zie bij Fabels)
en Het Parlement van minnen, waren de beide edities van Ovidius0564, respectievelijk 155 3 ) en het toneelstuk van Colin van Rijssele (1561) pas kort daarvoor in
druk verschenen. Dat betekent dat de jeugd rond het midden van deze eeuw voor
een deel dezelfde boeken las als de ouderen.
Deze modegevoeligheid blijkt eveneens uit de Franse boeken waarvoor Gosemius waarschuwt: diverse titels waren op dat moment (nog) niet in een Nederlandstalige versie verkrijgbaar. Dat geldt bij voorbeeld voor Amadis vanGaulen,
die als de opvolger van de `ouderwetse' prozaromans werd gezien en die toen nog
lang niet in een complete Nederlandse editie voorhanden was. Pas in 1563 be on
Plan in met de publikatie van het eerste boek en lezers die alleen de moedertaal
beheersten, moesten nog wachten tot '568 voordat eindelijk het tweede boek
verkrijgbaar was. Plantijn bracht wel reeds in 1561 twaalf (0 boeken in afzonderlike Franstalige edities op de markt. Voor meisjes van goeden huize vormde dit
geen probleem, want indien ze al niet met die taal waren opgegroeid, hadden ze
k omen
ranse scholen' kunnen
haar op de rond het midden van deze eeuw
opde `Franse
leren.
Ook de Histoires Tragiques van Bandello en Boisteaus Theatre du monde zijn op dat
moment nog alleen in het Frans voorhanden. Pas in 1576 wordt Boisteau in het
Nederlands vertaald (Het toonneel oft spieghel des aerdt-bodems [...], en Marten Everaerts vertaling van Bandello verscheen pas in 15 9 8, toen Jan van Ghelen Het eerste
deel van de tragische of klachlijcke historien uitgaf.
In de eerste decennia van deze eeuw zullen alleen kinderen en adolescenten uit
de gegoede milieus thuis met boeken zijn geconfronteerd. Met het voortschrijden
van de tijd moeten steeds meer kinderen, ook uit jets minder elitaire milieus, met
gedrukte boeken in aanraking zijn gekomen, hetzij doordat zij er zelf uit lazen,
hetzij doordat zij eruit hoorden voorlezen. Dit zal mede bevorderd zijn door het
feit dat drukkers vaker gebruik in en maken van kleinere en soberder uitgevoerde formaten dan in het begin. Gebruik van een kleiner lettercorps, het opnemen van minder en door cans kleinere houtsneden, waarbij bovendien steeds
vaker al voorradige houtblokken voor nieuwe werken werden benut, dat alles
droeg ertoe bij dat boeken goedkoper werden, zeker de boeken waarvoor een
breedpubliek verondersteld kon worden. Aan deze wijziging lit mogelijk de
calculatie ten grondslag dat een grotere oplage met kleinere winstmarge toch meer
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oplevert dan een kleine oplage die duur verkocht moet worden. Door de toenemende alfabetisering kon men immers met een steeds groter wordend koperspotentieel rekening houden.
Het boek, en daaronder ook het jeugdboek, kende in het tweede kwart vandeze
eeuwdan ook een ruimere verspreiding dan in de periode daarvoor. Daarop
wizen niet zozeer overgeleverde inventarissen of eigendomskenmerken (die zijn
jammer genoeg nog weinig onderzocht), als wel uitspraken van personen die zich
tegen bepaalde lectuur hebben verzet.
Dat verhalende werkengeliefde lectuur waren blijkt ook uit enkele teksten die
als leesboek op de Franse scholen werden gebruikt. Nadat in 1 548 al een tweetalige
Esopus-druk was verschenen, volgden in '566 de Reinaert en in 158 7 de historie
van Peeter van Provencen. Het betreft teksten die inde eerste helft van deze eeuw
verscheidene malen in het Nederlands warengedrukt, zodat de keuze niet vreemd
is. Integendeel, het ligt voor de hand dat men voor aantrekkelijke leesboeken, die
leerlingen moesten helpen de Franse taal te leren, bekende en geliefde verhaalstof
koos. Bovendien zijn Reinaert en Esopus beide gelieerd aan de fabelliteratuur en
fabels achtte menvan oudsher voor hetonderwijs zeer geschikt.
Ten slotte is nog een kanttekening nodig bij de zo juist getrokken conclusie
over de ruimere verspreiding van deze verhalende lectuur. Het succes daarvan is
uiteraard mede afh.ankelijk van de identificatiemogelijkheden die de inhoud biedt.
Hoe enger de relatie met een elitair publiek, des te kleiner de kans op een grote
.
.
.
populariteit. De historie van Ponthus ende Sidonie, die pas in 15 64 voor het eerst in
druk verschijnt, lijkt daarvan een voorbeeld. Het boek moet zijn opgevallen, want
geheel in tegenstelling tot de meeste andere prozaromans uit die tijd verschijnt het
in een kloek folioformaat, geillustreerd met talloze op de tekst betrokken ho nden. Maar niet alleen het uiterlijk wijst op een kapitaalkrachtig publiek, ook de
inhoud duidt op de hoge milieus. De hoofdpersonen zijn beiden van koninklijke
afkomst en bovendien verwijst de hele denk- en gedragswereld naar een publiek
van adel. Daarnaast wordt devoorbeeldige religieuze gezindheid van de hoofdpersoon veelvuldig benadrukt. Het boek richt zich in de eerste plaats op de jeugd,
zoals het begin van de proloog duidelijk maakt:
`Nu wil ick vertellen ende verrekenen eenedel Historie daermen veel goeder
din hen ende exempelen uut leeren mach, dye on he lieden schuldich te hooren,
te weten ende te verstaen zijn, als van duechdelijcke wercken ende woorden, waer
van hemlieden veelgoets ende eere of coemt in haren tijden.'
Door het werk alseen levensleer te beschouwen ende adellijke en hoofse zeden te
imiteren zou de jeugd (en hun ouders) zich kunnen onderscheiden van de la ere
klassen. Of het boek in die opzet is geslaagd en het als zodanig is gebruikt valt te
betwijfelen. De methode lijkt enigszins gedateerd, anno 1564, wanneer de gedragsboeken van Erasmus en Vives (zie p. 5 7 en p. 5 9) reeds in druk zijn verschenen. Herdrukken zijn ook niet bekend. Het feit dat Ponthus wel genoemd wordt in
de listen met verboden schoolboeken van bisschop Malderus in het begin van de
zeventiende eeuw, lijkt er echter op te wijzen dat dit een overleveringsprobleem is.
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[1 2 Titelblad van Het cieraet der vrouwen 01'6 , een instructiewerkje op rijm voor vrouwen van
de Leuvense arts Gerard Goossens. Het bevat ook recepten.
[I 3 ] Titelpagina van Een nyeuwe clucht boeck ( ;14). Er zijn slechts weinigexemplarenbewaard
gebleven van drukken met deze losse verzamelingen korte anekdoten in Het octavo-formaat
strookt met de gebruikssfeer: dergelj" ke werkjes waren eenvoudig mee to nemen op reis, in schuit of
postkoets, maar ook in eigen bids, badhuis en herberg kon men er zip/ gqelschap mee verstrooien.
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In Duitsland daarentegen heeft hetzelfde werk tot de favoriete lectuur behoord,
aangezien het vanaf 1485 tot in de zeventiende eeuw talloze malen is gedrukt.
Ponthus ende Sidonie werd in de tweede helft van de veertiende eeuw geschreven
door Geoffroy Chevalier de Latour-Landry. De Duitse prozabewerkingen refereren nog aan hem, maar de Nederlandse druk niet meer. Datzelfde lot viel ook een
ander werk van Latour-Landry in onze taal ten deel: Den spiegel der duecht (gedrukt
to Antwerpen door Thomas van der Noot in 1 5 I 5 ), dat een bewerking is van het
Livre du Chevalier de la Tour Landry pour P enseignement de ses filles, een werk dat in
Duitsland onder de titel Der Ritter vom Turn bekend werd (en in het Engels als The
knight of the Tower) en dat de bron vormde voor de Nederlandse gedrukte versie.

KLUCHTBOEKEN

Getuige Erasmus' advies omtrent boeken die men kinderen het best, dus met het
meeste nut, kon laten lezen, waren het niet alleen prozaromans (en novellenbundels als Dbedroch der mannen en Dbedroch der vrouwen) die tot de geliefde lectuur van
de jeugd behoorden. Boeken waarin het vermaakaspect wellicht het meest direct
aanwezig was, to weten de kluchtboeken en anekdotenbiografieen, (waarvan
Erasmus Ulenspiegbel en de Pastoor van Kalenberg bij naam noemt) moeten daar
kennelijk toe gerekend worden. Het is op het eerste gezicht verrassend, dat we
deze twee teksten rond 15 5 a ook met een publiek van jeugdigen moeten verbinden, aangezien beide een halve eeuw eerder waarschijnlijk geplaatst moeten worden in een milieu van geleerden. In de loop van de vijftiende eeuw ontwikkelde
binnen de universiteit
en ond de geleerden in het algemeen, een
zichijknamel
onder
sterke gerichtheid op scherts en grappenmakerij ten koste van andere geledingen
van de maatschappij. Literaire produkten van deze houding zijn vermaard geworden, zoals de facetiae (grappen) van de Florentijnse humanist Poggio en diens
Duitse collega Heinrich Bebel. Ook de Aesopus-uitgaven die vanaf het einde van
de vijftiende eeuw met rote frequentie gedrukt worden (en waar ook enkele
teksten van Poggio in worden opgenomen), moeten we binnen deze geleerde
milieusplaatsen. (Zie voor Esopus I Aesopus verder bij Fabels.)
De teksten in de kluchtboeken bestaan uit korte anekdoten met eengeerde) historische kern, die in het geval van Ulenspieghel en Kalenberg zijn opgehangen aan de biografie van een persoon. Hoewel voor beide een historische
figuur valt aan to wijzen, is het evident dat veel anekdoten in deze bundels louter
aan de hoofdpersonen zijn toegeschreven. Zoals in veel ridderromans aan Karel
de Grote handelingen werden gekoppeld waar deze zeker geen weet van heeft
gehad, zo gebeurde dat eveneens bij bekende figuren als Ulenspieghel en de
pastoor van Kalenberg, volgens het procede van `epische concentratie en uitbreiding'.
Naast deze specifieke, rond de biografie van een persoon geordende werken
verschijnen er tevens bundels zonder zo'n duidelijke structuur, terwijl bovendien
de aardvan de afzonderlijke anekdoten sterk kan uiteenlopen. Vele van deze
`cluchten' staan vanwege een aanwezige moralisering dichter bij de middeleeuwse

73

8i

,
'44
**IS

71,

[14]Deel van een perkamenten reclameplaat uit 1447 , waarop de middeleeulvse schriffmeester Herman
Strepel uit Munster zijn kundigheid affcheert. Later deden de schoolmeesters in de steden hetzelfde.
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exempelen dan bij wat wij nu als grappen of moppen beschouwen, maar ook dit
laatste type treffen we in de bundels aan, terwijl tevens uitgewerkte raadsels en
spreekwoorden, alsmede vraag-en-antwoordspelletjes aanwezig zijn. Het begrip
'cluche kan in de zestiende eeuw naar vorm en inhoud zeer onderscheiden teksten
benoemen.
De oudst bekende gedrukte verzameling is Een nyeuwe clucht boeck (Antwerpen,
Jan Wijnrijcx, 1 5 5 4), waarvan ook herdrukken bekend zijn (afb. 1 3 ). De samensteller van deze bundel met bijna tweehonderdvijftig anekdoten heeft voornamelij k geput uit de in Duitsland erg populaire bundel Schimpff and Ernst (eerste druk
1 5 22) van Johannes Pauli, een werk dat bijna zevenhonderd afzonderlijke teksten
bevat. De kluchtboeken zullen vooral zijn gebruikt in gezelschappen, voor eerbaar vermaak, waarbij we dus niet zozeer aan een lees- als wel aan een voorlees- of
vertelsituatie moeten denken. Teen het einde van de eeuw krijgen dergelijke
bundels andere namen, die directer verwijzen naar het gebruik, zoals Der jonghe
dochters Tiftcortinghe a 5 9 1 ) of de Nederlandschen Wethcorter uit 1609, die naar lectuur
tijdens het reizen verwijst.
Rond het midden van de eeuw worden jeugdigen nog niet als doelgroep van
zulke teksten genoemd, maar dat gebeurde bij andere genres evenmin. Onder een
luisterend gezelschap zullen zich zeker jongeren hebben bevonden.

ABC-BOEKJES

Een geschikte introductie op de boekjes die in de eerste plaats met andere intenties
dan het verschaffen van verpozing voor de jeugd beschikbaar kwamen, biedt het
eerder genoemde werkje van Erasmus, de Goede manierlijcke seden uit 1 5 46. Daarin
werd aanbevolen om de kinderen met het abc te laten beginnen.
`Ten eersten den Ab, om de letteren wel
te leeren kennen, spellen ende lezen. [...r
Inderdaad be on men op school met de kinderen te leren lezen. Daartoe moesten
zij eerst de letters kennen, het een leidde tot moeizame speloefeningen. Het is
bekend dat de onderwijzers zelf voorbeelden schreven en die dan aan hun leerlinen ter kopiering aanboden. Op oude afbeeldingen zien we deze vaak aan de muur
g
hangen, terwijl ook aan de buitenzijde van het huis waar school werd gehouden de
meester of meesteres eenproeve van zijn of haar schrijfkunst had opgehangen
(afb. Lei).
Het schrijfonderwijs werd in een geval door alle leerlingen gevolgd, want
velen verlieten de school nadat zij hadden leren lezen. Vooral vanwege het dure
materiaal, papier, was het schoolgeld voor schrijfonderwijs hoer dan voor het
leesonderwijs. Hoewel in Goede seden leesonderwijs, het bijbrengen van goede
manieren en handreikingen op de we naar de eeuwige zaligheid onderscheiden
wordengenoemd, leverde de praktijk steeds een verstrengeling van deze doelstellingen op. Het abecedarium, ook wel abc-boekje genoemd, dat al in de middeleeu-

75

EIND VIJFTIENDE EN ZESTIENDE EEUW

wen in het onderwijsgebruikt werd bij het leren onderscheiden van de verschillende lettertekens (vaak ook in de meestgangbare schriftsoorten), voorzag tegelijkertijd in de gebruikelijkste gebeden, zoals het Ave-Maria, het paternoster, het
credo, degeloofsbelijdenis en formules die bij de mis werden gebruikt. Het waren
boekjes van geringe omvang en van klein formaat: vier in elkaar gevouwen blaad'es bedrukt in rood en zwart, vaak op perkament, om zo langer mee te kunnen
gaan.
Naast deze eerste abc-boekjes maakte men op school bij het elementaire leesonderwij s tevens gebruik van Ab-borden: kleine eikehouten plankjes waarop een
blaadje was bevestigd met het abc, het onzevader en soms ook de cijfers 1 tot en
met. De voorzijde werd vaak bedekt met geolied papier of flinterdun perkament
dat op boom lijkt. De Engelsen spreken dan ook van een 'hornbook'.
Een uitgebreidere versie van het abc-boekje zal bekend worden onder de naam
Haneboek, vanwege de afbeelding van een haan op het titelblad, terwijl ook de
aanduiding Groot ABC boeck of Embder bedingen voorkomt. Deze laatste verwijst
naar Emden, waar eenprotestantse versie van het Groot ABC gedrukt werd. Volg
ens Stellingwerff moet de oorsprong,
van dit werk gezocht worden in Londen
waar in 155o een school en een kerk voor Nederlandse vluchtelingen werden
opgericht en waar mensen als Johannes a Lasco, Jan Utenhove en Wouter Deelen
aan hebben meegewerkt.

TYPOGRAFISCHE SCHRIJFBOEKEN
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Van een andere card zijn de zogenaamde typografische schrijfboeken, waarvan de
oudste editie uit 1543 moet stammen. Deze schrijfboeken hadden een tweeledige
functie: zij bedoelden de onderwijzers te voorzien van voorbeeldmateriaal en
dienden tevens tot leerstof voor mensen die alsnog zelf wilden leren schrijven. Dat
deze `doe-het-zelfboeken' juist vanaf het begin van de jaren veertig op de markt
komen, hangt samen met de entree van een nieuwe letter, de `civilitC, die vooral
blijvend succes zal hebben bij het onderwijs. Het was een lettertype dat aansloot
bij de wijze waarop men in de volkstaal schreef, zodat leerlingen niet langer in de
praktijk van het leven geconfronteerd werden met letters die zij op school niet
hadden leren schrijven. Voor de drukkers boden deze schrijfboeken volgens De la
Fontaine Verwey een goede gelegenheid om deze nieuwe letter met al zijn bijletters, tekens en versierde hoofdletters te tonen. Door deze voorbeelden in de vorm
van een abc tegeven bereikte men dat dit soort schrijfboeken tevens als lbkengebruikt kon worden.
Opvallend, zeker in vergelij king met de anonieme kleine abc-boekjes, is het felt
dat auteurs van naam, zoals Cornelis Crul, Peeter Hens
en Dirck Volkertsz.
Y
Coornhert, aan deze schrijfboeken bun medewerking hebben verleend. Dat van
Crul was het oudste. Van de eerste edities(Antwerpen 1 5 43 , Leuven 1 5 5I en leper
1 5 6 i) zijn een exemplaren overgeleverd, zodat de ongedateerde druk van Ameet
Tavernier (uit ca. 1 56o) nu de oudst bekende is. Deze drukker zet het doel van zijn
uitgave duidelijk uiteen in zijn voorrede:
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[15] Titelpagina van Eenen gheestelijcken Abc, een typografisch schrigboek van de bekende rederijker Cornelis Crul. Het biedt voorbeelden om elfte oefenen in bet schrijven. Let ook op de afbeelding van
een schoollokaal.
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II6] Een van de vele catechismussen die speciaal bedoeld waren voor de:pug& Een boexken hoe dat
men die kinderen leeren sal in den rechtenghelove. Het is opgesteld in een vraag-en antwoordvorm en bevat slechts acht bladen.
[1 7] Titelpagina van een protestantse versie van Den cleynen catechismus.
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`Aenmerckende datter veel kinderen met sonderlinghen gheest en gratie begift
zyn, die welcke (door tegenspoet der fortuynen) de ma ht niet en hebben ter
scholen te ligghen, waer door sy tot haerder grooten schaden ende verdriet arme
ongheleerde en idioten blijven: Di bedenckende heeft my goet ghedocht eenighe
hulpe ende bijstant hen te doen met sommighe exemplen ende materien na dordinantie an en A.B.C. dienende haerder jonckheyt, waer door zy mogen ghemackelijck ende met cleynen cost leeren lesen ende schrijven.'
Het geheel wordt gepresenteerd onder de volgende titel: Eenen gheestelijcken A.B.C.
ghetogen uut de Psalmen van David, zeer nut, oorbaer ende nootsakelijck allen Christen
menschen ende sonderlinge den jongen scholieren, om den selfden van joncx op memorialijck te
van haren teeren verstande. Een door Arnold
leeren tot versterckinghe ende stack an
van een schoollokaal siert verder de titelpagina
Nicolaigegraveerde of bee
van dit boekje in (langwerpig) oblong-formaat (afb. 1 5).
Deze uitgave kwam op de index terecht, hetgeen merkwaardig genoemd ma g
worden, omdat het soortgelijke boekje van Coornhert, dat in 1 5 64 bij Willem
Silvius verscheen, op sommige plaatsen meer in protestantse zin gewijzigd blijkt
te zijn. Wellicht heeft zowel het adjectief `gheestelijcken' als de vermelding dat het
voor kinderen was bestemd de kerkelijke onderzoekers extra attent gemaakt op
juist deze versie. C oornherts boek, Eenen nieuwen ABC of materi-boeck ,inhoudende
diver
soosententien
wel tot
der schoolmeesters, als tot
schen,
schoone
endeverlichtinghe
leeringhe
dienst ende behulp derjonghers ende maechdekens die gheen bequaemheyt en hebben om te
gheraken by meesters die fraeye handelinghe vande pennen hebben, berust in tegenstelling

tot het abc van Crul niet op de Psalmen of andere bijbelse teksten, maar op `oude
hi on ende ander gheleerde aucteurs', zodat we bier te maken hebben met een
abc in humanistische zin. Wel heeft Coornhert steeds onder aan de bladzijde nog
een toepasselijk citaat it de bijbel toegevoegd. Aan het slot heeft de drukker, als
reclame, nog drie laden met in bout gesneden voorbeelden en alfabetten van
Italiaans cursief schrift meegedrukt.
Het derde schrijfboek werd samengesteld door de Antwerpse schoolmeester
Peeter Heyns en in i 5 68 gedrukt door Plantijn: ABC, oft exemplen om de kinderen
bequaemelick te leeren scbryven, inhoudende veel schoone sentencien tot onderwysingbe der
jonckheyt. Het is in hoofdzaak op gelijke wijze ingericht als de twee vorige, maar de

inhoud verschilt opnieuw: geen psalmen of oude geschiedenis, maar eenvoudige
zedenlessen in dichtvorm. Elke aan een bepaalde letter gewijde pagina kent een
zelfde opbouw. Een sententie, vaak van religieuze aard, staat boven een zesregelig
gedicht, dat met een sierletter opent. Daaronder volgen een gedeeltelijk alfabet in
kapitalen of onderkast en ten slotte twee naast elkaar afgedrukte disticha. Bij de
letterq leidt dit tot het volgende:
Traecheyt is oorsake van veel quaets
Quelt u traecheyt tot leegh syn, wiltse niet ghelooven,
Want den erf-viandt, die u siele soeckt te rooven,
Nae sulcx wacht,jae daer op toe leyt nacht ende dach,
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Op dat hy de ghene die by soo siet verdooven,
Met hem inden afgront der Kellen vueren mach:
Traecheyt werckt ondeucht, droefheyt ende eewich gheclach.

O P Q R S T V W X Y Z
Questien die onnut syn ende onstichten,
1st datghyse eenen anderen hoort dichten
En laetgheensins nut uwen monde comen:
Stopt u ooren veur sulcx, bet sal uvroomen.

RELIGIEUZE INS TRUCTIE

Erasmus' Goede seden raadde na onderricht in lezen en schrijven het of en aan:
`daer na eenich boeck datgoede manieren van leven leert ende dan het Nieuwe
testament om onse alder salicheyt daer uut to leeren'

8o

Nadat men het spellen en lezen achter de rug had, ging men verder met echt lezen,
en lezen. Want zo maar lezen voor hetplezier was er op school niet erg bij. Het
diende nuttig en vooral stichtend zijn. Het geloof moest er eerst door worden
aangebracht en vervolgens ook worden versterkt. Het boekje dat daartoe bij
uitstekgeschikt werd geacht, was de Catechismus. Deze wijze van onderricht, die
sindsdien eeuwenlang niet meer valt we to denken bij de opvoeding, was in de
zestiende eeuw een nouveaute, waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van het
nieuwe medium, hetgedrukte boek. Dat men zich met deze catechismussen — er
waren er verscheidene, zowel van katholieke als later ook vanprotestantse signatuur — speciaal tot de jongeren richtte blijkt reeds uit de (sub)titels. Van voor 1 5 4o
is zeker het ongedateerde korte werkje van acht bladen in vraag-en-antwoordvorm, Een boexken: hoe datmen die kinderen leeren sal den rechten Ghelove, doer een maniere
eender Vragbe ende Antwoort onderwijsende (afb. 1 6). De bekende handleiding van
Petrus Canisius beet Catechismus oft eenghemeyn christelijck onderwijs, om die jonckbeit
bequaemelijck to onderwijsen, terwijl twee protestantse versies nog duidelijker aange6) en
ven voor wie ze bedoeld zijn: Catechismus, dat is die Kinder leere (Vianen 1 S4
Catechismus. Dat is degroote Kinderleere (Antwerpen?, 1 5 28) of b. 17 en I 8). Uit de
vele, kort op elkaar volgende herdrukken mogen we afleiden dat deze werken
goed werden verkocht. Matthias Crom drukte in twee opeenvolgende jaren editiesvan Kinderleere. Dat christen gheloove. Die thien gheboden. Den Vader onse. Van de
wet. Ende evangelie. Op school nam de cathechismus een belangrijke plaats in,
het een ook blijkt uit het feit dat sommige scholen bij drukkers bestellingen
plaatsten voor de levering van grote aantallen.
Maar ook andere boeken beoogden onderricht in het geloof voor de jeugd,
soms met de specifieke vraag-en-antwoordvorm van de catechismus, soms zon-

kr

atottittuto
fy

ote
t is
bet kw.

10ergatert tot beoute ZOottirita
bet ifiltJeatudittu
e

**(trim
crouts.
atm

augettem
ambori,
3micus.
%Mitt:amts.

etittillest c.
writtno tot mi

*twat

I annenaft en tett pm
filictignOtot Ocite *W.

[18] Een uitgebreide protestantse versie van een catechismus. Het woord groote' heeft dan ook betrekkingop de omvang: het boek telt honderdvierenveertigpagina' s.
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der. We noemen er enkele. Uit Rostock komen bij voorbeeld Een seer goede onderwysinghe der wiji#eit ende leringe der waerheit, beide voer olden ende 'on en (i 5 40) en Een
rechte ende Godtlijcke kijndertuicht ende leer, olden ende 'on en aer dienstelyck off nut te
weten 0 544). Ze zijn van protestantse signatuur, hetgeen tevens de plaats van.
drukken verklaart: veel protestanten waren immers in deze tijd naar het buitenland uitgeweken. Herhaaldelijk herdrukt werd Dat fondament der 'on hers een stevig onderricht in de Dude katholieke leer van Jasper Kersavent 055o en later),
waarin onder meer de gebeden, de tien geboden, de zeven doodzonden en de
zeven deugden worden behandeld. Het anonieme Tprofijt der 'on hers met sonderlinge leerlingen ende gbebeden 0 56o) blinkt mede uit door een root aantal (schiet)gebeden voor diverse situaties.
Dat de school bij het godsdienstonderwijs een centrale rol speelde blijkt ten
overvloede nog uit het volgende gegeven. De Antwerpse drukker Jan van Ghelen
drukte in I 5 5 5 voor Lenaert Scrapen, die school hield 'in de vier Heymskinderen'
in Maastricht, Een uutermaten schoon bedeboecxken, alle man ende kinderen seer nut
wesende. Of al deze moeite ook enig effect sorteerde kon men verifieren met behulp
van de Ondersoeckinge der jonghers, off si kerstelijck onderwesen sijn (tenminste vanaf
15 54), van de hand van de bisschop van 's-Hertogenbosch, Franciscus Sonnius,
die naderhand ook als inquisiteur zou optreden. Het werd vele malen herdrukt.
Opmerkelijk is tevens het in Keulen gedrukte Institutio puerorum, een lesboekje
voor jongens dat werd samengesteld door Hendrik Niclaes (zonder vermelding
van plaats – dat was Keulen – en slechts met de initialen H. N. en dat geheel op
rijm een abc, de tien geboden, geloofsartikelen en nog een aantal gebeden biedt.
Of ook de `bijbelse prentenboeken', veelal over het lij den van Jezus, op enigerlei wijze binnen school of kerk speciaal voor de jeugd bestemd waren, is niet
duidelijk maar wel waarschijnlijk. Het leven van Jezus, en in het bijzonder de
episodes rond zijn lijden, werd in de middeleeuwen op rote schaal gebruikt om
de gelovigen te ondersteunen. Rond 1 5 oo valt daarbij een verschuiving waar te
nemen (zowel in geschreven en gedrukte teksten als in de talloze afbeeldingen),
die erop neerkomt dat het lijden steeds aanschouwelijker en vooral afgrijselijker
wordt uitgebeeld. Dit moest de mensen des te duidelijker voorhouden dat Jezus
voor hen had geleden en dat zij hun eigen gedrag nadrukkelijk onder ogen dienden te zien. De biechtboeken wijzen dan ook steeds op het lijden van Jezus als het
middel om verleidingen tegen te gaan. Godschalc Rosemondt, zelf auteur van een
veel gebruikt biechtboek, adviseert jongelui die gekweld worden door de voor
hen zwaarste temptatie, die van het vlees: `ghi sult ter stont overpeynsen ende
becommeren u met die bloedige passie ons here n ende alle temptacie sal dan
cesseren'. De Scoone stomme Passie (na 1523?), gedrukt door de Amsterdammer
Doen Pietersz., die in devotionele boekjes was gespecialiseerd, telt liefst tachtig
houtsneden (die overigens ook in de losse verkoop verkrijgbaar waren en ook zo
binnen het huisgezin konden functioneren), andere hebben er minder, terwijl er
ook werken bestonden waarbij de houtsneden van een korte tekst waren voorzien,
zoals Dat Boeckxken vanden houte (afb. 19).
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[1 9] Het Boeckxken van den Houte vertelt de geschiedenis van het bout waarvan bet kruis van
Christus is gemaakt. Op elke pagina staat een houtsnede met daaronder een vierregeligverje. De eerste
druk verscheen al in 1483.
[zoiTitelpagina van Een suverlijc boecxken, een bundel met geestelijke liederen uit 1;08. De
afbeeldingvan de geboorte van Jezus dekt de inhoud: er staan relatief veel kerstliederen in.
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[z I a & b] Titelblad en een pagina tekst met muziek uit Een devoot ende profitelijck boecxken
( 39 ). Een omvangrijke verzameling geestelijke liederen met— en dat is nieuw — de muziek. In de
proloogwordt gewaarschuwd tegen de verderfelijke wereldse liedjes en refreinen.
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LIEDEREN

Aparte vermelding verdient nog een ander boekje van bisschop Sonnius, niet
zozeer vanwege de inhoud als wel om de manier waarop hi' de kinderen van het
geloof wilde doordringen, namelijk zingenderwijs: Een bequaem maniere om 'on hers
so lac by sanck te leeren tgbene dat alle kersten menschen moeten weten. Paternoster,
Ave-Maria, credo en de tien geboden staan in dit boekje afgedrukt met begeleidend notenschrift. De oudst bekende editie dateert van 1 571, een tweede editie is
van 1 5 76, maar er zullen er meer zijn geweest. Zoals bekend waren de overleveringskansen van liedboekjes niet groot. Dit geldt in nog sterkere mate voor afzonderlij k op losse laden gedrukte liederen. We kennen zo'n apart uitgegeven liedje,
speciaal voor een armenschool uit Gent: Liedeken van t' gbeloove ende de thien geboden
Gods, voor de aerme scholen int wezenhuys uit I 5 8 8.
Naast deze specifieke liederen voor basisonderricht in het geloof waren er reeds
vanaf het begin van de zestiende eeuw bundels met geestelijke liederen van al emenere aard in omloop. Het oudste, gedrukt te Antwerpen bij Adriaen van Berghen in I 5 o8, wordt op de titelpagina aldus aangekondigd: Dit is een suverlijc
boecxken in welcke staen scone leysen ende veel scone gbeestelike liedekens (afb. zo). Tevens
wijst de uit ever op de aanwezigheid van een liedje van de minderbroeder-observant Dirc van Munster. Volgens Mak, die van dit liedboekje een facsimile-editie
bezorgde, zijn er ook bewerkingen van enkele andere liederen van diens hand,
naar wereldlijke modellen of reeds bestaande contrafacten. Het boekje bevat derti liederen, waarvan er liefst negentien tot de kerstliederen gerekend moeten
worden. Dat kerstliederen de overhand hebben strookt met wat we weten over de
deelname van leken bij de kerstviering: er werd veelvuldig gezongen, wellicht in
wisselzang met het koor. Twee liederen uit dit boekje zijn overbekende Latijnse
hymnen, te weten Tuer natus in Bethlehem' en Tuer nobis nascitur'. Het is bekend dat dit laatste ti ens de kerstviering werd gezongen, onder andere bij de
dramatische vertoningen en het zogenaamde `Kindje wiegen', waarbij jongens en
meisjes in de kerk om de wieg of kribbe met een ' Jezus-pop' dansten en zongen, in
het Latijn, de volkstaal of ook wel een mengeling daarvan. Hoewel ook deze
bundel de jeugd niet al gebruiker noemt, valt uit contemporaine bronnen of te
leiden dat zang en jeugd nauw met elkaar verbonden waren. De biechtboeken bij
voorbeeld maken er in het hoofdstuk over de `onkuisheid' veelvuldig melding
van. Godschalc Rosemondt schrijft in zijn Boecxken vander biechten (eerste editie
I I 7) de volgende biecht voor:
`Ick heb ten danse gegaen ende voer gesongen sonderlinghe vleeschelike onsuver
liedekens ende also in mi selven verwermt ende met veel manieren verwect tot
quade becoringhe ende temptacie des vleesch.'
Klachten over lied es die de jeugd zong horen we geregeld in de zestiende eeuw,
uiteraard uit de mond van tegenstanders en van verzamelaars en uitgevers van
betere zangstof, zoals Symon Cock. Bij hem verscheen in 1 5 39 het eerste gedrukte
liedboek met muzieknoten: Een devoot ende profitelijck boecxken, inhoudende
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telijcke Liedekens ende Leysenen of b. Z I a & b), een forse verzameling van 259 liederen. In deproloog CDie aucteur van desen boeck tot alle kersten menschen ende
oetwillende lesers') wordt uitvoerig gewaarschuwd voor de slechte invloed van
g
de `ontamelike, oneersame weerlike liedekens ende refereynen die dagelijcx inde
handen van den ion en lieden sijn ende heel ghemeyn'. Ouders en andere opvoede moeten dergelijke verderfelijke liederen buiten bereik van de jeugd houden.
Zij wakkeren namelijk de aangeboren neiging tot slechte zaken krachtig aan:

`met dat vier [vuur] derquader vleesceliker begeerten, ghelijc een pestilencie dat
heele lichaem vanden mensche inficieert, dat bloet heel corrumperende totter doot
toe, tensi datmen daer seergrote neersticheyt ende remedie toe soecke eer si haer
cracht toont'.
Om liederen met positieve effecten bijeen to brengen heeft de onbekende verzamelaar navraag gedaan bij geestelijke en wereldlijke personen, in kloosters, steden en
streken, naar:
`alle gheestelike liedekens ende le seven diemen tot deser tijt toe heeft connen
ghevinden ende ooc doen dichten so vele alst op dese tijt mogelijck is gheweest,
ende die in een boec bi malcanderen ghevoecht opdat een ieder ter eeren Gods
soude mogen verlichten sinen gheest, alle ydelheyt achter latende, die God [...]
mishaget'.
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Ook in deze verzameling domineren, zoals in de meeste verzamelingen met geestelij ke liederen, liederen rond het kerstgebeuren: over de boodschap aan Maria, de
geboorte, over Driekoningen, de kindermoord en de vlucht naar Egypte, terwijl
daarnaastpassie- en paasliederen, lof- en liefdesliederen op Jezus en Maria, enkele
liederen op heiligen en de hemel,
en een root aantal liederen van inkeer en
zelfstrijd aanwezig zijn. Het boekje werd herdrukt in 1 576 en 1 5 86, dus in de tijd
van de Contrareformatie. Naastgebruik in de kerk liken ook de school en het
huisgezin plaatsen waar met vrucht geput kon worden uit deze bundel, en uit de
vele andere die bekend zijn.5
Hoewel de informatie over liederen die mengeschikt achtte voor de jeugd
groter is dan die over de misprezen gezangen, moeten we ons terdege realiseren
dat juist die wereldlijke liederen een grote aantrekkingskracht op jongeren uit eoefend zullen hebben. Het is zeker niet toevallig dat bij hun leefwereld aanknopende minne- en dansliederen een substantieel deel vormen van de ons bekende.
Bovendien valt een aantal daarvan to verbinden met aloude gebruiken uit de
volkscultuur, zoals de meiliederen die bijering
de vi van de komst van de lente en
het planten van de meiboom voor het huis van de geliefde werden gezongen, en de
liederen over de Pinksterbruid.
Onze belangrijkste bron voor het wereldlijke lied is het zogenaamde Antwerps
liedboek dat – zeker niet voor het eerst – in 1 5 44 onder de titel Ben schoon liedekens
boeck bij Jan Roelants in Antwerpen verschijnt met een verzameling van 221
liederen van uiteenlopende aard. Daarnaast kan gewezen worden op een fragmen-
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tarisch (slechts acht bladen) overgeleverd liedboek uit ca. 1 5 40, dat vanwege de
drukplaats het Kamper liedboek wordt genoemd, terwijl Dat ierste boeck vanden nieuwe
duytsche liedekens (I 5 5 4) uit Maastricht afk omstig is. Verder beschikken we over
verwijzingen Haar bundels waarvan geen exemplaren meer bekend zijn, terwijl
daarnaast talloze liederen op losse bladen (vrijwel alle verloren) via venters verkocht werden, het een op een grote verspreiding van deze teksten wijst. Of het
publiek van deze liedboeken vooral onder de jeugd gezocht moet worden, staat
echter allerminst vast. Vooral in de volgende eeuwen neemt het aantal liedboeken
sterk toe en recent onderzoek over zeventiende-eeuwse vezamelingen stelt een
exclusieve relatie tot jeugdigen overtuigend ter discussie. In het vervolg van deze
Geschiedenis zullen an ook alleen die liedboeken worden genoemd waarbij de
relatie tot kinderen of echte jongeren zeker is.

GODSDIENSTIGE LEESBOEKEN

De religieuze vorming en de oefening in het lezen in en hand in hand in een
aantal boekjes, die vanaf bun eerste verschijning in druk (grofweg tussen 1 5 40 en
1 5 6o) eeuwenlang bij het onderwijs zijn gebruikt en die in contemporaine bronHen veelal worden omschreven al `gheestelijcke historien ghetrocken uyt de
heylighe Schrifture'. In kleine, handzame formaten werden stukken uit de bijbel,
met inbegrip van de apocriefen, afzonderlijk uitgegeven. De bekendste waren De
historie van den conincklycken propheet David, De historie van den vromen en godvruchtigen
jongelingJoseph en Die historie van den ouden Tobias ende van synen sone denjonghen Tobias,

l ke laatste steeds samen in een boek verscheen met drie andere verhalen uit de
we
bijbel, de histories van Judith, Susanna en Esther. Eveneens veel gebruikt was het
apocriefe De testamenten der x i 1 patriarchen, waarin de kinderen van Jacob op het
einde van bun leven hun eigen kinderen onderwijzen in het elf. Al deze boekes werden gedrukt in de voor schoolboeken veelal gebruikte civiliteletter. In
tweetalige vorm werden ze ook benut bij het onderwijs in het Frans: links de
Franse tekst en rechts die in het Nederlands.
Menigeen heeft zich erover verbaasd dat men vroeger deze teksten uit de bijbel
kennelijk zonder enige ingreep geschikt achtte voor schoolkinderen. De bekende
onderzoeker en verzamelaar van volksboeken Emile van Heurck schreef bij voorbeeld over de Historie van David: 'Men staatperplex in een boek voor de schooltemd bes
de meest losbandige tooneelen aan to treffen. Niets van het
g
aande jeugd
ongebonden leven van Koning David en van zijn noon Amnon wordt verzwegen;
men vergat zelfs de honderd voorhuiden niet, die Saul van David eischte, alvorens
hi hem zijn dochter Michel ten huwelijk schonk. Men beschrijft er het overspel in
van den koning met Bethsabee, de vrouw van Urias, en, zonder ook maar een
detail te verzwijgen, de verkrachting van de mooie Thamar door haar broeder
Amnon:6 Pas in de achttiende eeuw zal men zulke passages to lijf gaan.
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COLLOQUIA OF SAMENSPREKINGEN

Wellicht in de verte verwant aan de `kluchten' in hiervoor vermelde zin zijn ook
be as werken uit de sfeer van de school. We merkten reeds op dat het aanbod
aan drukwerk in het twee kwart van de zestiende eeuw fors toenam, het een
zich niet alleen openbaarde in het verschijnen van nieuwe teksten en tekstsoorten,
maar evenzeer in het produceren van nieuwe titels binnen een reeds bestaande
traditie. Dat geldt bij voorbeeld voor de colloquia. Kinderen die Latin hadden
geleerd, waren vertrouwd met deze onderwijsvorm, waarvan we eerder reeds
voorbeelden – Torrentius en Murmellius – gaven. Zij zullen ongetwijfeld ook uit
of in het meesterwerk op dit gebied , de Colloquia familiaria van Erasmus, hebben
gelezen, dat in oorsprong mede voor hen was geschreven. De eerste druk verscheen in 1 5 18, waarna er nog vele, vaak uitgebreidere, zouden volgen: pas vanaf
I5 3 3 blijft de inhoud ongewijzigd.
Veel beperkter van aard en opzet zin de tweetalige (Frans-Nederlands) dialogen die zowel afzonderlijk alsoopgenomen in Dictionaires of Vocabulaires vanaf de
j are veertig op de markt komen. Vrij wel steeds is de auteur of samensteller zelf
ook schoolmeester en bij naam bekend, zoals Gabriel Meurier, Gerard de Vivre en
Claude Luython. Om een indruk te even van die samenspraken volgt een voorbeeld uit het Dictionaire en Francois et Flamers van Luython, dat in 1 5 5 2 en 1 5 5 5 bij
Gregorius de Bonte verscheen en dat ook enige dialogen bevat. Een daarvan
betreft een `dialogus van twee scholieren: Bernard en Hansken'. Bernard heeft van
zijn vader een brief meegekregen voor zijn meester. Onderweg naar school komt
hi Hansken tegen, aan wie hi' dit vertelt. Hi' is niet erg gerust over de inhoud:
`B. Om dat mijn vader my geseyt heeft dat [dat het] brieven sijn van recommendatiers, vermoey ick datter bedroch in is.'
Hij maakt de brief open en vraagt Hansken om hem voor te lezen. Daarin staat
onder andere het volgende.

`Ick hebbe desen seer lief die u dese brievenpresenteert om dat mijn sone is, ende
omdat[opdat] is hem duer sijn quaetheit niet en beghin te haters so suldy peisen
hem te corrigeren: met woorden, dreygementen oft kijven en profiteert men niet,
ick hebt versocht. Daeromme biddick u datghy goede roeden besicht [gebruikt].
De beenen tequetsene wacht u wel, maer tvel ende tvleesch verschueret vrijlijck.'
Uit de hierop volgende woordenwisseling blijkt dat het niveau van hun opvoeding en kennis hoog is.
`B. Ic hat op mijn trouwen wel geraien.
H. Tsijn brieven ghelijc die gegeven waren Bellerophon om te draghen tot Ariobatus, Coninc van Licien.
B. Si' en selens niet lane wesen.'
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En daarna besluit Bernardde brief een gewijzigde inhoud te geven.
Het is goed om zich van dit niveau bewust te blijven bij het lezen van de
volgende dialoog tussen Simon en Claes, eveneens twee scholieren. Die begint
aldus:
`S.Wie derre [durft er] teen mi disputeren?
C. Icke.
S.Wel dan, bereydt u my te antwoordene.
C. Ick ben bereet, begint als ghy wilt.
S. Welcke lettere is die stercste, oft de crachtichste?
C. 0, want sij doet stille houden peerden ende wagen.
S. Waer is deertrijck alder engste?
C. Daer de zee is alder breedste oft alderwijdste.
S. Waer zijn alle de vrouwen goet?
C. Daergeen quade en zijn.
S.Wanneer ist den lanxsten dach?
C. Alst den cortsten nacht is.
[...]
S. Waeromme bassen de honden?
C. Om datse niet en cunnen singen.'
Doen dergelijke gesprekken niet erg denken aan de spitse taalvermogens van
Ulenspiegel en de pastoor van Kalenberg, die de taal eveneens gebruikten als
doeltreffend middel, zelfs to en opponenten die geleerder waren an zij? In plaats
van boekenwijs zijn zij handig en gebruiken hun gezond verstand, een snort
wij sheid-nieuwe-stij 1.
Er zijn veel van deze boekjes gedrukt. Hoewel de trefwoorden in de titel
uiteenlopen van Vocabula( i)re, Dictionaire, Dialogue, Colloque, Tsamensprekingbe tot
Propos familier, stemt de opbouw nog steeds overeen met de Latijns-Nederlandse
leerboekjes van Torrentius en Murmellius uit het begin van de eeuw. De inhoud
blijft voornamelijk gericht op kinderen die een vreemde taal moeten leren lezen,
schrijven en spreken. Andere zijn daarentegen nog duidelijk afgestemd op de
behoeften van reizigers en kooplieden, zoals het tweetalige Dialogues Francois-F lameng traictans du faict de marchandise van Gerard de Vivre (Rees, D. W. van Santen,
I5 8 5 ) of Gabriel Meuriers La Foire des enfants d'Israel, en Francois et F lamen (Antwerpen, J. van Waesberghe, 1 5 8o; hoewel er een oudere editie moet zijn geweest),
dat naastgesprekken voor reizigers en kooplieden tevens nog achtentwintig modellen voor brieven bevat.

GED RAGSBOEKEN
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Zoals uit de vele titels die reeds ter sprake kwamen al duidelijk blijkt, is het
eigenlijk moeilijk om van een aparte categorie `gedragsboeken' te spreken. Vrijwel alle werken waarmee men de jeugdigen in aanraking bracht, vertonen veelal
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tevens het kenmerk van een gedragsleer. Het lijkt niettemin voor de overzichtelijkheid dienstig, die teksten waarin dit element nadrukkelijk de overhand heeft,
apart te noemen.
Het oudste gedragsboekje in druk, de berijmde Spiegel der on hers van Lambertus Goetman, kwam in het eerste hoofdstuk (p. 28) al ter sprake. Het werd binnen
een dental are liefst zeven keer gedrukt. Met De duytschen Catoen moet het gerekend worden tot de traditionele middeleeuwse zedenkundige literatuur, die
vooral voorschriften van algemene card biedt. Hoewel het boekje van Goetman
wel enig e aandacht besteedt aan tafelmanieren, komt dit onderwerp ,samen met
vele andere omgangsvormen, in de zestiende-eeuwse gedragsboeken veel uitvoes meer
toe op de leefwereld
riger aan de orde. Bovendien snijdt
men ditgericht
alle
van de jeugdigen. Vooral het gedrag aan tafel scoort hoog. Rond 1510 drukt
Eckert van Homberch een boekje dat er vrijwel geheel mee is gevuld, maar dat
zich niet speciaal tot kinderen richt. Een boek met tafelmanieren dat in 1 5 3 o in een
drietalige (Engels-Frans-Nederlands) vorm verschijnt, lijkt daarentegen van een
en bedoeld zijn. Goed,
schoolsituatie uit tegaan en kan dus wel voor jeugdig
eerbaar en beschaafd gedrag staat centraal.
Erasmus' Goede manierlijcke se en (1546) biedt een veel uitgebreidere gedragsleer. Nadat uitvoerig wordt ingegaan op de situaties binnenshuis, van de vroege
ochtend bij het opstaan tot de late avond bij het naar bed gaan, komt vervolgens
het gedrag buitenshuis aan de orde. Hoe men zich op straat dient te gedragen, hoe
je ouderen en meerderen groet of aanspreekt, tot aan het verblijf in kerk en op
school, terwijl aan het slot bovendien suggesties voorkomen voor een gepaste
vrijetijdsbesteding in de vorm van spelen. Zoals eerder vermeld staan deze aanbevelingen niet meer op rijm, maar is gekozen voor proza en een vraag -en-antwoordstructuur.
In Den uutersten wile van Loans Porquin is juist bewust voor de rijmvorm gekozen. Porquin liet het tweede deel van een uitvoerig prozawerk dat hi' voor zijn elf
kinderen had geschreven, door Anthonius Verensis (een man uit Veere van wie
verder niets bekend is) in rederijkersverzen omwerken, waarna het in i 5 6 bij
Tavernier in druk verscheen, met deze uitvoerige en veelzeggende titel: Den uutersten wile van Loans Porquin, deur hem ghecomponeert in prose by maniere van een lieflijck
Testament, inhoudende veel schoone leeringhen, tot instructie ende stichtinghe van unen kinderen. Oock seer nut, oorboor ende nootsakelijck allen ouders, om haren kinderen bier mede
tonderwijsen, om daer door te comen met Gods hulpe tot een goet eerlijck leven ende een salich
sterven of b. 2 3). Het zou tot in de achttiende eeuw als schoolbook in gebruik

blijven, ondanks de kritiek die er al in het begin van de zeventiende eeuw op werd
gegeven (door Dafforne, zie p. '24). Een schier eindeloze reeks raadgevingen van
zedelijke aard over vrijwel alles wat kinderen in het leven kunnen meemaken,
wordt in de ruim driehonderd(!) strofen van acht verzen ten beste gegeven. Zelfs
tot in het huwelijk wordt men begeleid. Het geheel is gedrukt in de karakteristieke
civiliteletter.
Van naar vorm en inhoud vergelijkbare opzet is Den spieghel der jonckheyt van
Hendrick Aerts van Bocstel, dat in 15 76 voor het eerst wordt gedrukt en eveneens
vele herdrukken zou beleven. Van de 277 strofen (van elf verzen) aan er liefst 74
over het tafelen.
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[2 3 ]Het testament (Den uutersten wille) dat Lowy Porquin tot stichting en instructie van ijr/
kinderen schreef en dat naderhand tot in de achttiende eeuw als schoolboek werdgebruikt. De eerste druk
verscheen in 11.63, de bier afgebeelde is van r )73.
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Zijn deze twee werken vooral op de volksscholen en in het huisgezin te situeren, bij Den raet, onder2vijs ende leere der seven wijsen van Griecken (I 5 5 2) moeten we
eerder aan de la re klassen van de stadsscholen denken. Naast aanleren van goed
gedrag beoogde men kennelijk tevens enige oefening in het Frans en Latijn,
aangezien elke spreuk in het Latin steeds wordt gevolgd door tweeregelige vers'es in het Frans en Nederlands, waarna een toelichting in proza elke spreuk afsluit.

TONEEL

Op de Latijnse scholen weed vanaf de late middeleeuwen veel toneel gespeeld,
omdat twee doelen van het onderwijs (taalonderricht en zedelijke instructs door
het opvoeren vangeschikte stukken op doeltreffende, want lang bijblijvende,
wijze worden gediend. Bovendien werd aldus op natuurlijke wijze het geheugen
getraind en ontwikkeld, en kon de jeugd zich oefenen in het spreken in het
openbaar. De stof voor de stukken werd bij voorkeur ontleend aan de bijbel, maar
ook vaak aan de klassieke auteurs. Vooral het verhaal over de verloren zoon, dat
voor scholierengoede identificatiemogelijkheden bood, was zeer geliefd. De neolatijnse stukken werden door de rectores van de scholen zelf geschreven. Bekend
is G. Gnapheus' Acolastus (1 5 29), een voorbeeld van een bewerking van het verloren-zoonmotief.
Ook de leerlingen van de Franse scholen speelden toneel. Peeter Heyns en
Gerard de Vivre, beiden zelf actief op zo'n school, schreven verschillende schooldrama's in de Franse taal, stukken die voor een deel ook in drukverschenen. Vaak
vertonen zij typische kenmerken van het rederijkerstoneel; de vormen van moraliteit en spel van sinne blij ken favoriet, de stof is meestal bijbels.
Valt het toneelspelen van kinderen op deze scholen te verbinden met het leren
van een vreemde taal, uit het feit dat scholieren ook in de eigen taal opvoeringen
verzorgden blijkt reeds dat taalonderricht zeker niet de enige motivering vormde.
Deom scholieren stukken te laten opvoeren of daarbij te laten assisteren is al veel ouder, terwijl er in de late middeleeuwen ook veelvuldig buiten
schoolverband, in wijkverenigingen en jongemannenbonden, gespeeld zal zijn.
Alleen zijn helaas de titels van de stukken uit de laatstgenoemde sferen (laat staan
de teksten zelf) nauwelijks bewaard gebleven.
Ofschoon er nog veel onderzoek nodig is voordat ons beeld van toneelactiviteiten op de volksscholen scherper kan worden, is de stilte daar toch minder groot
dan lane tijd is aangenomen. Een voorbeeld levert de Bogardenschool te Brugge.
Over de gang van zaken op deze school zijn we goed gelnformeerd dank zij een
soort jaarverslag dat een van de gouverneurs, Zegher van Male, heeft nagelaten.
Daaruit blijkt onder meer dat jaarlijks op de Heilige-Bloeddag en op Sint-Laurentiusdag stukken voor de inwoners van de stad werden gespeeld door de `alderbequaemsten ende excellensten kinderen, die best gheleert zijn ende den alderschoonste ende claerste van voyse zyn'. Onder de rederij kers die in opdracht van
de school tafelspelen, zinnespelen en esbatementen hebbengeschreven, bevonden
zich ook literatoren van naam als Jan Smeken en Eduard de Dene. Den
odermees-
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ter, Willem Hopsomer, schreef deze stukken in een daarvoor speciaal aangelegd
handschrift over.
Dat ook in de Nederlanden huisgehouden is door roe en adolescenten, vaak
aangeduid met longelingen-charivari', heeft Pleij in zijn publikaties aangetoond.
Het betreft door de stadgeimporteerde volksgebruiken, in de loop des tijds
versmolten met de kerkelijke zottenfeesten, die onder andere neerkwamen op een
subversieve rechtspraak om een en ander in overeenstemming te brengen met de
belangen van de jongeren. Dat betekende in de praktijk vaak het bewaken van de
huwelijksmarkt, door alle personen die daar een bedreiging van vormden op
ironische en spottende wijze aan de kaak te stellen: (oudere) weduwen, vreemdelinen van buiten, maar ook pantoffelhelden die zich in hun huwelijk lieten koeioneren door hun echtgenote. Dat de jongelingen zich daarbij ook van toneelspelen
bedienden blijkt uit diverse historische bronnen. Rekeningen van Axel wizen bij
voorbeeld op een verband tussen de spotkoning van de wijkfeesten en de j ongelingen, door de vermelding dat mijnheer Van Allegebrek met zijn jongelingen in
1 53 5- 3 6 het vastenavondspel heeft gespeeld. In Aalst luisterden zij rond 15 5 o de
vastenavondviering op met wagenspelen, en dit soort vermeldingen zijn er meer.
Maar opnieuw geldt dat de teksten vrijwel niet bewaard zijn. Toch mochten
dergelijke `literaire activiteiten van jeugdigen in dit overzicht niet ontbreken.

FABELS EN ANDERE DIERENVERHALEN

Hoewel de fabel in de zestiende eeuw in direct verband met de jeugd gebracht kan
worden, heeft hetgenre zijn populariteit en ruime verspreiding in de late middeleeuwen vooral te danken gehad aan de belangstelling die humanisten voor deze
teksten toonden. Deze interesse valt niet alleen of te leiden uit de samenstelling van
vroeg-humanistische verzamelhandschriften, maar blijkt tevens uit de activiteiten
van humanisten. In 1476 bezorgt Heinrich SteinhOwel in Duitsland de tekst voor
de eerstegedrukte vertaling van Aesopus, in het Latin en in proza, terwijl enkele
decennia later Sebastian Brant volt.
g
In de Nederlanden bepaalde men zich ertoe deze buitenlandse produkten na te
drukken en te vertalen. Tot de vroegste uitgaven in onze streken behoort Aeso1474)perkt
aantal fabels
p
us Graecus
, een
F acetiae
werk
morales (ca.
dat
een be
bevat naar de Latijnse vertaling van Laurentius Valla, en verder een aantal kluchten (facetiae) van Poggio de Florentijn, wiens naam overigens niet wordt vermeld.
Hoewel dit werk tot 1 5 oo zeker vijf maal werd herdrukt, is een andere versie,
eveneens in druk, maar met veel meer fabels, bekender geworden en gebleven.
In 1485 brengt de bekende drukker Geraert Leeu van deze andere versie de
eerste editie in de volkstaal op de markt (afb. 24). Leeu maakt een gebruik van de
oude Middelnederlandse Esopet, maar vertaalt die naar de Franstalige editie van de
augustijn Julien Macho, die op zijn beurt een Latijnse bron had benut.
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`Hier be hint een proper profitelijc boec van die subtijlheyt der fabulen ende
ghenoechlike hystorie, ghemaeckt by eenen mensche die zeer subtijl van gheeft

[24]Titelblad van Dye
historien ende fabulen
van Esopus (148 f). Het
bothbevat talloze houtsneden , die Leeu bad overgenomen van een drukker uit
Straatsburg. Ze werden
naderhand voor andere edifies nagesneden. De boutsnede toont Esop,
us de
mismaakte, die iedereen in
wijsheid en slimbeid overtreft. De hem omringende
afbeeldingen refereren
vooral aanzijn biografie.

[2 5 1Houtsnede bij de
achttiende fabel uit bet
eerste both van Esopus,
over de leeuw en de rat. De
afbeelding` vertelt' bet verhaal: de leeuw houdt de rat
in zijn klauwen, terwifi
dezelfde rat de later gevangengenomen leeuw al
bevrijden door bet touw
door to knagen waarmee
deze is vastgebonden.
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ende van sinnen was, gheheyten Esopus. Int welcke alle die menschen [...] moghen leeren ende verstaen by dese fabulen hem selven wel te regerene.'
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Dit werk – waarin de 114 fabels van Aesopus zijn vermeerderd met werk van
Avianus, Alfonsus en Poggio, en dat onderverdeeld is in acht boeken – beoogt
lering en vermaak te bieden voor iedereen. Elders, in de voorrede bij het tweede
boek, wordt uitgelegd waarom juist fabels zo geschikt zijn voor didactische doelerode `Alle fabulen sijn ghevonden om die menschen te leeren ende te wijsen wat
dinghen si doen of laten sullen, want also veel is te se hen fabulen in poetryen als
parolles in theolgyen.' Men stelt de fabel bier dus min of meer gelijk met parabels
en gelijkenissen uit de bijbel. Dat is een vergelij king die vaker als argument voor
hetgebruik van illustrerende verhalen wordt gebruikt. Maar dat het ook meer dan
nkele
een gemeenplaats kan zijn, blijkt
e decennia later uit de visie van reformatoren.
Elke fabel in de druk van Leeu gaat vergezeld van een houtsnede, die gekopieerd is naar een editie van SteinhOwels uitgave. Aan de fabels gaat een beschrijving van het Leven van Esopus vooraf. Esopus vertelt daarin ook af en toe een fabel
om zich uit een bepaalde situatie te redden of gewoon ter verduidelij king van een
probleem. Hieruit blijkt reeds dat dit Leven een geheel vormt met de fabels, iets
wat ook de opschriften van de fabels aangeven. Die worden namelijk steeds
besloten met de mededeling dat Esopus over een bepaald probleem of gegeven
een fabel heeft verteld: `Waer af dat Esopus vertelt een aldusdanighe fabule.'
De fabel is tegelijk episch en dramatisch van aard. Het gebeuren speelt zich af op
eenplaats en duurt meestal niet langer dan de tijd die een korte dialoog met de
eventueel daaruit voortvloeiende handeling in beslag neemt. Nevenhandelingen
horen er eigenlijk niet in thuis. Een echte esopische fabel kent vier delen, namelijk
I . een korte schets van de situatie, 2. een actie, in woord of daad, 3 . een reactie met
woorden of een tegenzet en 4. een verwijzing naar het resultaat. Hoewel de fabels
bij Leeu iets minder compact zijn dan die bij SteinhOwel, richten zij ook bier door
hun eenvoud en beperking de aandacht op het wezenlijke. De antithetische opbouw valt al uit de opschriften en soms ook uit de illustratie af te leiden. De
achttiende fabel uit het eerste boek bij voorbeeld wordt als volt aangekondigd:
`Die achtyende fabule is vanden leeu ende vander ratte.' Op de begeleidende
houtsnede zien we een huiveringwek kende leeuw die een rat in zijn klauwen
vasthoudt, en nog een rat – dezelfde op een later tijdstip – die teen een boom is op
geklauterd om het touw door te knagen waarmee de leeuw is vastgebonden
(afb. 25).
De inhoud van de fabel komt op het volgende neer. Een leeuw lit te slapen in
het bos, terwijl de ratten om hem been spelen. Een van hen klimt op de leeuw, die
wakker wordt en hem grijpt. De rat vraagt de leeuw hem niet te doden, maar te
vergeven. Tevens houdt hi' de leeuw voor dat deze weinig profijt zou hebben van
de moord en dat zo'n daad hem, als de machtig,e ook niet tot eer zou strekken. Na
enig nadenken beaamt de leeuw dit en laat hi' de rat to en. Wanneer de leeuw
enige tijd daarna in een strik verward is geraakt waaruit hi' niet kan loskomen,
komt de rat, die zijn gehuil hoort, hem te hulp. Ik zal geen ondankbaarheid tonen

EIND VIJFTIENDE EN ZESTIENDE EEUW

voor dat wat u mij eertijds heeft bewezen, zegt hi' en knaagt het touw door, zodat
de leeuw kan ontsnappen.
De moraal acht men zo belangrijk dat die liefst twee keer vermeld wordt: eerst
in het opschrift, later nog eens nadat de hoofdpersonen zijn aangekondigd:
' [... ende vander ratte] die ons leert dat die machteghe ende rijcke sal den armen
ende minren altijt goedertyeren ende ghenadich sijn, want dicwijlen ghebuertet
alsoe dat die cleyne mach bescadighen oft helpen sijn overhooft, sijn grooter.'
terwij1 aan het eind van de fabel de les opnieuw herhaald wordt:
`Ende dese fabule leert ende bewij set ons dat die ghene die in hoogher machten
gheseten sijn, niet en sal mysprijsen noch bescadegen den ghenen die mindre is,
want die niet letten noch scadighen en mach, mach somwijlen profiteren ende
helpen in saken die root ende machtich sijn. '
De dieren zijn niet geportretteerd naar een bepaalde menselijke eigenschap. Een
zelfde beest kan in verschillende fabels voor uiteenlopende eigenschappen of
gedragswijzen staan. Zo verschijnt de wolf soms als de machtige, die onschuldige
zwakkeren onder het mom van recht tegronde richt (Wolf en lam), als de vrijheidslievende die zich liever aan ontberingen blootstelt dan in welstand onder
anderengebukt te moeten gaan (Wolf en hond), als een ondankbare (Wolf en
kraanvog,el)p
als dwaas
en lom
(Wolf
en vos) enzovoorts.
De fabelsgeven blijk van een optimistische visie: de mens is nog te veranderen.
Sterker nog, de fabel constateert niet (de mens is listig als een vos, gierig als een
wolf of iets dergelijks), maar provoceert en dringt aan op verandering.
Hoewel hetgebruik van de volkstaal de toegankelijkheid van het werk zal
hebben vergroot (het richt zich zoals vermeld tot iedereen), is Esopus rond 1 5 oo
zeker nog een kinderboek. Daarvoor is het van alles te: te duur, te groot en te
mooi. Daarom moeten we denken aanpersonen die niet alleen konden lezen maar
zich ook de aanschaf van zo'n kostbaar boek konden veroorloven. De kring van
bezitters
zijn. Dat we daarbij
zal
ook aan instellingen
kleinen lezerskringen moeten denken, blijkt uit een bezittersaantekening in een van de vijf bekende
exemplaren van de tweede Nederlandstalige editie (Delft 14 9 8): dat behoorde
eertijds toe aan een klooster te Gouda. Omdat ook kloosterlingen zich wel eens
wilden ontspannen,
of toch vooral vanwege de overeenkomst tussen fabels en
parabelen?
Het is bekend dat vooral reformatoren uit de eerste helft vande zestiende eeuw
de fabels van Esopus dicht bij de bijbel plaatsten. Luther is zelfs ooit begonnen aan
een bewerking van SteinhOwels verzameling, wiens tekst hi' op veel plaatsen te
schunnig en ontuchtig oordeelde. Hi' dacht speciaal aan de jeugd en de scholen,
maar hoopte dat ze ook thuis aan tafel zouden worden voorgelezen en besproken.
Het is echter bij dertien fabels gebleven, die pas in 1 5 5 7 gedrukt werden. In de
voorrede zegt hi' `ausser der heilige Schrifft nicht viel Buecher [zu wisseni die
diesem uberlegen sein solten, so man Nutz, Kunst und Weisheit, und nicht hochbedechtig Geschrey wok ansehen'.
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Als schoolboek achtte Luther deze fabels, met de spreuken van Cato – en interaard na de bijbel – onovertroffen. Zijn tijdgenoot Melanchton deelde deze visie en
ruimde er in zijn Unterricht der Visitatoren (1 5 2 8) dan ook een ruime plaats voor in.
In diverse schoolverordeningen wordt de noodzaak om fabels bij het onderwijs te
behandelen als volt toegelicht: `Sie fOrdert die Charaktererziehung', `schdrft das
UrteilsvermOgen des Schiilers' en 'client dem Verstdridnis der Bibel'.
In de loop van de zestiende eeuw valt er ook voor onze streken el degelijk een
verband te le en met kinder- en jeugdliteratuur. Na herdrukken uit ca. 1 5 3 3 en
1540 bevat een volgende editie van Symon Cock (1546) niet alleen een extra boek
met eenendertig fabels maar ook een nieuwe proloog. Daarin wordt er onder
andere op gewezen dat Esopus op knappe wijze veel levenswijsheden in zijn fabels
heeft verwerkt. Men verzet zich van nature teen expliciet belerende en streng
vermanende werken, maar voor verhalen stelt men het hartwel open. Er is volgens de auteur van deze voorrede dan ook een nuttiger boek om de kinderen van
jongs of aan uit te laten leren en lezen dan deze fabelbundel. Omdat de moraal zo
goed verpakt is, hebben kinderen er nauwelijks erg in dat ze onderricht worden.
En dit niet alleen in het Grieks en Latijn – het een opnieuw bevestigt dat die
versies reeds bij het onderwijs in gebruik waren –, maar ook in onze eigen taal.
Hoewel het boek ook ouderen wordt aanbevolen, is deze fabelbundel rond het
midden van deze eeuw toch ook een kinder- of jeugdboek geworden.
Dat het op school ook inderdaad is gebruikt valt mede af te leiden uit een
tweetalige editie uit 1548 bij Gregorius de Bonte in Antwerpen, die na de
biografie ook een klein aantal fabels bevat en die werd samengesteld door de
Antwerpse schoolmeester Claude Luython, die zoals vermeld ook andere schoolboek' es bezorgde. Blij kens het erin afgedrukte privilege was het bedoeld voor
`den kinderen om be de de talen tsamen te leerene'. Luython wijst in zijn voorwoord op het nut van de fabels voor het onderwijs, waarbij hi' meer oog heeft
voor taalvaardigheden dan voor de inhoud. Hi' heeft ze
`gheordineert also, dat elck woort ende sentencie deene op dandere altijts tusschen
tweepuncten respondeert ende accordeert. Waer om het lesen van dien en is niet
min nut oftprofijtelick den 'on en lieden, begherende te wesen wel gestyleert, om
perfectelick te lesen, spreken ende prononceren dat Fransois ende neder Duytsch'.
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Dat herinnert sterk aan eenpassage uit Quintillianus' Institutio, waarin de noodzaak om zich te oefenen in het voorlezen eveneens wordt benadrukt.
De volgende Esopus-editie, uitgegeven door D. W. van Santen te Rees in 15 8 5,
bevat hetgrootste aantal fabels: in vergelij king met de editie-Cock komen er nog
twee boeken bij, het een het totaal aantal fabels op 1 90 brengt. De doelgroepen
blijven dezelfde, dus ook kinderen horen ertoe. Alle latere edities zijn veel kleiner
van omvang: zij bieden na het Leven veel minder fabels (aanvankelijk zevenendertig). Het aantal houtsneden neemt eveneens af, maar die tendens zette al eerder in,
want ook in de druk van 1 5 8 5 kreeg niet elke fabel meer een illustratie mee. Vanaf
ca. 1540 was trouwens ook het formaat teruggebracht, van folio naar kwarto,
het een de prijs voor het publiek gunstig zal hebben beinvloed.
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[26]Twee (van de vili) bladen met de fabel van de boer en de gel, ontleend aan het eerste Duitse
geillustreerde gedrukte boek, Der Edelstein van Ulrich Boner nit r 46 .
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Naast deze Esopus-drukken voor de jongeren verscheen er in ' 56 7 nog een
geheel andere fabelbundel, in verzen, van de hand van de Brugse rederijker
Eduard de Dene. Diens Warachtighe fabulen der dieren is een vrij getrouwe navolging van de Franse bewerking van Gilles Corrozet uit '5 42. De Denes bundel
diende op zijn beurt als uitgangspunt voor Vondels Warande der dieren. Beide
erken behoren tot de emblemata-literatuur en waren zeker niet in eerste instantie
w
voor kinderen bedoeld.
Fabels werden in de zestiende eeuw echter niet alleen in gebundelde vorm in
druk uitgegeven. Troffen we reeds in de eerste gedrukte Esopus een aantal facetiae,
zo werden omgekeerd ook fabels opgenomen in de zogenaamde kluchtboeken.
Maar fabels werden ook afzonderlijk, gedrukt op losse bladen, verspreid. Aangezien dergelijke publikaties een zeer geringe overleveringskans hebben, weten we
niet of aldus naast refreinen, liedjes, rijmprenten, nieuwstijdingen en ander
drukwerk van deze aard, ook fabels op rote schaal zijn verspreid. In tegenstelling
tot het Duitse taalgebied kennen we er bij ons niet veel (meer?). Cornelis Anthonisz sneed in ieder geval een paar blokken voor de fabel (in versvorm!) van de Boer
en de ezel, een prent die dateert van '544 (afb. 26).
Vanuit de zekerheid dat Esopus in de loop van de zestiende eeuw behoord heeft
tot de literatuur van de jeugd, wordt het mogelijk ook boeken die geen directe
aanwijzing omtrent doelgroep(en) bevatten, als potentieel kinder- of jeugdboek te
beschouwen. Daarvoor komen in de eerste plaats andere teksten met dieren als
handelende en sprekende personen in aanmerking, maar wellicht ook andere `biografieen' die onder het mom van vrolijkheid wel degelijk meer beoogden te bieden.
Om met de laatstegroep te beginnen, de listen en wijsheden van Esopus vertonen verwantschap met die van Ulenspieghel en in mindere mate met die van de
Pastoor van Kalenberg. Beide werken zijn als vermeld (p. 73) reeds vanaf ca. 1 5 4o ook
door kinderengelezen.
Omdat de fabel en het dierenverhaal van oudsher – evenals de nar en de zot
– ookgebruikt werden om op indirecte wijze kritiek op de samenleving te kunnen
ventileren, moeten we uiteraard niet alle verhalen met en over dieren automatisch
tot de kinder- en jeugdliteratuur gaan rekenen. Zo behoren een aantal satirische
waar
te
dieren
rijmprenten (losse bladen met een houtsnede en een gedrukte
kst)
di de
plaats van mensen innemen er zeker niet toe. Die prenten handelen over actuele
zaken als de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. Fraaie voorbeelden
daarvan zijn de rijmprent De wolf hoedt de schapen en die van De wolf die voor dokter
speelt.

1 oo

Maar bij dierenverhalen en kritiek op de samenleving denkt vrijwel iedereen
eerst aan de Reinaert. In de late middeleeuwen vertoont de carriere van dit werk
overeenkomst met die van Esopus. Ook Reinaert verschijnt al snel in druk (1479),
bij dezelfde drukker, Geraert Leeu. Spoedig volgen herdrukken bij andere drukkeys. Ongeveer tien jaar later drukt Leeu de Reinaert opnieuw, maar dan in de
versie van Hinric van Alcmaer, op rijm. Aileen de moralisaties en de titels van de
hoofdstukken staan in proza. Geen van beide versies was speciaal voor de jeugd
bestemd. Tot die groepering richt ook dit werk zich pas rond het midden van de

EIND VIJFTIENDE EN ZESTIENDE EEUW

zestiende eeuw. In 1564 – wellicht zelfs al in i55o – drukt Plantijn het werk, voor
Peter van Keerberghen, in de typische schoolboekenletter, de civilite. Het verhaal
ld in hoofdstukken
verdee ,die meestal
is hier, evenals in de rijmdruk van ca. 1489,
van een uitvoerig opschrift zijn voorzien en in de regel worden afgesloten met een
moralisatie. Het verhaal zelf wordt in prozavorm verteld. De volgende twee
voorbeelden eve een indruk van de moralisaties. Als Reinaert, vergezeld van
neef Grimbeert, zijn belofte is `vergeten' en toch weer een haantje heeft proberen
te grijpen, merkt de bewerker op :
Wee quaet is van natueren, die can hem qualijck ghewachten van quaet te doene,
wat men hem preect of vermaent.'
En toen de vos even daarvoor zijn zonden aan zijn neef had opgebiecht, luidde de
moraal:
'In de foot en isser gheen beteren middel noch remedie, dan leetwesen ende
belijdinge der sonden, om van God bermherticheyt te vercrijghen.'
Verder zijn de verhaaltjes in vergelijking met de prozadruk van Leeu aanzienlijk
bekort en zijn aanstootgevende elementen verwijderd: in plaats van op de testikels
van de gehuwde pastoor heeft de kater het in deze versie op de neus van een boer
gemunt!
In 1566 drukt Plantijn een tweetalige editie (Frans-Nederlands) die zeker ook
voor jongeren was bedoeld. Opvallend zijn de door een Franse graveur gesneden
nieuwe houtblokken, drieenveertig in totaal. Afgaande op het uiterlijk moeten de
beide Plantijn-drukken heel wat duurder zijn geweest en dus bedoeld voor een
betere school of voor beter gesitueerde leerlingen dan de veel eenvoudiger uitgevoerde latere volksboeken uit zowel het Noorden als het Zuiden. De steeds opnieuw gebruikte houtsneden in die drukjes verraden nog wel de invloed van de
`Flaarlemse meester' die de blokken voor de rijmincunabel vervaardigde, maar
benaderen in de verste verte dat niveau niet meer. De edities van Schinckel (Delft
5
18
9 en 160 3 ) staan aan het begin van de Noordnederlandse traditie. Vorm en
inhoud veranderen overigens in de volgende eeuwen nauwelijks.
Hoewel Reinaert veel gemeen heeft met Esopus is er ook een opvallend verschil,
dat te maken heeft met de toepasbaarheid van een bepaald dier. Dat een zelfde dier
in fabelbundels op verschillende manieren in de moralisatie kon optreden is geen
probleem: men zal ze niet allemaal achter elkaar lezen, de fabels functioneren
afzonderlijk. In een doorlopend verhaal als de Reinaert wordt het merkwaardig
wanneer er of en toe tegengestelde moralisaties aan hetzelfde dier worden vastgeknoopt. Dat lijkt te wijzen op twee gebruiksmogelijkheden. Op school zal Reinaert vooral als een verzameling fabels zijn benut, dus steeds een afzonderlijk
kapittel tot en met de moralisatie, terwijl hi' daarbuiten meer als doorlopend
verhaal zal hebben gefunctioneerd. De kans dat men in het laatste geval de moralisatie oversloeg lijkt dan niet denkbeeldig.
Een andere tekstsoort di e via de there aan de fabel verwant is, bestaat uit de
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zogenaamde vogelspraken , ook wel bekend onder de naam vogelparlement. Oo
hierin nemen dieren, in het bijzonder vogels, de plaats van mensen in. Zoals reeds
in het hoofdstuk over de middeleeuwen is vermeld, verbeeldden deze teksten
oorspronkelijk een rijksdag of parlement, waar de koning zich door zijn baronnen
liet adviseren. Soms verkondigen de vogels morele waarheden van algemene
geldigheid, al dan niet gekoppeld aan hun eigenschappen, terwijl in een ander type
de goede vogels juiste en de boosaardige verwerpelijke raad geven. Dat leidde
regelmatig tot tegenstrijdige adviezen. In de late middeleeuwen is het genre nog
steeds aanwezig, zowel in handschrift als in druk. Zo beschikken we nog over
fragmenten van een druk uit ca. i5 1 o die zo'n berijmde tekst bevat, waarbij elke
vogel vier versregels voor zijn advies krijgt toebedeeld. Van een parlement is
echter een sprake meer. De vogels even louter algemene waarheden ten beste.
Wel isgepoogd deze uitspraken te koppelen aan daarvoor geschikte dieren. Zo is
het depauw die waarschuwt teen zelfverheerlijking:
Die _pawn seit: al ben ic schone
dat houde ic vangode te lone
wie schoon is, ootmoedich ende goet
ic hope hi onssen here voldoet.

Een meer werelds advies geeft de colander (een soort leeuwerik):
Die colander seit: mijn natuere
doet mi sin hen tot menighen ure;
sulck beeft een wilt. die singt int jaer
sanc daerquaet bi te danssen waer.

Dat we de vogelspraken inderdaad ook met jongeren mogen verbinden, blijkt uit
de overlevering van deze fragmenten. Hetzelfde oude bandje bevat namelijk nog
twee werken die op dezelfde doelgroep wizen. Het eerste is een boekje over
tafelmanieren (zie bi' Gedragsboekjes), dat bier overigens aan het eind op catechese
in hetgeloof uitdraait: veel eten en drinken is zondig en wekt bovendien andere
zonden op – terwijl het andere religieuze teksten bevat, gedichten en gebeden
waarvan de verzen beginnen met de letters van het ABC.

BESLUIT
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De `zestiende' eeuw, die in dit boek globaal de periode beslaat tussen de eerste in
de Nederlanden gedrukte boeken (ca. 14 7o) en de ingrijpende politieke en sociale
wijzigingen die de val van Antwerpen in 1585 met zich meebracht, biedt al met al
in vergelijking met het voorafgaande tijdvak veel nieuws op het gebied van teksten voor kinderen en jeugdigen.
Het onderwijs vormt daarbij een van de motoren. De humanistische rectors en
auteurs van schoolboekjes zorgen voor vernieuwingen van inhoud en vorm, die

EIND VIJFTIENDE EN ZESTIENDE EEUW

onder andere gekenmerkt worden door beoogde aansluiting bij de leefwereld van
de leerlingen. Boeken in verhaal- en dialoogvorm komen naast (en verdringen ten
dele) de saaie, kinderen niet motiverende en inspirerende lij sten met declinaties en
conjugaties. In de loop van de zestiende eeuw, wanneer de groei van het onderwijs
in de volkstaal gelijke tred houdt met de explosieve groei van de handelssteden
(waarvan Antwerpen de belangrij kste exponent is), raakt ook daar het gebruik
van verhalende teksten ingeburgerd.
Naast het onderwijs heeft de komst van het gedrukte boek een fundamentele rol
gespeeld bij de ontwikkeling van de lectuur voor de jeugd. Voor het eerst in de
geschiedenis van West-Europa krijgt deze groep de beschikking over eigen boeken. Daarbij moeten we ervoor waken de grootte van het aantal 'on ere lezers te
overschatten. Tot aan het midden van de zestiende eeuw zullen boeken nog prijzig
zijn geweest. Alleen de religieus-didactische instructiewerkjes als gebeden- en
passieboeken waren waarschijnlijk goedkoper. De verzuchting van de belangrijke
Antwerpse drukker Christoffel Plantijn in de voorrede van zijn Franstalige Amadis (1 5 61), dat ouders maar moeilijk te bewegen zijn nieuwe boeken voor bun
kinderen te kopen, spreekt in dit verband duidelijke taal. Zeker wanneer we
bedenken dat de leerlingen van de Franse scholen niet uit de minst draagkrachtige
milieus afkomstig zijn geweest.
Typische leerboekjes als vocabularia en colloquia zijn het eerst te verbonden met
rnd 150o, na kortere teksten als het Baghynken van Pars en het
de jeugd. Paso
we langere verhalende werken in proza aan die refereSoudaens dochterken, tree we
ren aan een publiek van jeugdigen. Vooral het genre van de prozaromans zal zich
in de loop van de eeuw ontpoppen als de lectuur voor de jeugd, samen met de
uchtboeen
kl
k en de fabel- en novellenbundels. Daarnaast moeten ook werken met
een sterk religieuze inhoud, vaak nadrukkelijk verbonden met het onderwijs, tot
de kinder- en jeugdliteratuur gerekend worden.
Minder evident zal dit, zeker voor de latere tijd, het geval geweest zijn met de
vele zang- en liedbundels en novellenverzamelingen die zich richtten tot de
1 onckheydt'. Gezien de vrij hoe leeftijd waarop vaak pas gehuwd werd, moeten
er vele jongelingen' in de hoe twintig of zelfs lage dertig hebben rondgelopen.
Nader onderzoek moet uitwijzen of we voor de zestiende eeuw in enkele gevallen
niet ook het gevaar hebben gelopen mededelingen in de werken zelf betreffende
de doelgroep(en) van juist deze twee soorten teksten te direct met de echte jeugd
(tot ca. zestien jaar) te he en verbonden. Maar zelfs dan blij ft er nog veel over dat
daadwerkelijk beschouwd mag worden als zestiende-eeuwse kinder- en jeugdliteratuur. Niet zelden komen we deze werken nog eeuwen later teen.
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[I] Een van de vele illustraties uit de Historie van Joseph den Vromen (Rotterdam, 1617 ). Het
both is gedrukt in de civilite, een in de estiende eeuw ontwikkelde letter die aansloot bit' bet schrift en die
in veel schoolboeken werd gebruikt. op de houtsnede is te zien hoe Jozef door zip/ broers nit de put wordt
getrokken om verkocht te worden aan kooplieden.

ANNEMARIE VAN TOORN EN
MARIJKE SPIES, IN SAMENWERKING MET
SIETSKE HOOGERHUIS

Christen Jeugd, leerd Konst en Deugd
De zeventiende eeuw

hebben een invloed van beslissende betekenis uitgeoefend op de jeugdliteratuur van de zeventiende eeuw: het humanisme en de reformatie. Beide maatschappelijke ontwikkelingen, die zo'n honderd jaar eerder in gang waren gezet, consolideerden zich en
vormden
de bsis
a voor het culturele en intellectuele leven. Het humanisme – de
vorm
herorientatie op de klassieke taal, literatuur en beschaving – was vOOr alles een
onderwijsbeweging waarin – gestimuleerd door mensen als Erasmus en Juan Luis
Vives (zie ook p. 5 9) – de ideale vorming van de jeugd in intellectueel en maatschappelijk opzicht voorop stond. De reformatie van haar kant beschouwde het
onderwijs als het instrument bij uitstek om haar leer to verbreiden onder alle la
van de bevolking, waarbij ook de opvoeding thuis niet vergeten werd. Dat laatste
hangt samen met de toenemende aandacht die, in de zestiende en vooral de zeventiende eeuw, to bespeuren valt voor het gezin als hoeksteen van de samenleving.
Een ingrijpender cesuur dan de eeuwwisseling werd gevormd door de scheiding tussen de Zuidelijke, katholieke, Nederlanden en het protestantse Noorden,
die met de inname van Antwerpen door de Spaanse troepen in 1 5 8 5 definitief was
geworden. Grote roe en Zuidnederlandse kooplui, ambachtslieden, intellectuelen en kunstenaars trokken ,
omwille van het geloof en de betere economische
omstandigheden, naar het Noorden. Waren in de zestiende eeuw de Zuidelijke
Nederlanden in economisch en cultureel opzicht toonaangevend geweest, in de
zeventiende werd dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, en daarbinnen vooral hetgewest Holland.
Vanuit het oogpunt van onderwijs en opvoeding is van belang het grote aantal
onderwijzers dat zich in de Republiek vestigde, alsmede de vele boekdrukkers,
uitgevers en boekhandelaren. Zo kwam de Franse school in Noord-Nederland
sterk in de belangstelling dank zij de voortrekkersrol van een aantal Zuidnederlandse schoolhouders, die vooral na de val van Antwerpen naar de Republiek
uitweken. Men onderwees er de `nieuwe' vakken (rekenen, Frans) die nodig
WEE BEWEGINGEN
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waren voor koophandel en bedrijf. Het voorbereidend wetenschappelijk on derwijs vond van oudsher plaats op de Latijnse school, die klaarstoomde voor de
universiteit. De boekproduktie steeg in de zeventiende eeuw tot ongekende
hoogte. Niet alleen de beste, ook verreweg de meeste boeken werden bier gedrukt. Aan dezegroei ging een toename van het aantal boeken in de volkstaal en
een uitbreiding van het lezerspubliek gepaard.
Kinderboeken zoals wij die tegenwoordig kennen, ontstonden er niet. Het
bleef voornamelijk bij steeds meer titels en herdrukkenbinnen de albekende
categorieen: leesboekjes, stichtelijke boekjes en opvoedende boekjes voor de
school, herdrukken vanpopulaire romans voor volwassenen als F loris ende Blancefieur en Amadis de Gaule zowel voor deschool als ter ontspanning. Dat zulke
boekjes voor kinderen bestemd waren valt op te maken uit de goedkope uitvoering, het zakboekformaat en de aanwezigheid van wat eenvoudige illustraties om
de tekst te verlevendigen. Soms komt er op de titelpagina een gravure voor van
een schooltje. Mooie gravures daarentegen wijzen op een volwassen doelgroep.
Schoolboeken zijn bovendien vaak gedrukt in de civilite, de in de zestiende eeuw
ontwikkelde drukletter die zeer nauw aansloot bij het schrift (afb. 1).

1o6

Een paar tendensen tot vernieuwing zijn echter wel aan te wijzen. Prozaromans als
hierbovengenoemd, die in de zestiende eeuw vaak in het onderwijs gebruikt
werden, verdwijnen in de Noordelijke Nederlanden naar de prive-sfeer. In Bredero's toneelstuk Moortje (161 5 ) vindt de kleine Arent met Sinterklaas niet all
eenpaar schoolboeken in zijn schoen, maar – gelukkig, zouden wij ze en–– ook:
`1. ..] de moye stoorien van Fortunatus' Buersje, van Blancefleur, van Amadis de
Gauwelen'. De waardering van pedagogen voor dergelijke `stoorien' is dan echter
tot het nulpuntgedaald. In alle toonaarden worden de bezwaren herhaald die
Vives en in mindere mate ook Erasmus indertijd teen
dit soort lectuur hadden
g
geformuleerd. Niet alleen schoolmeester Valcooch, ook Jacob Cats en, in de
tweede helft van de eeuw, de bekende bestrijder van het heksengeloof Balthasar
Bekker hebben ergeen goed woord voor over: ze verhitten de kinderbreinen maar
met overspannen amoureuze fantasieén, of ze zijn te beschouwen als Spaanse
grollen vol bijgeloof. Van katholieke kant heeft men trouwens ook wel bezwaren:
in 1621 verbood de bisschop van Antwerpen een hele reeks van deze boeken. Maar
daar werden ze naderhand, nagekuist te zijn, vaak toch weer in het schoolprogramma opgenomen.
Daartegenover verschijnen er in het Nederlandstalige onderwijs in de Re
bliek boeken die vroeger alleen op de Latijnse school voorkwamen, zoals brievenboeken, duidelijk gericht op het latere maatschappelijke leven, leesboeken met
anekdoten uit klassieke en historische auteurs, geschiedenisboekjes en toneelstukken.
Nieuw ook is de aandacht in bepaalde reformatorische kringen voor de religieuze vorming van het kind binnen het huisgezin. Indien er ens dan vinden we
bier voor het eerst buiten het onderwijs teksten die speciaal voor kinderen zijn
geschreven. De religieuze kinderliedjes en aandoenlijke bekeringsgeschiedenissen
van devote kindertjes, die in de tweede helft van de eeuw opgang maken, vormen
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[2]`Dese Vogels die gy siet, en sin en noch en krayen niet' .Kinderprent gedrukt door Gijsbert de Groot
(Amsterdam, r693). De firma De Groot, gevestigd in Amsterdam sinds MTh was een belangrijke
uitgever van kinderprenten. Kinderprenten waren in de reel zwarte houtsneden met korte op- en bijschriften. Ze werden met de hand in primaire kleuren ingekleurd.
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[ 3 Kinder rent Wieuw vermakelijk Leuy-Lekkerland' , gedrukt to Amsterdam bij de weduwe van
Gijsbert de Groot (ca.1694-1717). De oudste uitgaven van de prenten over dit onderwerp hebben een
afkeurend karakter; egeven een beeld van een verkeerde wereld' , die alleen aantrekkelijk is voor
luiaards.
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als we het goed zien de eerste echte Nederlandse kinderboeken. Daarmee vergeleken is de vernieuwing van de katholieke religieuze literatuur voor kinderen, zowel
in het Noorden als in het Zuiden, miniem.
Heel duidelijk geen kinderboeken in onze zin zijn de talloze zang- en poeziebundeltjes en novellenverzamelingen die zich op het titelblad of in het voorwoord
speciaal richten tot de leugd', lonkheid', `'on mans' of `'one dochters'. Hiermee
doelt men op een oudere leeftijdscategorie: de jeugd die, vanaf zo'n jaar of zestien,
zeventien en doorlopend tot ver in de volwassen leeftijd, op vrijersvoeten verkeerde.
Een speciale groep vormen bier de novellenverzamelingen vol romantische
liefdesgeschiedenissen voor oudere meisjes. Zo verscheen in 1 5 91 Der ion he dochtern tytcortinghe, met achttien vertaalde verhaaltjes in de vol ende trant (volgens de
korte samenvatting van de inhoud):
`Sinato ende Sinori beminnen Camna, Sinato trout haer, Sinori brenght hem om
hals, hy eyscht haer ten houwelijck, sy consenteert dat, met die meninghe [ = bedoeling] om haer Mans doot to wreken, ghelijckse oock doet, want sy hem ende
haer selven vergeeft [ = vergiftigt]. '
Dergelijke verhalen waren bedoeld als afschrikwekkend voorbeeld. Het was tenslotte beter dat de eerbare jonge dochter uit de boeken leerde wat er in de wereld to
koop was, dan at zij door schade en schande wijs werd.
In 164o kwam de Amsterdamse uit ever Cornelis Danckertsz met een – eveneens uit vertalingen bestaande – Nutte tijdtquistingh der Amstelsche jonckheyt, bestemd voor de `naeymantjes oft koffertjes' van de `leesgierige Amsteldamse Juffertjes'. Als nieuw verschijnsel, lectuur speciaal voor het vrouwelijke deel van het
lezerspubliek, zijn deze boekjes interessant, maar in principe verschillen ze niet
van de talloze verzamelbundels met, al dan niet stichtelijkgepresenteerde, verhalen, anekdoten en wetenswaardigheden, die onder titels als Wintersche avonden
(door J . Viverius) of Nederlandtsche wech-korter de markt veroverden. Ook voor de
zeventiende eeuwgeldt wat al eerder bij de vorige perioden is opgemerkt: kinderen zullen meegeluisterd en meegelezen hebben, maar speciaal voor hen bestemd
was het meestal niet.
Wel kwamen er speciaal voor kinderen losbladige prenten op de markt. Waarom
en wanneerprecies de kinder rent is ontstaan, is onbekend. In de zeventiende- en
achttiende-eeuwse literatuur is tot nog toe evenmin een verklaring van dit verschijnsel gevonden.
De oudste bewaardgebleven kinderprenten dateren uit het laatste kwart van de
zeventiende eeuw. Ze werdenpraktisch alleen in de grote steden in Noord-Nederlandgedrukt. De oudste prenten zijn afkomstig van twee grote Amsterdamse
uitgeversgeslachten: de firma De Groot en de firma Lootsman. Beide fondsen
blevengeneraties lang, tot de jaren zestig van de achttiende eeuw, kinderprenten
uit even. In de reel waren dat zwarte houtsneden met op- en bijschriften op een
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[4] Kinder rent Speelen van Cupido' , gedrukt in Haarlem in 1694 door Margareta van Bancken. Dit
is een van de twee bewaardgebleven prenten uit haar fonds, die later vaak door verschillende uit evens is
gekopieerd. Hoewel op de rent kinderspelletjes zip; verbeeld is het eker dat de houtsneden van dit soort
prenten ontleend z?jn aan illustraties uit vroeg-zeventiende-eeuwse bundels met liefdesemblemen, die voor
een volwassenpubliek waren bestemd.
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vast formaat papier van ongeveer 41 x 3 3 cm. Sommige prenten werden later met
de hand op min of meer willekeurige plaatsen met primaire kleuren ingekleurd.
Alle overgeleverde kinderprenten zijn in vieren gevouwen geweest en vertonen
op de vouwen slijtageplekken. Dit is een gevolg van het feit dat de prenten door de
eeuwen heen opgeborgen en vervoerd werden in een `schoolbord', de zeventiende-eeuwse schooltas: een houten kastje met een schuifdeksel en een handvat.
Deze `schoolborden' kan men in zeventiende-eeuwse afbeeldingen van schoolklassen vaak aan de wand zien hangen.
Op de prenten waren naast onderwerpen uit het dagelijks leven als ambachten,
beroepen, feestdagen en dieren, ook onderwerpen uit bijbel en geschiedenis afgebeeld. De prozaromans leverden verhalen over de omgekeerde wereld, de strijd
om de broek en luilekkerland. Naast een klein aantal vroege kinderprenten met
afbeeldingen van kinderspelen is er ook een serie uitbeeldingen van spelende
cupido's en naakte kindertjes. Of de laatste prenten, met afbeeldingen van spelletjes als touwtje springen, hoepelen, haasje over en knikkeren, werkelijk voor
kinderen bedoeld waren, of met hun toespelingen op de 'kunst van het minnen'
eerder voor volwassenen waren bestemd, is nog niet uit to maken (zie of b. 4). In de
Kinderspelen met cupido' s, een houtsnede gedrukt bij de firma Vander Putte in
Amsterdam, lezen we alleenmaar:
Kinderen uyt die Speelen kund gy leeren,
Alderhande Speelen na uw begeeren.
[...1
Dee gaan met de Tol speelen,
Om datze met andere niet willen krackelen.
op de Handen iet menze bier gaan,
En daar mede is dit spel gedaan.

Zeker is dat de houtsneden van deze (pseudo-)kinderprenten teruggaan op ill
straties uit vroeg-zeventiende-eeuwse bundels met liefdesemblemen.
Voor zover er naast kinderprenten, school- en geloofsboekjes speciaal iets voor
kinderen was, moet dat vooral bestaan hebben in het orale circuit. Verhaaltjes,
wiegeliedjes, liedjes voor feestdagen als Sinterklaas, Sint-Maarten en Driekoningen, liedjes bij spelletjes zijn er Zeker geweest. Een enkel is ook overgeleverd:
Sinte Nicolaes Bisschop!goet heylich man,
Wilje wat in mijn schoentje geven, God loont u dan;
Gee men een beurs met bellen,
Soo sal ickje niet meer quellen,
Soo langhe als het Godt gelieff,
Heb ick Sinte Niclaesjen lie .I

Of een speelliedje bij een soort blindemannetje:
. suyker-noompje, slabber op, slabber neer ,
[..]
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Daer let een gouwe penningvoorje neer
(Bredero, Moortje)

of bij jets dat lijkt op ons Hansje Sokken:
't Vlooch ien schellevis deur dat wont,
Doen son en al de veugelen jong en out,
Het ien schellevis vleugelen.
Volt me na, na, na son en al de veugelen.2

Maar juist doordat ze oraal waren, is er weinig met zekerheid van bekend. Wanneer ze al zijn overgeleverd, is dat vaak niet in een zeventiende-eeuwse bron zoals
de hiergeciteerde versjes, en in dat geval zijn ze nauwelijks to dateren. In het
hierna volgende zullen we ons dan ook beperken tot de officiele kinderliteratuur:
de boekjes en teksten die op school werden gebruikt en de devote boekjes voor
gebruik binnen het gezin. Daarbij laten we tevens de in het Latin en Frans
geschreven boekjes buiten beschouwing en beperken we ons tot wat in Zuid en
oord in het Nederlands op de markt kwam.
N

HET ONDERWIJS

Le en en schrijven
Gby jonghe kenders wilt op mijn leer mercken,
Verlaet rabbauwen ende boose wercken,
Vroech ende laet so wilt den Heere soecken,
en leert in Christelijcke boecken,
Stn
g aert wilt breken ,
Weest niet trage ujone
Van Gods woort wilt altijt sin en en spreken.
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`Dit kinder-liedeken,' zo schrijft Valcooch in zijn Reel der Duytsche schoolmeesters,
`salmen alle saterdaghen sin hen to samen, gaet op de wisese vanden 2 3 .psalm.' 3 Na
degeciteerde eerste strofe gaat het nog acht strofen in dezelfde trant door.
Met de vestiging van de Republiek kwam de verantwoordelijkheid voor het
onderwijs in handen van de overheid, maar de eerste zorg bleef, naast de algemene
vorming, het uitdragen van de 'ware' – nu: protestantse – religie. Aan het eind van
de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw vaardigden verschillende
gewesten dan ook verordeningen uit die de reformatorische grondslag van met
name het lager onderwijs regelden. Naast de gewestelijke en plaatselijke overheden hadden synoden en kerkbesturen mede een stevige vinger in de pap. De
doelstelling was de hele bevolking (gratis) lager onderwijs to laten genieten om zo
het nieuwegeloof stevig to grondvesten. En al werd dit ideaal lang niet altijd
gerealiseerd, feit is dat de alfabetiseringsgraad, zeker wat het lezen betreft – schrijyen leerde menpas daarna en was minder algemeen –, gunstig afstak bij het

[5] Protestants abc tje
' gedrukt in Utrecht in 1627
bij Herman van Borculo.
Het boekje, vier pagina 's
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breed, is gedrukt op perkament. Onder het abc
staat het on evader,de
eerste tekst die kinderen
onder ogen kregen als
leerden ken.

[6] Proverbia ofte
Spreucken des alderwij sten Koninghs
Salomonis ( Amster-
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[7]De Historic van Joseph den Vromen (Rotterdam , 1617 ) gedrukt door Jan van Waesberghe
de uitgever die in het begin van de eventiende eeuw de markt voor schoolboekjes grotendeels in handen
beeft. Van raesberghe herdrukt veel titels uit het fonds van zijn vader, die in Antwerpen als uitgever
werkzaam was geweest. De titelprent toont de jonge Jozef die zijn broers zip/ droomvisioen vertelt. Hij
zal in de toekomst heersen en zijn broers ullen voor hem moetenbuigen als de korenschoven in het visioen.
[8] Een van de vele uitgaven van de Trap der Jeugt ( Alkmaar, zj.), het taalboek dat in 164o
geschreven en op eigen kosten uitgegeven wordt door Carel de Gelliers, schoolmeester to Leeuwarden. Het
is een systematisch opgebouwd leerboek voor spel- en leesonderwijs. Zoals voor schoolboeken gebruikelijk
was, is het gedrukt in verschillende lettertypen: romein, gotisch, cursief en civilite.
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buitenland. Zo krijgt het boek langzamerhand een wat vastere plaats in het kinderleven. Vaker dan vroeger ook tulle kinderen er zelf een bezeten hebben, of dat nu
via Sinterklaas was of alsprijs voor bun prestaties op school.
Welke boeken men in het onderwijs gebruikte weten we, behalve uit de schoolverordeningen, ook uit een aantal handleidingen voor leraren. De bekendste is
91, van Dirck Adriaensz Valcooch,
we Den re el der Duytsche schoolmeesters uit 1 5
schoolmeester te Barsingerhorn, een dorpje in de buurt van het Noordhollandse
en. Het werd niet minder dan driemaal herdrukt.
in 1627ubliceerde
Schag
,Later,p
de Amsterdamse schoolmeester Richard Dafforne een Grammatica ofte leez-leerlingsteunsel, dat zich eveneens voor een goed deel tot de leraren richt.
Lezen leerde men nog steeds uit de kleine en grote abc-boeken, die hiervoor in het
hoofdstuk over de zestiende eeuw al behandeld zijn (afb. 5). Hetzelfde geldt voor
de psalmen, de Evangelien en epistelen en de Spreuken van Salomon, de catechismus en
bijbelse leesboekjes als De historie van Joseph en De historie van David (zie of b. 16 en
7). Van al dit soort werkjes verschenen in de zeventiende eeuw nog herdrukken,
waar nodig aangepast aan de protestantse leer, vaak gedrukt in de civilite en
geillustreerd met houtsneden, om ze voor kinderen aantrekkelijk te maken. De
s was in het begin van de eeuw grotendeels in handen van
markt voor schoolboekje
Jan vanWaesberghe II Wiens vader in Antwerpen een root fonds had opgebouwd, waaruit hij, eenmaal in Rotterdam gevestigd, veel titels herdrukte.
Daarnaast verschenen er vooral voor het meergevorderde lees- en taalonderwij s ook allerlei nieuwe boekjes, zoals het Oprechte onderwijs van de letter-konst van
C. D. van Niervaert uit circa 16o2 dat tot in de achttiende eeuw herdrukt werd, of
De trap derjeugt uit 164o van de Leeuwarder onderwijzer Carel de Gelliers, dat het
niet minder lang uithield (afb. 8). Dit laatste boekje bevat een soort geprogrammeerd totaalpakket in twaalf `trappen', die oplopen in moeilijkheidsgraad. De
leesteksten komen pas bij de zevende trap en bestaan uit gebeden, de artikelen des
geloofs, de tien geboden en dergelijke. Na het schrijfonderwijs (de negende trap)
en het rekenen (de tiende trap), komen bij de elfde trap nog `verscheydene stichtelike ende leerlijke rijm-spreukjes', zoals:
Watht u,jonge Jeugt, voor quaet,
Of 't al schoon in swange gaet [= al doet iedereen het],
Laetgeen dag ten eynde gaen,
Of gy hebt wat goets gedaen.

en:
Wiltgy reysen door het Land?
Hebt vyf din en by der hand:
Hebt voor eerst een Ezels Oor
Dat is, past op u Gehoor,
Hebt de Ooge van een Valck:
Dat is, let op menig Schalck:
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Hebt de Beenen van een Hert;
Ziet [= let op] gy niet gevangen went:
Hebt dan nog een Verckens Muyl,
Dat' s geseyt, ontsiet seen [= wees niet bang voor] vuyl:
Hebt voor al een Kernels Ruch [= rug van een kameell,
Voorgeluk en Ongeluk.

Zoals vaak is ook dit boekje gedrukt in verschillende lettertypen: romein, gotisch,
curs of en civilite, die de leerlingen zo in de praktijk leerden kennen.
Voor het schrijfonderricht gebruikte men de volgens het abc geordende 'materieboekjes'. Deze boekjes met schrijfvoorbeelden verschenen voor het eerst in de
jaren veertig van de nestle de eeuw. Hun komst hing samen met de al eerder
genoemde civiliteletter, een lettertype dat aansloot bij het lopende gotische handschrift. Dee nieuwe letter gaf drukkers de mogelijkheid voorbeeldboeken te
maken die niet gegraveerd behoefden te worden maar, eenvoudig en goedkoper,
werden gezet. Door deze voorbeelden in de vorm van een abc-boekje aan te
bieden konden typografische schrijfboeken ook voor het leesonderwijs worden
g
er
Arcerius
er een
ebruikt.
NogJohan
in 1662 stelde de Franeker
boekverkop
samen onder de titel Een nutteOk voor-schrift-boexken, bestaande in veel leersame s_preuk en
en reedenen soo uit de heilige, als uit de hoog-geachte mannen schriften genomen. Het is een
moos oblong boekje, gezet in de civilite met versierde initialen, waarin we bij
voorbeeld onder de spreuk 'Christen Jeugd, leerd Konst en Deugd' lezen (zie
afb. 9):
`Christelyke Jongelingen moeten haar [ = zich] begeeven in oeffeninge van konsten, geleerdheid, geschiktheid, manierlykheid en alle goede dingen, want t'selve
een seeker en vastgoed is , datmen niet en ma [ = kan] verliesen [...] '

I

Voor de moeilijke letters in het alfabet, de q en de x, gaat hi' bij de klassieken, in
casu Quintilianus en Xenocrates, te rade.
Hoewel de civiliteletter nog tot het begin van de achttiende eeuw voor schoolboekjes werd gebruikt, werd hij als schrijfletter al weer snel verdrongen door de
Italiaanse `schrijfhand'. Omdat deze hand, en andere daarvan afgeleide handen,
veel zwieriger en vrijer was dan de civilite, kon zij niet meer in losse letter omgezet
worden. Zodoende moest men voor schrijfvoorbeelden zijn toevlucht nemen tot
de gravure. Door middel van de kopergravure konden de verschillende soorten
schrift, die alle een andere penvoering vereisten, naar voorbeelden van schrijfmeesters gekopieerd en gereproduceerd worden. Beide soorten, het gezette en het
gvoor
scholieren
bedoeld
en voor volwassenen die
egraveerde
schrijfboek, waren
v
zal alleen al door zijn
sc
alsnog wilden leren schrijven. Het gegraveerde schrijfboek
moose kalligrafische ornamenten voor meer gevorderde schrijvers ook bij de
gegoede bur er als kunstboek gewaardeerd zijn. Dat dergelijke gegraveerde
schrijfboeken nu toch betrekkelijk zeldzaam zijn, kan verklaard worden uit de
manger waarop dit soort boeken op school werd gebruikt. De beroemde schrijf161
Jan van den Velde 0568 -1623) onthult daar lets over als hi' in een brief
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[9] Een nuttelyk Voor-Schrift-Boexken (Franeker, 1662); schrijjboek van Johan Arcerius, die
niet alleen de auteur is van het werkje, maar ook de uitgever. Boekjes met schrijf voorbeelden verschenen
voor het eerst in dejaren veertigvan de estiende eeuw. De uitvindingvan de civiliti-letter had drukkers
de mogelijkheid gegeven schriffboeken to maken die niet gegraveerd hoefden to worden, maar met zetsel
konden wordengedrukt. Voor de mooie capitale-voorletteren' wend al in 1) .63 aan de drukker Willem
Silvius privilege verleend.

[1 o] Ingekleurde rent uit het Exemplaar-Boek (Amsterdam, 1.679) van Ambrosias Perlin h.
Door de opkomst van nieuwe schrillstifien konden de schrighoeken niet langer in losse letter worden
geet. Door middel van de kopergravure konden verschillende schrijfhandengereproduceerd 2vorden, en
bovendien ornamenten en plaajes. Perlinghs schrillboek bevat naast degebruikelijke schriffvoorbeelden
afbeeldingen van dieren, aan de hand waarvan de leerlingzijn penvoering kan oefenen.
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aan twee collega's schrijft dat hij in een van zijn schrijfboeken het materiaal
zodanig geordend heeft dat het eenvoudig versneden kon worden tot toe schrijfvoorbeelden. Deze versneden bladen konden de scholieren vervolgens stuk voor
stuk ter hand worden gesteld. 4 De uit Antwerpen afkomstige Van den Velde gaf in
het Noorden lessen Frans, wiskunde en schrijfkunst. Een aantal van zijn schrijfboeken, die in binnen- en buitenland zeer invloedrijk waren, is uitgegeven door de
Rotterdamse uitgever-drukker Jan van Waesberghe i I, die een zwager van hem
was (zie afb. 1 1).
Behalve teksten om over te schrijven bevatten de `materieboekjes' vaak ook
voorbeelden van brieven en aanwijzingen voor titulatuur en adressering. Daarnaast verscheen er aan het eind van de zestiende eeuw ook een apart brievenboek
van H. Jacobi, Ghemeene seyndt-brieven, seer profijtelick voor die ouders, meesters ende
kinderen, om te leeren brieven dichten, ende oock wel te lee en ende ordentelijck te schrijven

(titel volgens editie-i 735). De oudste uitgave die bekend is dateert van i 597 , maar
het is niet uitgesloten dat daar al een oudere, katholieke, editie aan vooraf is
gegaan. De brieven betreffen onder meer het school aan (zie de hierna aangehaalde brief,
p. '34). Hoewel ook dit boekje tot in de achttiende eeuw herdrukt
werd, was er kennelijk al eerder behoefte aan iets nieuws. In 16 96 verscheen de
Gemeene zend-brieven, zo die in de Duitse scholen van Nederland worden geleert van B. Hakvoord, waarin bier en daar wel wat aan Jacobi ontleend is, maar dat duidelijk
moderner is van stijl. Behalve gewone brieven geeft Hakvoord ook `eenige Gedi ten om te schryven aan zyn Ouders en andere Vrienden, op de vier Hoogtyden
des Jaars' (geciteerd volgens editie-1764), te weten: Pasen, Pinksteren, Kerstmis
en Nieuwjaar. De Kermis-brief gaat bij voorbeeld als volgt:
Terwijl dat nu de Kramen staan,
Koom ik met ditgeschriftje aan,
Om U eens wat ik leer te toonen,
Gy kunt het lit aan my beloonen;
Want zo gy maar een Kermis-koek
Of wafel geeft, ik al dan kloek
En naarstigzyn, om wel te leeren
Ten einde ik U weer kan vereeren:
't Is nogniet veel, maar ziet gy moet
Hetgunstig aensien weest gegroet.

Inmiddels was in 1648 voor de Franse school een tweetalig brievenboek FransNederlands verschenen van Pierre de la Chambre, Trancoysche-school houdende
inde Beverwijck'. Deze Verscheyde brieven, bequaem in de schoolen te gebruiken is de
opvolger van soortgelijke Zuidnederlandse publikaties uit de vorige eeuw.
Ook raadsels waren eengeliefd middel om het onderwijs te verlevendigen.
Jacob van der Me(e)rsch, schoolmeester in Hoorn, publiceerde aan het eind van de
zestiende eeuw Hetgroote Raedtsel-Boeck, inhoudende dry bonder/ nieuwe Raetsels met
d' wtlegginghe der selver ter oefening van de eerbare en leergierige jeugd (ed. 1640).
De raadsels werdengegeven in de vorm van rijmpjes. De oplossing stond, even-
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eens in rijmvorm, op de keerzijde van dezelfde bladzij. Ze gaan over bijbelse en
historische figuren, algemene wijsheden en wetenswaardigheden, maar ook over
praktische zaken als het gebruik van de po of de luizenkam, getuige:
Dat 16o. Raedtsel
Waer de wijnkan sweeft, om' t laven van der kele,
Daer ben ic een elle leeger [.= lager] inden spele,
Ic versolasere [= ontlast] eenyeder inder nacht.
Mijn bestellinghe is leech, als de on-ele:
Ic sta by de rust-stede eer vele:
Maer beny db'ooren gevaet [= gevat], en wech ghebracht:
Vie ben ic? Ic ben een stinckaert gheacht.

met als uitleg:
Opt 16o. Raedtsel
Ingroote Maeltijden, en lecker Bancketten
Gebruyct men servetten, schalen, glasen,
End ander vaten die men ter eere mach zetten,
Ten dienste, om de ma he te vaten [= vullen]
Maer tot versolaseringhe vander blasen
En kan men by t'bedde de Pis of niet missen,
Want die vele drinct, moet vele pissen.

of:
Dat 161. Raedtsel
De Bloet-suers die des Armen vleesch knagen,
En die de Kinderkens Wen ende la hen
Ja met voeten treden, die beloon ic,
Ic helpe die zeer behendelijc verjaghen,
Van hen ende dooden na elcx behaghen,
De Vrouwen die langhayr dragen, die verschoon ick
Wie ben ic? Mijn lane tanden die vertoon ick.

met de uitleg:
Opt 161. Raedtsel

I 20

Den Kam is een instrument, eer bequame
Omt hayr te reynighen, thooft te verstellen,
En schoone te houden na den betame:
De Luysen komen de luye meest quellen,
Maer met den Kam kan men die versnellen,
Van ende dooden, met sware, nepen[= kwellingen]:
Den Kam leant vuyle wt den hayre, slepen.

?.,„d-;,.,
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I 1] Titelpagina van bet Exemplaer-Boec van Jan van den Velde ( Amsterdam , 1607 ; uitgave
Henric Meters, ca. 1633 -164o ). De nit Antwerpen afkomstige Jan van den Velde gaf in de Noordelijke
Nederlanden les in Frans , wiskunde en schrijfkunst. Een aantal van zijn schriffboeken, die in binnen- en
buitenland zeer invloedrijk waren, is uitgegeven door de Rotterdamse uitgever Jan van raesberghe II, die
ook twee schoolboekjes van Van den Velde uitgaf die bestemd waren voor het onderwijs in de Franse taal.
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Verderop werd het moeilijker en moest de oplossing met behulp van een cijfersleutel gevonden worden:
abcde fghik lmnopqr s t v
II232416376784899o0 5
De raadsels zelf zijn meestal tweeregelige rijmpjes:
Dat zo8. Raedtsel
Met vijf Vocalen, en een Li wide ren, ick,
End woone op hooge Salen: Wat Vogel ben ick?
3 ' 4325I29

d' o i evaer[de v werd in die tijd
als een vocaal beschouwdl.
Het boek van Van der Mersch werd zeker zes keer herdrukt. Daarnaast verscheen
er ook nog in 16 53 de Raetselen, uytgebeeldt met sinrycke uytleggingen van Jan van der
Veen. Van der Veen bestemde dit boekje voor kinderen en voor volwassenen. Het
bevat naast raadsels over bijbelse figuren onder meer raadsels met een emblematisch karakter:
Ik ben veel yonder als een bal,
En schoonder als een bergh cristal,
Doch wie my haft in syn gebiet,
Die heeft een opgepronkte niet.
De oplossing luidt:

Een BOBBEL-BLAES daer ' t kint mee sped t,
Van water Windt en seep geteelt,
Is schoon in' t Oogh maer duurt niet lang,
Soo gaet het met desg,
Menschen gan
S
Schoon op-gepronkt ' t is huydenyet,
En alsmen speurt vaek morgen niet.

122

Zoals uit het voorgaande blijkt was vanaf het prille begin het lees- en schrijfonderwijs gekoppeld aan dat wat men toch zag als de belangrijkste taak van de school:
de religieuze en zedelijke vorming. Bijbelteksten, gebeden, stichtelijke spreuken
en verhaaltjes vormden de oefenstof voor de praktische vaardigheden. Hetzelfde gold oorspronkelijk ook voor Erasmus' De civilitate morum puerilium libellus,
waaruit men in de zestiende eeuw de kinderen tegelijk met het Latin manieren
bijbracht. Uit de berijmde vertaling van de Noordwijkse schoolmeester Michiel
Komans, getiteld Van de borgerlijke wellevendheid der kinderlyke zeden, die in 1693
verscheen, kon men geen La 'n meer leren. Manieren echter, dank zij de eenvoudieg
taal, des to beter:
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Zoo u een sniezingmogt by menschen [= in gezelschap] overvallen,
Is' t burgerlyk[= beleefd], zich zelv te keenen van bun alien.
En voorts als ' t overgaat, ontdek u met den hoed [= neem uw hoed afl,
Engroet die weder die u daar op heeft begroet,
[...1.

Inplaats van ons `Gezondheid' – 'Dank u', nam men toen dus over en weer de
hoed af.
Daarnaast drongen onder invloed van de humanistische vormingsidealen in de
zeventiende eeuw ook klassieke moralistische teksten in toenemende mate door in
het Nederlandstalige onderwijs. Zo bij voorbeeld de Disticha Catonis, de zedenspreuken van Cato, die al vanaf de vroege middeleeuwen op school werden gebruikt. In I 3 2. bezorgde Samuel Am in in opdracht van de Lei se rector
T. Schrevelius voor diens `opentlijke Stads-Schole' een zeer eenvoudige berijmde
uitgave van Cato's spreuken in de volkstaal onder de titel Catoos koppel-dichten van
de seden. De spreuken, die algemene leefregels even op gebieden als vriendschap,
de omgangsvormen, het omgaan met geld, knechten en praatzieke vrouwen, zijn
door Ampzing uitgebreid met eigen versregels die een korte uitleg bevatten. De
taal is naar zijn eigen zeggen 'plat [ = all as Neerlands' en de lessen zijn dan
ook niet mis te verstaan:
Gelooft geen loszen hoddebeck [ = kletsmajoor]
Gelooft hem altijd niet die altijd wat verteld:
Hij beuseld dickwills veel die altijd praet, en reld.
Gelooftgeen vuylen kakelaer:
Die alt0 snapt spreekt selden waer.

Ook het moralistische leesboek Het heerlijck bewijs van des menschen ellende en miserie
(1582) van Jeronimus van der Voort ontleent zijn stof aan 'de Schriften der oude
Philosophen', al heeft de auteur deze dan ook stichtelijk berijmd. In het eerste deel
gebruikt hi' een aantal fabels – van oudsher geliefd onderwijsmateriaal– om te
laten zien dat de dieren beter voor het leven uitgerust zijn dan de mens. De leeuw is
sterk, de raaf is slim, de bijen
n onderling
zij
goed georganiseerd, de tortelduiven
kennen trouwe liefde en de kraanvogel kan door zijn orientatievermogen en
waakzaamheid de wintertrek doorstaan:
De Kraen-vogel verneemt den Winter al eert vriest,
Dies by
met al de syne in orden wech trect:
Na Affrica, al vlieghende by verkiest
Een leydtsman, die den wech niet en verliest,
Ooc als in een slachorden voert 4se perfect:
Vermoeyt zijnde, isser terstont een ander subject,
Die d' last aenveert: ooc slaen sy rinc, ende houden gemeyn,
Wie in haer nacht-rust moet blijven ontwect,
End die Schiltwacht houden voor root en kleyn:
[...] (ed. I6oi)
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Vervolgens zet Van der Voort uiteen dat de mens door zijn hang naar aardse
goederen zichzelf ellende bezorgt. Van akkerman tot regent heeft ieder zo zijn
eigen `miserien', en daarnaast zijn er ziekten, het huwelijk en de ouderdom die
voor de nodige narigheid zorgen. Als besluit geeft hi' de enige troost die de mens
rest: zijn eigen `Excellentheyt van Geest'.
Richard Dafforne vindt dit werk heel watgeschikter dan het eveneens uit de
zestiende eeuw daterende 'testament' van Lows Porquin, Den uutersten wille, dat
in 1 590 'In dichte ghestelt by Anthonius Verensis' nog eens in Amsterdam werd
en dat zelf trouwens ook de hele zeventiende eeuw door werd heruit en
drukt, tot een geheel omgewerkte en gemoderniseerde uitgave in 1690 toe.
De fa is van Aesopus zelf bleven eveneens op het programma staan. In het
Nederlands voor de la ere school, in tweetalige uitgaven voor de laagste klassen
van de Latijnse school en in prachtig gefflustreerde edities voor volwassenen. De
goedkopere uitgaven zijn vaak gebaseerd op de zestiende-eeuwse edities, waarin
ook een levensbeschrijving van Aesopus is opgenomen. Deze dragen als titel Dat
wonderlijcke en genoechlijke leven van Esopus (enz.), Met zijn fabulen (zie afb. I 2 a). In
het begin van de zeventiende eeuw verschenen er bij voorbeeld edities bij Barentsz
in Amsterdam en Verdussen in Antwerpen, beide in 1612. In 1699 verschijnt 't
Vermeerdert wonderlijck leven van den spitsvondigen en oubolligen Esopus (enz.) waerby
oock gevoegt is 'tt verhael des bloedigen oorlogs tusschen de muysen en de kick-vorsschen. Wat

opvalt aan deze boekjes is de steeds omvangrijker plaats die het leven van Aesopus
inneemt en degeringe plaats die de fabels innemen. Daardoor krijgt het geheel
meer het karakter van een vermakelijke levensbeschrijving. Echte kinderboeken
kan men ze niet noemen. Het zijn volksboekjes, die ook bij kinderen populair
moeten zijn geweest.
Wel speciaal voor kinderen bestemd was een bundel met fabels, exempla en
korte verhaaltjes, bezorgd door H. Jacobi, hiervoor al genoemd als auteur van de
Ghemeene seyndt-brieven: de Gbeneuchelijcke, eerlijcke, ende profijtelijcke Propoosten,
Exempelen ende fabulen, al tot deucht aenspoirende, dienende tot Argumenten voor den
kinderen. Het in 1 59 6 in Amsterdam uitgegeven boekje is gezet in de civilite. De

verhaaltjes zijn eenvoudig geschreven, getuige de volgende Aesopische fabel
onder de titel 'In sijn jonckheyt sal men bejagen, dat men verteeren mach in sijn
oude daghen':
`De Stapel [ = Krekel] begheerde koren van het miergen in de winter om to eten,
doe vraeghde hem de miere wat hy ghedaen hadde in de schoone somer, hy se de
hy hadde ghesonghen, doe se de de Miere: hebdy den somer onnuttelijck overghebracht alleen met sin hen soo behoordy nu met recht ghebreck to lij den in den
winter. Alsoo varen de kinderen die in haer jonckheyt niet en leeren, consten
[ = kundigheden], ambachten ende goede leeringhen, ende zijn onnut voor haer
selven ende voor een ander: ende comen ten laetsten tot alle versmaetheyt ende
armoede.'
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De katholieke inslag van dit boekje is er wellicht debet aan dat het toch niet op
24rote schaal in gebruik is geraakt, al werd het wel in 16 3 o nog herdrukt.
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[12 a] Titelpagina van Dat wonderlijcke en genoechlijcke leven van Esopus (Amsterdam
1612). De fabels van Aesopus blijven in de eventiende eeuw op het lesprogramma staan. In het
Nederlands voor de la ere school en in tweetalige uitgaven voor de laagste klassen van de Latijnse school.
In de volksboekjes neemt het levensverhaal van Aesop us een steeds omvangrijker plaats in ten opzichte
van de fabels. Daardoor krijgt het geheel meer het karakter van een vermakelijke levensbeschrijving.
[12b] Aesopus wordt mismaakt geboren en werkt als slaaf voor verschillende meesters. De belangrijkste episode nitzijn leven is zijn diensttijd bij de filosoof Xanthus, van wie hij als dank voor in
levenslessen ten slotte de vrijheid zal krijgen. Op de houtsnede is to ien hoe Aesopus de opdracht van
' de maaltijd op t o dienen voor haar die mil" het meeste bemint' moedwilligverkeerd uitvoert.
me
et een teefje de schotel voor in plaats van zijn meesteres.
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Tweetalige uitgaven Latijn-Nederlands lijken vooral tegen het eind van de
eeuwpopulair te worden. Zo verscheen er in 16 72 in Leiden een uitgave met de
Latijnse tekst op de ene pagina en de Nederlandse vertaling op de andere, met de
titel Esopisse verdigtzels van Phaedrus. De Nederlandse vertaling is van J. Pluimer. Er
is een Amsterdamse herdruk uit 1693. Een andere tweetalige uitgave, in 1695 te
Dokkum uitgekomen, werd verzorgd door Joh. Hilarides. Hier an luidt de titel
Phaedri fabulae Aesopiae (enz.) . Dat is Phaedrus Eso_pische vertellingen in Nederduitschen
dichte vertaald. Ook hiervan verscheen nog in hetzelfde jaar een herdruk. Beide

uitgaven waren voor schoolgebruik bedoeld.
Antieke verhaalstof was in de zeventiendeeeuw voor de jeugd ruim voorhanden. Naast de fabels van Aesopus en de spreuken van Cato las men teksten als De
viris illustribus van Cornelius Nep,
os waarvan fragmenten werden vertaald en
uitgegeven onder de titel Het leeven der doorluchtige veld-ooversten, onder de al-oude
Grieken (1686, 2de druk 1 7 26). Een zeer populaire collectie korte verhalen, spreuken en anekdoten, voornamelijk afkomstig uit de Grieks-Romeinse oudheid,
maar soms ook uit de moderne tijd, was de Acerra philologica van Peter Lau
berg, hoogleraar in de wis- en natuurkunde te Hamburg, die in 1633 in Rostock
werdgepubliceerd. De titel zou in letterlijke vertaling luiden: `wierrookkistje van
de literatuur'. In 1656 gaf J. Blasius, die bevriend was met een zoon van de hoogleraar, Jacobus Sebastiaan, een Nederlandse vertaling uit, en enkele jaren later
vertaalde hi' ook de aanvulling die deze zoon op het werk van zijn vader had
geschreven. De volledige uitgave van de Vernieuwde en vermeerderde Acerra ha tgica. Dat is, ses hondert nutte, uytgelesene vermaeckelijcke en denckwaerdige historien ende
discourser (1661) wordt, evenals het eerste deel, opgedragen aan `alle liefhebbers

der historien', maar in het bijzonder aan de `Studerende Jeught'.
De studenten kunnen met deze wetenswaardige geschiedenissen hun voordeel
doen, zo leest men in deze opdracht, omdat bier 'die din hen in't kort bekent
ghemaeckt [wordenb waer om men anders, meenigh schoon en aenghenaem jaer,
in de Hooghe-Schoole moet door brenghen'. Maar tijdsbesparing is niet het enige
argument waarmee de jeugd wordt aangespoord de Acerra te lezen. Het boek is
ook een medicijn teen de treurigheid. En omdat de treurigheid 'de ghebeenderen
verdort' en de `krachten verswackt' werkt lezing van het boek als een levenselixer
dat degeest verkwikt en versterkt. Een blik op het register volstaat om een idee te
krijgen van de rijke schakering aan onderwerpen die aan de orde komen:
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• 'De Scherpsinnigheyt en stilswijgentheyt van een Romeynsch Jongelingh, P a
rius genaemt.
• Een van de oude wise
se Sibyllen wil den Hoovaerdigen Tar wino eenige Boecken
verkopen.
• Een samen-spreeckingh van den machtighen Konigh Alexander met sommighe
wise Mannen, waer in verscheyde subtijle vragen verhandelt worden.
• Wonderlijcke natuer en eygenschappen van de Lan en die onder de Noorder-pool
gelegen zijn.
• Hoe de Ionge Lieden en Studenten van de Ouden van kindts been aen tot den
arbeyt zijn gewent en gehouden geweest.
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• Hoe verscheyden de Hoofden, en des self Pannen [ = schedels] gheweest zijn
van de Egyptenaren en Persianen.
• De seven Wonder-wercken des werelts.
• Een Dilemma voor-ghevallen tusschen den Meester ende Discipel, het welck
scheen niet te konnen ontbonden, of losghemaeckt worden.
• Wonderlijck leven ende doot van Aristomenes Messinius, winens hert ruygh met
hayr bewassen gevonden is.
• Van het Palladium, een Tempel in Troja.
• Samen-spreeckinghe van Hercules met de Wellust, en de Deught.'
(enzovoort)
De eerste historie, ontleend aan een oratie van Marcus Cato, verhaalt hoe de
Romeinse 'on en Papyrius zijn moeder voorliegt omwille van het algemeen welzijn. Als hi' met zijn vader is thuisgekomen uit een stadsvergadering dringt zijn
moeder er bij hem op aan te vertellen wat er in de raad voorgevallen en besloten is.
Papyrius beroept zich op zijn zwijgplicht maar ziet zich na langdurig aandringen
van zijn moeder genoodzaakt een leugen te vertellen. Hi j maakt haar wijs dat de
raad vergaderd heeft over de kwestie of het beter zou zijn voor het algemeen
belang dat een man twee vrouwen heeft of dat een vrouw twee mannen heeft. Zijn
moeder vertelt dit direct door aan de andere `Matronen', en devolgende dag
komen alle vrouwenvan Rome op het stadhuis. Zij maken kenbaar dat twee
mannen voor een vrouw beter is dan het omgekeerde. De raad is hierover zeer
verwonderd en begrijpt het protest van de vrouwen niet. Als Papyrius de ware
toedracht heeft verteld, besluit de raaddat in het vervolg geen on ens meer in de
vergadering mogen komen. Aileen Papyrius krijgt dit voorrecht als beloning
voor zijn juiste stilzwijgen en scherpzinnigheid. 'Hier uyt kan de Jonckheyt leeren, wat een kostelijck dingh het zij te konnen swijgen, want die selve wordt
gepresen, en tot sijner tijdt geloont [...]'
Een soortgelijk boek was het al veel eerder, in '634, verschenen Guldene Annotatien van de advocaat Franciscus Heerman, dat in 1 7 1 o al zijn dertigste druk beleefde, maar dat was niet speciaal voor jongeren bedoeld. Of zou ook de Acerra
vooralgefunctioneerd hebben voor volwassenen die wat algemene ontwikkeling
wilden opdoen?
Wat betreft de eigentijdse geschiedenis, aan belangstelling daarvoor had het zeker
niet ontbroken in het zestiende-eeuwse humanisme. Maar het nationaal gevoel en
vooral het reformatorische zelfbewustzijn, dat opbloeide ti dens en door de opstand teen Spanje, stimuleerden die belangstelling in de Noordelijke Nederlanden nog eens extra. De oorlog zelf vormde al in een vroeg stadium een geliefd
onderwerp van historieschrijvers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er ook op
de scholen een leerboekje werd ingevoerd dat de gebeurtenissen in de strijd van
circa i56o tot 16io beschreef. Het verscheen in 1614 onder de titel Spiegel der Jeught,
ofte korte chronycke der Nederlandsche geschiedenissen seer nut voor djongen jeucht om in
scholengebruikt te werden. In korte tijd verdrong het Dye cronijcke van Hollant Zeelant
ende Vrieslant van alle
int corte uit '538, hoewel ook dat nog wel ge-
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[1 3 1 Houtsnede uit de Spiegel der Ieught (Dordrecht, 107 ) , waarvan de eerste druk in 1614
verscheen. In de vorm van een samenspraak tussen vader en oon worden de gebeurtenissen uit de strijd
ro behandeld. Het boek, dat tot in details de wreedheden van de
teen
de Spanjaarden van ca. '160 tot 1610
g
Spanjaarden beschryt,werd veel op school gebruikt en vaak herdrukt. Op de houtsnede is to ien hoe een
soldaat een kind in het vuur gooit.
[14] Houtsnede uit Nieuwe Spiegel der Jeugt, of Fransche tyrannye (Alkmaar, zj.), een
geschiedenisboekje over de gebeurtenissen bij de inval van de Fransen in de jaren zeventig, dat voor het
eerst verscheen in 167 4. Pua opzet komt het overeen met zijn voorloper over de Spaanse tirannie. Ook
bier wordt het verhaal verlucht met houtsneden, die ditmaal toegelicht worden met vierregelige rijmpjes.
lichaam vullen
hde is een van de martelpraktijken van de Fransen te zien: het menselijk lich
Op de
houtsnede
met water.
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bruikt en herdrukt werd. Aileen al tussen 1620 en 167o beleefde de Spiegel minstens
twintig herdrukken, met verschillende ondertitels: `[. ..] oft Spaensche tyrannye,
gheschiet in Nederlandt, waer in te sien is de onmenschelijcke ende wreede handelingen der Spangiaerden' 062o) en `[...] een kort verhael der voornaemste tyrannye ende barbarische wreetheden welcke de Spangiaerden hier in Nederlandt
bedreven hebben aen menigh du en menschen' (166 3 ). In drukken vanaf 1687
zelfs 'Met de wree-heyt der Fransen tot Bode raven en Swammerdam' (1687).
De schrijver, die zich zelf een `Liefhebber des Vaderlants' noemt, zegt in zijn
voorrede van 164o dat hij het boekje heeft geschreven `om dat men dese din en
den kinderen van der jeught op behoorde in te prenten, ende als met de pappe te
laten incorporeren' (ed. 1687). In de vorm van een samenspraak tussen een vader
en een zoon passeren de gebeurtenissen de revue, waarbij de zoon het verhaal
itroepen:
kleurgeeft door zijn
u
'De hayren staen my te berge als ick alien de vreeselicke woorden hoore, van
hangen, verbranden, in de Aerde delven, etc [...] Ick hoore wel Vader, hadmen de
Spaenjaerts laten be aen sonder tegenweer te bieden, sy souden onchristelick met
ns gehandelt hebben.'
o
Toch is het een aaneenschakeling van verschrikkingen: de heldendaden van de
Nederlanders worden niet minder benadrukt. Als voorbeeld een stukje over het
beleg van Leiden:
`Als de Stadt van Leyden rontsom te Lande ende te Water belegert was, ende seer
benouwt, soo hebben eenige uyt het Spaensche leer geschreven, aen de Belegerde, ende hebben haer vermaent, dat sy haer in tits souden overgheven, in de
handen des koninghs, haer belovende datter nu noch gevade was voor haer te
verkrijgen, maar indien sy het uyterste wouden afwachten, soo en souder geen
genade zijn, maer sy souden al te samen vervallen in d'uytste ellende. Eenige
vrome Burgers, hebben uyt de Stad haer belegeraers dese antwoorde wederom
gegeven: Gy fondeert al uwe redenen, op onse hongers-noot, ende dat het onmogelick is om te ontsetten: Gy noemt ons Honden en Katten eters, Maer ons
ontbreekt noch een Victualie [ = mondvoorraad]: Gy hoort immers de Honden,
Koeyen, ende Peerden in onse Stadt blaffen, loeyen ende neyen [ = hinniken].'
En, zo vervolgt het verhaal, mochten ze in hongersnood raken, dan aten ze nog
liever hun linkerarm op dan zich over te even. Met de overgebleven rechterarm
zouden ze zich tot het uiterste verdedigen. In aansluiting op die woorden vertelt
de vader vervolgens het bekende verhaal over burgemeester Pieter Adriaensz van
der Werff, die de burgers zijn eigen lichaam beloofde als voedsel (ed. 1687).
Het boekje (afb. 13) is geillustreerd met grove houtsneden, waarvan sommige
len vooromen.
Wie de `Liefhebber des vaderlants' was die het schreef, is
k
meerma
niet bekend.
Zoals we zagen is in de editie van 168 7 van de Spiegel der Ieught een bijlage
toegevoegd over de gebeurtenissen bij de inval van de Fransen in de jaren zeven-
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tig. Maar al in 1674 hadden die aanleiding gegeven tot de publikatie van een
Nieuwe Spiegel der Jeugt, of Fransche Tirannye (enz.). Qua opzet is dit boekje vergelij kbaar met zijn voorganger, het begin is zelfs identiek, maar veel meer dan daarin
lit bier de nadruk op de verschrikkingen en gruwelen van de Fransen in de jaren
1672-'73:
Sy vullen menschen op (waer vond men wreder din en
Met water in het lig, die sy to barsten springen.
Men maeckt van man en koe, van moeder en haer kind
Verdubbeltgruwel-snoer, die men haer t' samen bind.
Sy
laten niet geheel, maar schenden neus en ooren.
En kappen hand en voet, doen onder ' t ijs versmooren,
Doen schepen sinken, vol met yolk engoet gelaen:
De hel die wordt verschrikt van' t woeden to verstaen
Dit Franschgebroed dat moord, brand, schend en komt verkragten,
Verwerpt de eer en schaemt, agt op een maeghdeklagten
Berooftde kraem-vrouw 't bed, bedenkt vervloekte vond,
Snijd haer de borsten af, strop peper in de wond.
Geen vaders droeve klagt, een moeders hande wringen
nog teere zuygelingen.
Verschoont het spraeckloos wit no
Maer rucken' t van de borst, hoe seer de moeder bid,
En steekt het op een spies ,
of braed het aen een spit.

Ook dit boekje is geillustreerd met plaatjes van de wreedheden (afb. 14), die toegelicht worden met vierregelige rijmpjes, zoals:
Het lichaem led ter neer, de hoofden zijn bier ballen,
Daer het tyrannigrot boosaerdigmee gaet mallen:
't Is al mijn beer pas op en vangt het ketters hooft,
De vrouw by ' t haer gevat die wordt het hooft geklooft.

Dialogen en toneel

Voor het eerste onderwijs in het Latin gebruikte men nog steeds graag de Colloquia van Erasmus of diens De civilitate morum puerilium libellus (afb. i5). Van dit
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laatste werkje kwam nog in 1678 een zogenaamde `constructieve editie' op de
markt, compleet met vertaling en grammaticale analyse. Uitgever was Servaas
Wittelingh, die recht tegenover een van de Amsterdamse Latijnse scholen zijn
boekhandel dreef enprecies wist wat er van de leerlingen werd verlangd. Vier jaar
later werden dergelijke uitgaven op verzoek van de scholen verboden.
Maar nit alleen Erasmus produceerde teksten die geschikt waren voor het
elementaire Latijn-onderwijs. Ettelijke humanisten hebben daartoe dialogen geschreven, die in de mondgelegd waren van kinderen onderling of van kinderen en
ouderen. Ze kwamen soms in tweetalige uitgaven op de markt en moeten een

D. EAASMI ItOTEROD
De Civilitate monunPu

ban
D. ERASMUS van B:QtERDAM
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[15] Titelpagina van de zogenaamde constructieve editie van Erasmus' De civilitate morum puerihum (Amsterdam, 1678), een schoolboekje compleet met vertaling en grammaticale analyse. De
uitgever, Servaas Wittelingh, huisde recht tegenover een van de Amsterdamse Latijnse scholen en wilt
precies wat er van de leerlingen werd verlangd. In 1682 werden dergelijke uitgaven op verzoek van de
scholen verboden.

DE ZEVENTIENDE EEUW

verademing zijn geweest voor het jonge publiek door de behandelde onderweren en de levendige verteltrant. We kennen ze vooral uit de zestiende eeuw. Maar
p
uit de zeventiende dateert de Zuidnederlandse uitgave van Antonius van Torres
erl
maar ook wel in
Dialogifamiliares, een boekje dat in twee talen, Latin-Nedands,
drie, Latijn-Frans-Nederlands, verscheen. 5 Hoe populair het was blijkt uit het feit
dat alleen uit de zeventiende eeuw al minstens vier gedateerde uitgaven bekend
zijn, alle uit Zuid-Nederland, waarvan de oudste uit 165 7. Ook in de achttiende
eeuw werd het nog ettelijke malen herdrukt. Als voorbeeld een stukje uit een
dialoog over het schaatsen, 'Het loo en op 't ijs', tussen twee jongens, Bernardus
en Modestus:
`Bern. Sit ghy noch by 't vier Modeste?
Mod. Soo vereyscht nu den tijdt van't jaer.
't is een harde ende schroomelijcke koude; maer het betaemt
B
k
B. Ick beenne,

dejonghe lieden op een ander maniere, als met by het vier sitten, als sy
koude hebben.
M. Op wat manier dan?
B. Laet ons malcanderen met sneeuw-ballen worpen.
M. Te weten om my een oogh uyt te smijten [...1
B. Laet ons dan op het is slibberen: terstont sullen wy geheel verwarmt zijn.
M. Ghy suit my van daegh quaelijck daer tot brenghen.
B. Waerom niet?
M. Ick vreese dat het is niet sterck ghenoegh en is.
B. En twijfelt niet: want daer waeyt eenen scherpen windt, met den welcken
het water seer Licht bevriest [...]
M. Kontgy met schrickschoenen [ = schaatsen] over 't ijs loopen?
B. Seer rasch: op den rechten kant, op den slincken; recht, krom; in de ronde,
nu met alle be de de voeten, nu met den eenen alleen.
M. Ick ben noch t'eenemael bot in dese conste, ja meer, niet stout [ = moedig]
g enoeg om op het is te gaen: ick vreese uytte slibberen.
B. Waerom en neemtghy gheen schoenen met door-naghelde solen? hoe glat
het is zy, ghy suit seer gherustelijck daer op wandelen.
[...]' (ed. I69I)
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Dergelijke dialogen doen denken aan toneelstukjes, maar ook echte toneelstukken
hadden eenplaats in het onderwijs. Hoewel er van kerkelijke zijde no al wat
bezwaar teen bestond, werd op de Latijnse school het zogenaamde 'schooldrama' al in de zestiende eeuw een vast onderdeel op hetprogramma. Men beschouwde het lezen en vooral ook het opvoeren als een goede methode om de
vreemde taal te leren en als een uitstekende oefening in het spreken in het openbaar. Aanvankelijk dienden de spelen van de Latijnse komedieschrijvers Plautus
en Terentius dat doel. Maar velen vonden die toch wat al te zedeloos voor de lieve
jeugd. In 160 3 kreeg Adolphus Venator ( = de Jager), predikant te Alkmaar, het
bij voorbeeld met de classis aan de stok omdat hi' enige scholieren die hi' aan huffs
onderwees zo'n `heidense komedie' had laten opvoeren. Venator verweerde zich

DE ZEVENTIENDE EEUW

krachtig. En in hetzelfde jaar nog publiceerde hi' het door hemzelf geschreven
schooldrama Reden-vreucht der wijsen. Op de titelpagina vergelijkt hi' het onverstand van zijn
s aanklager met dat van botte varkens.
Het toneelstuk zelf is ontleend aan de brieven van Hippocrates en verhaalt hoe
deze Griekse arts de rte wijsgeer Democritus moest onderzoeken, om men
meende dat die krankzinnig was geworden daar hi' om alles lachte. Deis
dgnose
van de arts luidde echter dat Democritus juist een zeer verstandig man was.
Hippocrates kan er aan het eind van zijn stuk tegenover de burger Philopoemen,
niet over uit:
0 wat een dapperen Man heb ick bevonden!
Wat tongh can ghenoech zijn wijsheyt vermonden?
Wat heerlijcke leeringh heb ick ontfanghen!
lie sou nae sulcken redenen niet verlangen?
De waerheyt heb ick uyt zijn mondt ghehoort.
Hoe.lieflijck en soet deed hy zijn woordt!
0 Mannen, ick weet het ugrooten danck,
Datghy my hebt gheroepen: want g eensins cranck
Is Democritus: maer wel by zijn verstandt.
Ochgeen
waer'
dwaser in't gantsche Landt!
Hy belacht des Weerelts ijdel dwaes wesen:
Waer uyt al t' quaet alleen is gheresen.
Ick danck u: ick heb veel van hem gheleert:
Geen loon begeer ick, ick ben bekeert.

Het stuk van Venator hoort tot de vroegste Nederlandse schooldrama's. Wel
grepen ook in de zestiende eeuw al tal van leraren, ontevreden met de stukken van
Plautus en Terentius, zelf naar depen. Maar zij schreven in het Latijn. Zo schreef
de Utrechtse rector Georgius Macropedius een aantal stukken, waarvan er een, de
Rebelles (1535), naderhand, in 160 3 , door Cornelius Schonaeus, rector van de
Haarlemse Latijnse school, nagevolgd werd in zijn stuk Dyscoli. In 1641 verscheen
er van dit laatste stuk een Nederlandse bewerking van de hand van Pieter van
Godewyck, leraar aan de Latijnse school in Dordt, onder de titel Wittebroodskinderen of bedorvenjongelingen. Het stuk gaat over twee scholieren, Fritsje Lichte-vink en
Ritsje Wyn-suyper, die door hun moeders schromelijk zijn verwend. Leren willen
ze al helemaal niet. Ze zien kans to ontsnappen aan hun leraar:
F. Het is my wel geluckt, o! siet wat vreemde saken,
Dat ick zoo uyt de hant van den tyran kon raken.
Ick hygh noch na mijn aem , ay my! ick ben so moe.
R. Met wat een wack' regard [= roe] quam 'tt ventje nae ons toe.
Soo haest [= snell als ick vernam 't gerommel,de geruchten,
Ick volghde u terstont, ick stelde my aen' t vluchten.
F. 'T was wel van ugedaen, dat ghy in tits toesaeght
Hoe sou hy na syn wil ons hebben af-gevaeght!
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Hadden wy niet gevlucht, badden wy ' t niet ontweken,
Hoe sou dien beul met roen ons hebben door-gestreken!
Voorwaer het hadgedaen met onse buyt geweest,
Ons billen sondenfraey gehouden hebben feest.
R. Hoe bitsigb sagbter uyt, syn oogen schenen vyeren [= vuren]
Syn hooft dat scheen vol roocks, en by be on te tieren,
En riep, ey! bout, ey! bout, bout my de Jongers vast.
Ick vloogh gelyck een baes, sy hebben mis getast.
F. fry saten in een hoeck, wy deden niet als klappen,
Wy lie en van ons plaets, wy deden niet als snappen,
fry spraken niet als Duytscb [= Nederlands] den beelen ganschen ti 't
Alwat by ons verbo, wy achtent niet een mijt:
Wyuellen,
deden antlers niet als om hem staegb te q
IF, deden' t gansche school in rep in roere stellen;
[...]

R. 'T is soo gelijck ghy se ht. Wat staet u nu best aen?
[...1

F. Den beul en plagh de jeught voor elf niet uyt te laten.
Kom
daer laet ons noch wat treden achterstraten:
K
En 't is ons moeders oock ter de en wel bekent,
Dat al de lessen niet voor elve ii. geent,
Daerom soo laet ons bier in' t boekje noch wat blijven.6
En' t uurtje dat noch rest met spelen aen verdrifren.

Maar van het een komt het ander: als ze in de er
hberg al bun geld verspeeld hebben
en de kastelein hun kleding als onderpand opeist, moeten ze wel gaan stelen. Ze
roven de lakens van een boer, worden gepakt en in de gevangenis gezet. We ens
gg, maar omdat ze onder de jurisdictie van
diefstal worden ze veroordeeld tot deal
de schoolmeester vallen komen ze er ten slotte nog genadig of met een pak slaag
met de roe en deplak.
In de uitgave van i 597 van de Ghemeene seyndt-brieven van H. Jacobi, die we op
p. I I 9 al bespraken, is een brief opgenomen over de geplande opvoering van een
soortgelijk stuk. Een scholier nodigt zijn ouders ervoor uit:
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Terweerdighe seer beminde Vader ende Moeder J. A. Is dat ghy wel vaert, soo ist
wel, want ick oock wel te passe ben, Godt heb lof. Mijn schryven is niet bysonders,
dan dat is u vriendelijck bidde, dat u believe deze Sint Jansmis alhier over te
comen om u wat te vermaecken in dese soete lucht. Wy sullen tot onse Meesters
een schoone tragedie spelen van een Jonckman die hem eerst schickt totter deucht,
ende naemaels verleydt zijnde deur die wellusticheydt des vley,s ende duer quaet
gheselschap, en duer medehulpinghe der duyvelen, comt ten lesten te smooren in
zijn sonden, waer deur hy comt tot die eeuwighe verdoemenis ende pyne der
hellen. Dese tragedie is seer beweechlick om aen te sien. Ende onse Meester laet
ons somtijts een Comedie oft Tragedie spelen, om dat wy daer deur souden leeren
goede manieren, oock welspreken, maer principalijck dat wy ende al die gheen
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diet sien, daer deur souden gesticht ende gheleert wesen, als deur een levendich
exempel, hoe wy ons le en sullen aenstellen [= inrichteni, om het quaet te schouwen ende goet te doen, om eerlijck te leven ende salich te sterven. Beminde Vader
zijt bier mede den Heere bevolen.
Geschreven in Haerlem desen x v II 1 Junij. Anno '588.
By my J. J. u onderdanighe Soon.
Aenden ersamen ende Vromen Coo man N. N.
mijn seer beminde Vader. Tot Enchuysen. '
Het antwoord van de vader is ook opgenomen: hi' beeft het te druk om te komen,
maar vermaant zijn noon wel de les van het stuk ter harte te nemen.
Veel Nederlandstalig schooltoneel is er niet, het meeste bleef in
het Lat In
ijn.
16 57 wordt in de Amsterdamse schouwburg door de leerlingen van de chique
Latijnse school van Franciscus van den Enden het toneelspel Philedonius opgevoerd, een allegorisch stuk waarin Philedonius of Lusthart zich aan degoden
gelijk waant, maar later wordt bekeerd. Het stuk werd in het Latijn gespeeld en
uitgegeven. Maar de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam bezit een exemplaar
waarin een handgeschreven Nederlandse vertaling is opgenomen van Nicolaes
van Vlooswijk, de jongen die de rol van Philedonius had. Voorin staat nog een
Nederlandsgedicht van Vondel op hem, de `Tooneelkrans', waarin deze schrijft:
[...] men zagh hoe wulpsche Jeught
Verdwaelt van ' t padt en heilzaem spoor der Deught,
En endelijck, na doorgestrede ellende,
Bereickt dit langgewenscht en zaligh ende,
Waertoe elck van den hemel isgeschickt.
Hoe heeft uw rol' t aenschouwers hert verquict,
[...1

In 1660publiceert Francois van Hoogstraten nog een vertaling in proza van een
Latins schooldrama van de naar Nederland uitgeweken Tsjechische pedagoog
J. A. Comenius. Comenius, die van 1656 tot aan zijn dood in 167o in Amsterdam
woonde, had in 1628 alsprotestants geleerde onder druk van de contrareformatie
zijn vaderland moeten verlaten. Aanvankelijk leefde hi' in Polen, waar hij zijn
belangrijkste pedagogische werken publiceerde: in 16 3 1 zijn Janua linguarum en
een jaar later zijn Didactica magna, boeken waarmee hi' binnen en buiten Europa
bekend werd. Comenius trachtte de mensheid te verbeteren door middel van de
leer van depansofie, de alwijsheid. Deze filosofie streeft naar een methodisch
gebruik van encyclopedisch samengevoegde en geordende kennis, waarvan oorsprong en doel God zelf moet zijn. Dit streven kleurt ook zijn beroemd geworden
schoolboekje Orbis sensualium pictus (Neurenberg 1658), het eerste geillustreerde
boekje waaruit kinderen aan de hand van plaatjes woorden konden leren. Comenius' toneelstuk, met de Nederlandse titel Verrezenhondschen Diogenes of beknopte
verhandeling van wij sheid, vertelt het leven van de filosoof Diogenes, die in een ton
woonde en Wiens wijsheden door de Atheners in de wind werdengeslagen.
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De strekking van het schooltoneel komt aldoor weer op hetzelfde neer: morele
lessen, waarschijnlijk meer ter stichting van de jeugdige spelers dan tot amusement van het publiek, dat als ouders en bekenden toch welgeklapt zal hebben. De
'one `voorredenaer' van dit stuk verwoordt het als volt:
`Gy Heeren, die bier by een vergadert zijt om onze Schoolspelen to zien, is het u
om stemmigheid of kluchten to doen? Men ma van ons, die noch jonge maets, en
zoogroen als gras zijn, de stemmigheid niet verwachten: en wat de kluchten
belangt, die moeten wy ook, nadien onze kintsheid ten einde loopt, of ons niet
lang zal by blyven, verlaeten: want ons leven, gelijk de wijze Man zegt, en is geen
gekspel, dat men met boerten moet overbrengen [ = doorbrengen], maer met
voorbereidingen tot het leven dat volgen zal.''
De toneelspelers zijn nog `Kinderen die met kintsche din en omgaen', maar zij
ho en `mannen to worden [...] tot mannelijke bedryven bequaem' (ed. 1672).
Langzamerhand loopt het of met de schooldrama's. Na het midden van de
zeventiende eeuwgaat men meer en meer over tot het spelen van stukken van het
volwassenenrepertoire. Zelfs gaat men zo ver oorspronkelijk Nederlandse tragedies door scholieren in het Latin to laten vertalen en op to voeren. Zo werd in 16 5 8
de Aran en Titus van Jan Vos door scholieren in Tiel in het Latin op de planken
gebracht. Voor wie het kon verstaan zal dat heel wat onderhoudender zijn geweest
dan zo'n traditionele schoolkomedie.
Wat wel bleef bestaan waren in de Zuidelijke Nederlanden de zogenaamde
catechisatiespelen van de jezdieten. Terwiji het schooldrama dat op de jezuietencolleges werd beoefend in de zeventiende eeuw overwegend in het Latijn opgevoerd werd, waren deze spelen, diegebruikt werden bij de catechisatie van kinderen uit hetgewone yolk, in het Nederlands. Als voorbeeld een passage uit een stuk
van de jezulet Adrianus Cosyns, een vruchtbaar auteur van dit soort spelen, de
Maria Stuart uit 169o, en wel uit het zogenaamde `tussenspel', dat een soort
persiflage geeft van de hoofdhandeling. Het begint met de `Zedenberisper,' die deze
hoofdhandeling nog even samenvat:
Z. Ghy siet op dit tonneel hue edelkoninginnen
die met een groote lied' malcanderen beminnen
maer in den schyn alleen van binnen is de gal
die naer [= nal een weynich tyt el haest uytbersten sal.
[...]

Vervolgens wordt deze schijnvriendschap tussen de protestantse koningin Elisabeth en Naar katholieke nicht Maria Stuart weerspiegeld in de apeliefde tussen een
zusje en een broertje, die wreed verstoord wordt als de moeder erbij komt:

I3 6

Soror. 0 alderliefsten broeder.
Frater. 0 suster die ick meer bemin als mine moeder.
S. Myn her [= beer].
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Myn lust.
F.
S.
Myn iel.
Myn troost.
F.
S.
Myn vreught.
F.
Mn
y al.
S. Die ick altyt bemin.
F.
Altyd beminnen sal.
Mater. Wat maeckt gby bier soo langh?Het is meer als negen ueren.
Piroken [zo beet de jongen] flucks naar school; ghy syt een stout fatzoen
[ = exemplaar],
'k heb meer met u alleen,
als al de rest te doen.

F. Mama 't is noch te vroegb.
M.
Gaet beenghy stoutenjonghen.
Hy gaet noeyt naer de school of wort daertoe gedwonghen.
Komt bier Lucretia,' k heb bier een soete taert
die ick voor u alleen heb langhen tyt bewaert.
Daer, eet die op alleen min alderliefste dochter
engaet dan naer de school.
F.
En sal ickblyven nochter [= nuchter]?
Geeft my de heft ma soeur.
S.
Neen.
F.
Geeft maer eene beet.
S. Gby syt te stouten gast; mama beet het geseet [= gezegd].
7
(sy vechten om de taert, in het vechten gaet de gordyn toe) .

Na opnieuw een interruptie van de `Zedenberisper' wordt vervolgens hetzelfde
thema ook nog eens uitgebeeld in de vriendschap en daarop volgende ruzie van
twee appelkoopvrouwen. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de
jezuleten met bun dialogen (ook Antonius van Torre was een jezulet) en spelen de
jeugd heel wat realistischer inschatten dan de Noordnederlandse schoolmeesters.

Het onderwijs aan meisjes

Reeds Erasmus en Vives hadden zich sterkgemaakt voor de intellectuele vorming
van het 'one meisje. Bij hen moest deze nadrukkelijk in verband staan met haar
latere taak als moeder en echtgenote en zij dachten daarbij waarschijnlijk vooral
aan de opvoeding thuis. Maar zeker in de tweede helft van de zestiende en het
begin van de zeventiende eeuw was het niet ongewoon dat meisjes nog enigerlei
vorm van voortgezet onderwijs volgden, waar ook meer praktische vaardigheden
op het programma stonden. Zo werd bij voorbeeld Anna Heyns, dochter van de
Antwerpse schoolhouder Peeter Hens in 1 5 8o bij iemand in de leer gedaan om
`koopmanschap' te leren.
Er waren in de Zuidelijke Nederlanden en wat later ook in het Noorden, heel
wat Franse scholen voor meisj es. Peeter Heyns was houder van zo'n Franse school
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en een van de velen die onder druk van de oorlogsomstandigheden uitweken naar
de Noordelijke Nederlanden. Zijn school, De Laurierboom genaamd, was eerst in
Antwerpen en later in Haarlem gevestigd. Frans was deftig en hoorde bij een
goede opvoeding. Gecombineerd met praktische vaardigheden en Erasmiaanse
vormingsidealen leverde dit het doorsnee lesprogramma op voor een meisje uit de
gegoede burgerij. De Leidse stadssecretaris Jan van Hout verwoordt het precies,
als hij in zijn testament van o september 16o6 bepaalt dat men zijn twee kleindochters als zij de juiste leeftijd hebben bereikt:
'in een goede befaemde fracoijsche schole sal bestellen ende besteden, niet om
aldaer courtisaensche manieren te leeren of 't joffertgen te spelen, maer om de tale
weeen promptelycke te leeren spreken, lesen, schryven, rekenen, cyfferen, neffens
,8
goede eerlicke sedige manieren, borgers kinderen vougende ende betamend [...].
Speciaal voor dit onderwijs verschenen er, eerst in Zuid-Nederland, later in de
Republiek, tweetalige schoolboekjes voor meisjes. Gabriel Meurier schreef La
guirlande des ieunes fiIles contenat [sic] une singularite de menus propos quotidiens dat,
in 5 64 voor het
voorafgegaan door onder andere een lofdicht van Peeter Hens in
eerst in Antwerpen uitkwam. Het bevat een twintigtal samenspraken in het Frans
dagelijks
leven, vanaf het
en het Nederlands over allerlei onderwerpen
uit het
opstaan 's ochtends, via school, maaltijden, huishouden, ontspanning, kerk en
kermis, tot het weer slapen gaan. Als voorbeeld een stukje uit de laatste samenspraak `Slapens tijt', die gevoerd wordt door Sophia (de `Meesteresse'), Emerentia, Raphael, Marguerite, Urselken, Barbele en Neesken, een heel gezelschap dus:9
'N. Belieft u lieve vrouwe, dat wy gaen slapen, en rusten?
S. Wat soudy alreede te bedde maken?

R. Wy sullen tlicht sparen.
S. Is de deure toe, endeghesloten?
N. Ick hebse ondersedt, gegrendelt, en ghespiet.
U. Rekenet vier [ = het vuur temperen door het met as te bedekkenj, en keirt den
heirt ende sedt den bessem overeynde int schouwe.
R. Doet dese brantysers wech.
M. Jaegt de katten uyt ter keukenen datse gaen muysen.
B. Seer eerweerdige meesteresse, ordineert my toch, een ander byslaapstere.
S. Sijdy met d'uwe niet te vreden?
B. Sy is vol sproeten, ende wratten, vol wilt viers [ = bepaalde huidaandoening],
seeren [ = wonden of puisten], ende sweeren.
U. Ende ghi vol sieren [ = mijten of puistjesb neten, crauwagie [ = jeukende
huiduitslag, schurft], rappich [ = schurftig] en schorfts.
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[...]
U. Ghy ronckt, droomt, en raest, so eysschelijck, dat ghy my bevreest en vervaert.
B. Sy doet my dickwils dencken, dattet eenen it if is, eenighe mare [ = heks],
tooveresse, oft neckerinne [ = duivelin].
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[16] Titelpagina van La Montaigne des pucelles/Den Maeghden-Bergh (Leiden, 1)-99), een
tweetalige verameling dialogen geschreven door Magdeleine Valery. De schriffster begon in het jaar
waarin ze dit boekje publiceerde in Leiden een Franse meijesschool.
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U. Onder reverentie ghesproken, ghy en hout niet op van schijten ende vij sten.
B. Ghy crabt my met uwen naghelen.
[...]
S. Gaet, gaet, accordeert, ende wordes eens, sonder gherucht, oft twist te maken,
ende datmen dlicht wel beware.
[...1'
In het Leiden van Jan van Hout be on Madeleine Valery – een familielid (zuster?) van de auteur van de Nederlandtsche gedenckclanck, Adriaan Valerius – in 1 S99
een Franse meisjesschool. Zij introduceerde zichzelf bij die gelegenheid met een
verzameling dialogen, getiteld Den maeghden-bergb, in negen t'samen-spratweet eve
ken, op de namen vend neghen musen, inboudende verscheyden scboone ende deucbdelicke
leeringhen, tot onderwijsinge vane jonckbeyt (afb. 16). 1° In de derde dialoog, die naar

Erato, de mute van de dans en de liefdespoezie, is genoemd, gaat het over het
musiceren. Een van de leerlingen, Emerentia van Delft, vraagt aan de Meesteres:
n tot de avont heeft ghebracht?
`E.Wat verheuginghe heeft men als men den tijdt
M. Indien eenighe dochter lust heeft om te leeren de conste van Musijcke, oft op
de Clavesimble te spelen eenighe Lofsanck, Psalm oft eerlicke Liedeken, dat
wort haergheleert.
E. Dat soude my rechts ghelijcken, want ick hebbe alreede eenighe dansspelen
gheleert.
M. De danserijen comt toe de wereltsche dochters ende lichtveerdige, ende niet
die God vreesen.
E. Die soodanighe lichte liedekens gheleert heeft, can oock wel Goddelicke Liedekens vaten.
M. Seer wel, want de Musijcke wort op de selve re en ghespeelt.
[..-]
M. Ick houde selfs dat de voyselicke ende instrumentale Musijcke, seer groote
cracht heeft om de herten te roeren om God te loven.'
Wat voor `Goddelicke Liedekens' dit geweest kunnen zijn die 'op de selve re en'
alswereldlijke wijsjes gaan, kunnen we leren uit een zangbundeltje als Kinderliedekens oftejeughds-boecxken uit 16 3 o, waarin bij voorbeeld het volgende liedje gaat
`nae dewij se van den Coningh van Vranckrijck':
Ick moet tot een bedencken
Een liedeken gaan schenken
Aen mijn kind'ren groot en kleyn,
Opdat sy met harten reyn,
God vreesen na myn afscheyden,
En haer ivandelingh leyden,
Na de wille Gods alleyn.
140

[-.]

[1 7] Illustratie uit Zacharias Heins' Deuchden-schole (Rotterdam , 1621 ); toneelstuk voor en over
schoolmeisjes. In het prentje is to ien hoe de deugdzame Johanna onder het ken van het evangelie wordt
gestoord door hoar lichtvaardige klasgenootje Galilea en de gepersonifieerde Curiositas.
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Door d'Enge Poort wilt dringhen,
Gheenydel Liedtjens sin hen
Noch onnuttejockerny,
Hier van wilt u hoeden vry;
Maer sin ht al met verlangben
Psalmen en Lof-sanghen,
Gheestelijcke Liedekens bier by.

Ook het schooltoneel werd beoefend. Peeter Hens schreef voor de leerlingen van
zijn Laurierboom drie stukken, over de gehuwde vrouw, de weduwe en de goede
moeder. De stukken zijn alleen in het Frans overgeleverd, maar in elk geval moet
van het eerste stuk ook een Nederlandse versie bestaan hebben. In dit stuk, Le
miroir des mesnageres, comedie treshonneste, representant la difference d' une bonne et mauvaise mesnagere, wordt het verschil tussen een goede en een slechte echtgenote

behandeld. Het isgeinspireerd op een samenspraak van Erasmus. De hoofdperheeft en ookfinancieel
hft het k fi niet
so on Susanna is getrouwd met een losbandig man
gemakkelijk. Maar desondanks blijft ze zelf deugdzaam en trouw. Haar eveneens
getrouwde zuster Nemra daarentegen leeft in welvaart en is lichtvaardig, frivool
en ontrouw. Natuurlijk keert het tij. Nemra wordt arm en wanhopig en Susanna
wordt rijk maar blijft de rust in haar hart bewaren.
Het zijn de opvattingen van Vives en vooral ook van Erasmus die Hens zijn
leerlingen meegeeft. Voorop staat daarbij de `kuisheid', in de zin van de beheersing van de wellust en de regulering daarvan binnen het huwelijk. De naam van de
school, De Laurierboom, symboliseert al de overwinning op de sensualiteit: in de
klassieke mythe was de nimf Daphne, achterna gezeten door de op haar beluste
Apollo, immers uit diepenibele situatie erect doordat zij in een laurierboom
veranderde. Dezelfde triomferende kuisheid is ook de overkoepelende deugd die
Peeter Hens
in zin toneelwerk uitdrukt.
Y
Zijn toneeldrieluik is in drie achtereenvolgende jaren, 1 5 9 5 , 1 5 96 en 1 597
die toen in Amsterdam gevestigd was
uitgegeven door zijn noon Zacharias Hens die
als uit ever en boekhandelaar. Later, in 1 62 5, en inmiddels verhuisd naar Zwolle,
komt Zacharias zelf met een berijming van Coornherts Maeghdekens-schole
(ca. 15 70-75), een stuk dat toen waarschijnlijk alleen in handschrift overgeleverd
was. Ook dit stuk berust op de opvattingen van Vives. In de versie van Hens
(afb. 17) beet het Deuchdenschole ofte spieghel der jonghe dochteren. Waer inne verthoont
wordt het verscheel ende d' uytkomste van de deuchdige, zedige ende wanckelbare wulpsche
dochters (= meisjes). Hierin wordt de hoofdpersoon Johanna, die het toppunt van
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deugdzaamheid is, door haar lichtvaardige klasgenootje Galilea bewerkt om de
navolging van Christus te verzaken. Galilea wordt daarbij terzijde gestaan door de
gepersonifieerde Superbia (Hovaardigheid), Opinio Perversa (Foute Opvattingen), Voluptas (Wellust) en Curiositas (Nieuwsgierigheid). Ze houdt Johanna de
enoeglijke verhalen van Male is en de vier Heemskinderen voor, die toch heel
g
wat leuker zijn dan het `sufboeck van het evangelie'. Daarnaast moeten voorstellen tot lekker eten, mooie kleren en dansen Johanna afbrengen van de juiste
levensweg. Gelukkig kan deze met hulp van de lerares Philosophia en haar vrien-
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din Humilitas (Nederigheid) weerstand bieden aan de verleidingen. Galilea daarentegen gaat ervandoor met Naar vrijer Habitus Peccati (Gewoonte om te Zondigen), die vervolgens haar geld verbrast en in de gevangenis terechtkomt. Johanna
wijst Galilea erop dat ze daar blij om moet zijn: ze is nu bevrijd van de zonde. Het
stuk eindigt ermee dat ze zelf trouwt met een godvruchtige vrijer.

DE RELIGIEUZE VORMING (PROTESTANT)

Het godsdienstonderwijs werd sinds de zestiende eeuw, zowel in de school al s
daarbuiten, in de eerste plaats gegeven met behulp van de catechismus, waarin clq
geloofswaarheden door middel van vraag en antwoord uiteen werden gezet. In
protestantse kring gebruikte men de Heidelbergse catechismus van 1 563, maar al
in de zestiende eeuw kwamen er bewerkingen speciaal voor kinderen. Zo verscheen bij voorbeeld in i 5 99 het Cort Begrijp; inhoudende de voornaemste Hooftstucken
der Christelijcker Religie, toegeschreven aan Marnix van Sint Aldegonde. Het
werkje is duidelijk anti-katholiek en richt zich op de allerjongste kinderen:
Isser dangheen Vage-vier?
Neent [...]
Waerom se en dan de Pa en dat sy de sielen uyt het
Vage-vier lossen met sielmissen ende offerhanden?
Om geld in de Borsse to crijghen.' I I
Op de Dordtse synode van 1618 uitte men de nadrukkelijke wens dat er een nieuw
eenvoudig catechiseerboekje voor de jeugd samengesteld zou worden, maar dat
kwam er nooit. Wat er wel was, was een eenvoudig uittreksel van de Heidelbergse
catechismus, ookgenoemd het Kort begrip der christelijke religie, opgesteld in 1608
door de Middelburgse predikant Hermanus Faukelius. Dit boekje was zeer succesvol en werd doorpredikanten gebruikt bij de publieke catechisatie van kinderen.
Om het leren to vergemakkelijken kwam Balthasar Bekker in 1661 met een Gerymde Kinder-leere of kort begryp van den Neder-landtschen catechismus.

Daarnaast vond bij de meer fijnzinnig protestanten, de zogenaamde pietisten,
de religieuze vorming ook vooral lasts in de huiselijke kring. Naar met name
Engels voorbeeld werd de nadruk gelegd op de persoonlijke devotie van deugdbeoefening, gewetensonderzoek en wat men de 'huisdevotie noemde: bijbellezing, gebed, zang, catechisatie, en de lezing en bespreking van stichtelijke werken,
dat alles onder leiding van de beer des huizes. Het was de uitgesproken bedoeling
ook de kinderen van jongs of hierbij to betrekken. Zo schreef de invloedrijke
pietistische dominee Willem Teellinck, dat de ouders erop dienden toe te zien dat:•
`de kinderen, jonck ende out, elck nae hare gelegentheyt, oock mede doen in de
selveplichten, met aller aandacht; [...] dat men de kinderen, als sy nu at vorder
opgewassen zijn, ende daer toe eenichsins bequaem zijn, dan selve doe by haer
selven bidden, ende datmen hun leere, hoe sy hare gebeden mochten uyt haer herte
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doen, gelyck sy leeren hare Ouders aenspreken, ende wat van hun begeeren. Oock
de heylighe Schriftuere lesen, ende andere stichtelicke boecken; ende doen hun
dan rekeninghe geven 's middaechs, ende s'avondts aen tafel, van wat sy ghelesen,
ende onthouden hebben.'12
Dezelfde Teellinckpubliceerde in 161 8 en 1621 een bewerking van Faukelius' Kort
begrip. Dit huiscatechisatieboek is geschikt om voorgelezen te worden. In de
mare zijn vragen en antwoorden opgenomen as me de essentie van de stof kan
wordengetoetst. In 1639 verzorgde zijn zoon Maximiliaan een heruitgave waarin
een verklaring van de tien geboden en het onzevader zijn opgenomen. Twee jaar
later, in 1641, verscheen van de Haagse predikant Caspar Streso Het voor-beeldt van
de gesonde woorden: dat is: de gronden der saligheyt beyde inkennisse ende practijcke. Het
geeft de basiskennis die kinderen en `eenvoudigen' nodig hebben om de tali held
te kunnen ervaren. Ook dit boekje omvat huisoefeningen, gebeden, een instructie
hoe men moet bidden, hoofdstukken uit de bijbel en een eenvoudige catechismus.
Voor de allerkleinsten heeft Streso nog een catechismus van tien pagina's bijgevoegd, die als volt begint:
`yr.: Wie heeft ugeschapen?
ant.: Godt.
vr.: Waer is Godt?
ant.: Inden Hemel.
yr.: Hoe heet Godt?
ant.: Hi' heet Godt, Vader, Soon ende H. Geest.
yr.: Sijnder dan drie Goden?'

1 44

In de jaren vijftig en zestig van de zeventiende eeuw kwam er een beweging op
gang om de catechese te verbeteren. Verschillende predikanten riepen het yolk op
tot boetedoening naar aanleiding van een aantal calamiteiten, zoals watersnood en
brand, enpolitieke ram en: de dood van de prins van Oranje, de oorlog met
En eland het verlies van de Braziliaanse kolonie, waarin men de wrake Gods
meende te zien. Het aanbod, en de afname, van catechiseerboekjes groeide in
aantal en soort. Een Catechkatie van Petrus de Witte van 16 5 2, waarin hi' de
opvoeders op het hart drukt hun kinderen dagelijks met behulp van zijn boekje te
onderwijzen, werd binnen zes jaar tien keer herdrukt.
Kenmerkend voor depietisten is, dat zij de catechisatieplicht uitbreidden tot de
kleinste kinderen, onder de zes jaar. Zij bestreden de gangbare opvatting dat
dezen nog niet rijp zouden zijn voor geestelijke stof. Als religieuze zaken maar
mondjesmaat en in een simpele vorm werden gepresenteerd, was ook een klein
kindgoed tot begrijpen in staat. Men moest het niet met en `vaste spijs' bieden,
maar `melk'. Zo werd het hiaat in het boekenaanbod voor kinderen langzamerhand opgevuld.
Franciscus Ridderus nam in zijn populaire Dagelijcksche huys-katechisatien (16 57),
dat tot ver in de achttiende eeuw werd herdrukt, Huysgesangen voorkinderkens en
catechisatieoefeningen op. De christelijke geloofsartikelen, de plichten van een
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christen en de bijbelse geschiedenis kwamen aan de orde in morgen-, middag- en
avondoefeningen, die bestonden uit in moeilijkheidsgraad opklimmende vragen.
Elke avond dienden de kinderen to vertellen wat zij die dag hadden geleerd. In
totaal namen de oefeningen een uur per dag in beslag. Aldus kon een ieder `zielenspijs' uit het boek halen. Ridderus benadrukt een aantal malen dat de ouders het
goede voorbeeld moeten even. De fabel verhaalt immers
`dat de Kreeft sijn soon bestrafte over het krom ter zij den uitgaen, maer de jonghe
Kreeft antwoorde: Gaet my re ht uyt voor, ick sal u volgen.' (ed. 165 9)
In de Huysgesangen voor kinderkens, die op de wijs van de psalmen gezongen konden
worden, luidt het dan ook:
Men doopt de Kind' ren groot en kleen,
Algaet ' t geloove niet voor heen,
't Verbont is oock voor kleyne Kind' ren.
Voor haer is Christi Geest en bloet.
Schoon ' t Kint het Christen Werck niet doet,
Men moet des seen niet verhind' ren.

(Wan den Heyligen Doop')
Dat de die ere geloofswaarheden voor kinderen geschikt geacht werden, blijkt uit
hetgezang Tan het H. Avondtmael':
Maer hoe heb ick derven treden
Om die Spijs to grijpen aen?
'k Ben van boven tot beneden,
Onreyn, en met schult belaen.
Maer ditgeeft my noch een moet,
Dat myns Heeren dierbaer Bloet
Oock voorgroote sonden heylight
En voor straf ten vollen veylight.

En het lied 'Van de Godtsdienst' richt zich op niet mis to verstane wijze tegen het
katholicisme:
Ick Bien een Godt, soo eyscht sijn Wet,
Geen Engel, of gestorven Vroomen.
Geen beelt doet my hier in belet:
't Hert is alleen op Godt geset:
'k Der anders tot sijn Troon niet komen.
' kVerneder my oock voor mijn Heer,
Ick offer aen den Geest gebeden:
Dan soeck ick vorders niemant weer.
Maria doe ick nimmer eer:
Nochtans ick acht haer re leden.
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Ick kus noch hooft, noch hert, noch handt;
NochJets van Heyl'gen naergelaten:
Veel min een lap, een schoe, een tandt;
botte Pausdoms misverstandt!
0
Wat sullen u die din en baten? (ed. i659)

Franciscus Ridderus publiceerde nog tal van andere werken 'tot een besige Ledigheid' in huiselijke kring. In De Tafel des Heeren 066o), een driedelig werk over de
voorbereiding op het Avondmaal, laat hi' de godvruchtige Lazarus en Maria en de
lichthartige Martha in hun eigen stijl met elkaar converseren:
' Sondaghs Namiddagh
Martha: Daer zijn wy wederom in de Predicatie geweest, en hebben uyt de
Catechismus hooren prediken: het was het oude deuntje: ick heb de
Catechismus soo dickwils hooren Prediken, dat ick bijkans al moede
ben: ick nam een slaepje op. De Predicanten nemen het gemack al
mede: sy behoeven dan niet veel to studeren: seker sy mochten wel wat
anders Predicken als de Catechismus.
Lazarus:Wel hoe, Suster Martha? hoe set gy dat soo? weet gy niet dat dit de
ordre is van alle onse kercken?ghy moet daer soo qualijck niet van
spreken: De Synoden hebben dese ordre voorsichtelijck in-gestelt, op
datmen alle jaer de heele Religie eens soude hooren.' (ed. 1677)
Deze luchtige schrijftrant vergrootte de aantrekkelijkheid van de lectuur, maar
werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. In het Historisch ABC (1664,
derde druk 1 700) behandelde hi' vijfhonderd onderwerpen, elk geillustreerd met
e Kerkelijke, en Wereldsche Autheuren'. Het werk is
`drie Historien uit Heilig,
alfabetischgeordend, zodat men onder de b achtereenvolgens aantreft: barbier,
bakker, baart, belle, beul, beker, be raven beenderen van dode, bedstede enzovoort. In de mare van de korte tekstjes geeft hi' de vindplaats van zijn gegevens.
Nummer 19 9 gaat over `Koussen', waarover hi' schrijft:

Joh. i3

`De Joden en andere Volkerenplachten een Kouss EN to dragen, maer
gingen bloots beens op sooltjes die sy onder haer Voeten bonden: Hier
van daenquam de gewoonte dat men malkanderen de Voeten wiesch
als men door beslijkte we en gegaen hadde, gelijk de Heere Jesus dese
nederigheid gebruikte aen zijn Apostelen, en gaf een exempel, niet so
seer van het Voetwasschen selve, als wel van nederigheid.' (ed.-1699)

Hi' uit de hoop dat dit boek gebruikt zal worden als een soort gezelschapsspel:
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`Inplaetse dat men de tijd soeckt door to brengen met ydele praet en vertellingen,
so konde men een Voonverp voordragen, ende malkanderen ondervragen, wat
Historie men daer op weet to verhalen, ende dan het gebruik daer by doen. Dus
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konnen de Kinderen kennisse bekomen van de Historien, deselve met gemak
onthouden, ende daer door onder wesen worde in de plichten van leven.'
Na het midden van de zeventiende eeuw publiceerde de Rotterdamse predikant
Jacobus Borstius zijn Kort Begryp der christelyke leere (afb. 1 8). Hierin zijn `Korte
Vragen voor de kleyne kinderen' opgenomen, die zeer populair zijn geworden. Ze
werden tot ver in de achttiende eeuw afzonderlijk uitgegeven en opgenomen in
catechisatiewerken en schoolboeken, en waren de leerstof voor de calvinistische
jeugd. " Deze `Korte Vragen' van Borstius worden ten behoeve van de `stamelende Kinderkens' dan weer door de Leidsepredikant David Knibbe opgenomen
in zijn Katechisatie over het Kort begrip, een bewerking van Faukelius die geschikt
as voor alle gezinsleden , 'on
en goud. Het catechiseerboek Melkvoor kinderen ende
w
vaste-spyse voor volmaakten (1665) van Jacobus Stermont, predikant in Den Haag,
geeft om en om lessen voor kinderen en voor volwassenen. De `melk' onderscheidt zich slechts van de `vaste spijs' door verkorting, niet door vereenvoudiging. Hetzelfde geldt voor Guijelmus Saldenus' Christelijke Kinder-School (tweede
druk 1669), dat een eenvoudige catechismus en enkele gebeden voor kinderen
bevat. Dit boekje onderscheidt zich echter door de opdrachtgedichten aan 'den
Christelijcken Leerling' en `Aen de Kleyne Kinderen', welke laatste als volgt gaat:
Teere spruytjes, soete Jeugd,
's Vaders lust en's Moeders vreugd,
Hoop van Kerke en van Land,
Queekelingen van Gods hand,
Speelziek volkje, heyligzaad,
Hoor in' t korte mynen raad:
Seel vry lustig in uw' tijd,
Maargedenkt ook dat gy zijt
Niet tot speelen slegs geteelt,
Maar, uytdruksels van Gods beeld,
Hem ter eeren voortgebracht;
Sie dan, dat gy 't meest betracht,
Niet uw' spelen, maar ' t geen meest
U kan vord' re tot Gods Geest. (ed. 1684)

Een zeer invloedrijke pietist, die zich sterk heeft ingezet voor de vorming van het
kind, was ten slotte Jacobus Koelman. Ook hi' schreef, naar het voorbeeld van
Ridderus' Dagelijcksche huys-katechisatien, een Driederley-catechismus (1679), waarin
men een behandeling van de grondslagen van het christelijk geloof van de bijbelsegeschiedenis en van de praktijk der godzaligheid vindt. Deze catechismus is
bedoeld voor kinderen vanaf zes jaar. Er gaat een catechismus aan vooraf speciaal
voor de `kleynste kinderen' tot zes jaar.
Dat hetpietistische devotie-ideaal Koelman na aan het hart lag, bewijst zijn
bundeling van Twintigexempelen, van godtzalige en vroegstervende jonge kinderen ( 1 684).
Deze kinderbiografieen zijn uit het Engels vertaald, de meeste zijn ontleend aan
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JamesJaneways A token for children: being an exact account of the conversion, holy and
exem_plary lives andjoyful deaths, of severalyoung children (1670. Dit puriteinse kinderboek was in En eland direct populair en blijft dat tot in de negentiende eeuw.
Degedachte die bij de pietisten voorop stond was, dat alle mensen – dus ook
kinderen – van nature verdorven waren en daarvan alleen door de genade van
Christus konden worden verlost. Besef van eigen zondigheid en berouw daarover
waren de voorwaarden om diegenade te kunnen krijgen. Om kinderen daarvan te
doordringen kon men niet volstaan met alleen lering, zoals bij volwassenen, maar
moest men met voorbeelden duidelijk maken hoe ook op one leeftijd de zaligheld verworven kon worden.
In depietistische levensbeschrijvingen van kinderen voor kinderen staat het
praktische vrome leven centraal. De meeste kinderen hebben al vroeg religieuze
ervaringen, vinden vermaak in de om an met vrome lieden en het horen van
preken. Ze leren hun catechismus, lezen hun bijbel en stichtelijke boekj es, en doen
in afzondering hun religieuze oefeningen. Ze sterven allemaal 'on voor
vOOr hun
vijftiende jaar,
maar niet dan nadat uitgebreid hun sterfbed is beschreven, waaruit
hun liefde voor hun opvoeders, hun wijsheid, vroomheid en vooral hun berusting
in de naderende dood spreekt.
Datde kinderen de dood inderdaad als een verlossing ervoeren in de door
Koelmangepresenteerde kinderwereld, is ook voor ons te begrijpen. Speelgoed is
verboden, strenge onthouding van alle aardse geneugten wet. Kinderen die de
moed hebben de frivole levenswandel van hun naasten (zoals het lachen) te bekritiseren, worden als voorbeeldig voorgesteld. Kindertranen vloeien rijkelijk in de
gegeven exempelen. De hoofdpersonen bevinden zich menigmaal 'in d'een of
d'anderen hoek alleen op hun knieen' omdat de erfzonde hun te zwaar weegt of
omdat hun vrome levenshouding botst met het gebod hun vader en moeder te eren.
Het Vierde Exempel beschrijft het korte leven van een `kleyn kint in Engelandt', dat al op vijfjarige leeftijd wil sterven:
`Eyndelijk als hi' maar vijf jaaren oudt was, en een tol zweepte, zo wierp hi'
schielijcken zijn zweep en tol daar heen, en lie na zijn Moeder, en zeyde met
groote vreugde, "Moeder ik moet na Godt gaan , wilt gy met my gaan? "'
De moeder antwoordt dat zij pas gaan wil als God haar roept, maar haar zoontje
volhardt:
"`Ik wil niet blijven. Ik moet tot Godt gaan." En daarom vraaghde hi' niet meer na
spel; maar omtrent een maand daar na wierdt hi' ziek, en stierf, altijdt zeggende in
zijn ziekte, dat hy tot Godt most gaan, en vraagende zijn moeder, of zy met hem
wildegaan.'
In het Vijfde Exempel wordt het ziekbed beschreven van een twaalfjarig meisje,
dat tijdens haar korte leven de steun en toeverlaat van haar `weduw-moeder' was:
1 48

`Zy was niet veele dagen ziek geweest, of zy kreeg de tekenen van de pest; 't welk
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[I8] Titelpagina van Kort Begrijp der Christelijcke Leere door Jacobus Borstius (Amsterdam
1-619) . In de jaren vifftigen zestig van de zeventiende eeuw kwam er een beweging op gangom de catechese
te verbeteren. Het aanbod en de afname van catechiseerboekjes groeiden in aantal en soort. De Rollerdamse predikant Borstius nam in zip; werk vragen op voorjonge kinderen, die de leesstof waren voor de
calvinistischejeugd.
[19] Afbeelding uit Uyterste Wille van Soetgen vanden Houte (Amsterdam, 1. 699 ). Soetken
vanden Houte was een doopsgezinde martelares die op beschuldigingvan ketterij in een Gentse gevangenis
werdgezet, waar z# in 6o overleed. Aan haar kinderen liet als testament een boekje na om hun het
juiste geloof voor ogen te houden. Haar werk is in alle doopsgezinde martelaarsboeken opgenomen.
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[zo a & ID} Titelpagina' s van Uyterste wille van een Moeder ( Amsterdam , 1698),, een vertalinguit
het Engels van Elisabeth Jocelyns geloofstestament. Het 'testament' werd in de estiende en eventiende
eeuw een geliefd literair genre in de zeddijke-religieuze opvoedingslectuur voor de jeugd. Jocelyns testament, geillustreerd met plaatjes en met spreuken uitgegeven, bestaat uit moralistische liedjes die geschreven zfin op bekende wereldse zangivIjsjes.
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zy eerst zach, en was zeer blijde in het denken, dat zy voor den Heere gemarktekent was, en nu ras na Christus zoude gaan; [...r
Als zij bijna sterft zegt haar moeder:
`datse bedroeft was, datze zo een goed kindt zo menigmaal bestraft en gekastijdt
hadt."6 Moeder," zeyde zy, "spreekt zo niet, ik danke Godt, nu ik ben stervende
voor uw bestraffingen en ook voor de kastijdingen, want ik mocht ter belle
gegaan hebben, had het niet geweest, dat gy myn bestraft en gekastijdt hadt." [...]
Een weinigh voor dat zy stierf, hadt zy een groote strijdt met de Satan [.... Daar na
hadt zy een root gevoelen van Gods liefde, en een heerlijk gezicht, als of zy de
hemelengeopent hadt gezien, en de Engelen komende, om haar to ontfangen [...]
en zoging zy in een verrukking van blijschap, en heylige triumphe, ten hemel, als
zy omtrent twaalf jaar oudt was. Hallelujah.'
In zijn bundel heeft Koelman ook de biografieen opgenomen van een paar Nederlandse kinderen, het Leidse zusje en broertje Susanna en Jacob Bickes, die op
respectievelijk veertien- en zevenjarige leeftijd in 1664 aan de pest stierven. Deze
biografieen, die trouwens ook in Janeways bundel staan, waren al in het sterfjaar
uitgegeven
ond de titel Laetste uyren van Susanna Bickes, oudt 14
van de kinderen
onder
Jaren. En de laetste woorden van Jacob Bickes, oudt 7 Jaren. Bede aligh in den Heere
ontslapen, een boekje dat tot ver in de achttiende eeuw herdrukt werd.

De zevenjarige Jacob, die zo'n drie of vier weken eerder met de pest besmet is
in de hemel komt:
dan zijn zusje, weet dat hi'in
nasterven
zi
T.].
in den eersten brief Johaes
nn het 2. Kapittel [staat], Kinderkens en hebt de
wereldt niet lief, want de werelt gaat voorby; we dan al wat werelts is, we met al
min goedt, we met mijn degen (zijnde een kinder-degentje, hem van een student
vereert) want daar ik kome, is geen de en van doen; men zal daar niet vechten,
maar, Godt looven, wech met alle mijn boeken, daar ik kom, heb ik geen boeken
van doen, daar zal ikgenoeg geleert zijn, daar behoef ik niet meer to leeren.'
Koelmans exempelen zijn in de achttiende eeuw door de Rotterdamse predikant
Wilhelmus Eversdijk opnieuw uitgegeven in Des Heeren lof, verkondigt nit den mond
der kinder (1 7 23), een vaak herdrukt en heel populair geworden boek, dat in
bevindelijk gereformeerde boekwinkels nog steeds verkrijgbaar schijnt to zijn.
Voordat Koelman de kinderbiografie in Nederland introduceerde, moesten de
Nederlandse kinderen het doen met de levens- en vooral stervensgeschiedenissen
van voorbeeldige volwassenen. In calvinistische kring had men de Historie der
martelaren van Adriaan Cornelius van Haemstede (1 5 5 9), dat in vele edities voorhanden was. Het bevat gruwelijke verhalen over het lijden en strijden van de
protestantse martelaren en is meestal geillustreerd met gravures waarop een en
ander tot in detail is weergegeven. Zo bij voorbeeld de geschiedenis van Johannes
de Klerck, die met goddelijke ijver de afgodsbeelden van de katholieken in de stad
Metz in Lotharingen in stukken had geslagen. Hem werd:
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`sijn rechter-handt afgehouwen , daer na de neuse met scherpe tangen afgenepe,
desgelijcks sijne be de armen ende borsten afgesneden.' (ed. 165 7)
Tijdens zijn marteling bleef Johannes de katholieken erop wizen dat zij in hun
religie het werk van mensenhanden verafgoodden in plaats van Gods woord.
Ook andereprotestantse geloofsrichtingen hadden hun martelaarsboeken. De
Historie der martelaren van de doopsgezinden bij voorbeeld (1615), of de latere
uitgebreide bewerking daarvan door T. J. van Bragt, Het bloedigtooneel of martelaers
spiegel der doopsgesinde of weereloose Christenen (166o), zal in die kring ook wel door
kinderengelezen zijn.
Voor een juist begrip van het lijden der martelaars achtte men trouwens vooral
bij de calvinisten ook een goede algemene kennis van de vaderlandse geschiedenis
onontbeerlijk. Ouders dienden hun kinderen deze kennis bij to brengen, zegt
Koelman:
`Spreekt haar van de Historien van ons landt, van onzer voor-ouders onderdrukking onder het Spaansche jok, en onder de Spaansche en Antichristische Inquisitie.'
aartoe achtte hi' Abraham van de Veldes De wonderers des alderEen geschikt boek daartoe
booghsten , ofte aenwijsine van de oorsaecken we en en middelen, waer door de Geunieerde
Provintien, uyt bare vorige onderdruckinge soo wonderbaerlijck, teen vermoeden van de heele
Wereldt, tot soo grooten macbt, rijckdom, eere, en ontsaggelijckheydt zijn verbeven; gelijck
deselve in verscheyden voorname historie-schrifters voorkomen (1668). Hoewel niet speciaal

voor kinderen geschreven, zag hij dat boek toch liever in hun handen 'clan het
boekjen dat gemeinlijk gebruyckt wordt, genaamt, de Spaansche Tyrannie'. Zelf
is Van de Velde over de S_paansthe Orannye, of Spiegel derjeught, die we hiervoor al
be rakers heel wat positiever. Hi' klaagt zelfs over de weerstand die dat boekje in
katholieke enprotestantse kringen ondervond:
`Ick spreke de waerheydt, ick en liege niet, des my oock mijne Conscientie getuygenisse geeft, dat ick Papisten en Arminiaeners kinderen hebbe geseght ende era
den, hare Ouders en Vrienden den Spiegel der Jeught te eyssen om die to leeren, maer
hebben my ter antwoort gebracht, dat hare Ouderen en Vrienden niet begeerden
dat sy dat Boeck souden leeren; [...]' (ed. 1677)
Speciaal gericht tot kinderen zijn in de martelaarsboeken de testamenten, door
martelaren voor hetgeloof aan hun kinderen nagelaten. Vaak werden ze ook los
uitgegeven. Zo bij voorbeeld de Uyterste wile van Soetgen vanden Houte , dewelk sy hare
kinderen David, Bet en en Tanneken, tot een memorie en voor het alderbeste goet beeft
nagelaten (afb. 19). Deze Soetken vanden Houte was een doopsgezinde martelares,

die op beschuldiging van ketterij in een Gentse gevangenis werd gezet, alwaar zij
in 15 6o overleed. Met haar boekje wilde zij haar kinderen
I52

`een gedenkenis laten, niet van silver of goud, want sulke juweelen zijn verganke-
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[2I]Illustratie uit Uyterste Wille van Soetgen vanden Houte (Amsterdam, r699). Soetkens
testament is in 1699 apart herdrukt als aanvulling op het testament van Elisabeth Jocelyn. Dee
bundeling van twee testamenten is overvloedig geillustreerd en door A. Spinneker in versjes toegelicht.
Afgebeeld is de moeilijke keuze die een mens moet makers tussen de smalle, harde levensweg naar de
goddelijke zaligheid en de makkelij ke, brede we naar de hel.
[22] Illustratie uit ElisabethJocelyns Uyterste wille van een Moeder (Amsterdam, 1698); een
waarschuwing teen de hoogmoed en een aanbeveling van de nederigheid. De hoogmoed gaat gekleed in
z
ijden kleren; opgesierd met parels en pauweveren trekt zij de duivel aan. De nederige van geest zal door
God beloond worden.
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lijk, maar een juweel wilde ik wel in u herteschrijven, waar het mogelyk, het Welk
is het woord der waarheyd.' (ed. 1699)
Voordat ze definitief afscheid neemt van haar kinderen spreekt ze ze nog afzonderlijk toe:
`David, myn lieve Kind, ik wil u bier mede den Heere bevelen, gy zijt de oudste,
leert wijsheyd, op dat gy u Susterkens een goet exempel geeft, en wacht u van
quaet geselschap, en van achterstraten te spelen met quade knechten [ = jongens],
maar leert seer lesen en schryven, op dat gy verstandig word, en hebt malkanderen
lief [...]. Voort, mijn lieve Kinderen, Bet en en Tanneken, mijn lieve Schaepkens,
ik vermane u-lieden in al dit selve [...] zijt [...] vriendelyk, eerlyk en stil, gelyk de
'one Dochteren toebehoort: Bid den Heere om wijsheid, die u gegeven sal worden: leert seer lesen en schryven, neemt uw genoegte en bekommering met Psalmen, Lofsangen en Geestelijke Liedekens [...].' (ed. 1699)
De Uyterste wile van Soetken vanden Houte is, evenals een ouder testament van de
doopsgezinde martelares Anneke van Rotterdam, in alle doopsgezinde martelaarsboeken opgenomen. Aan het eind van de zeventiende eeuw, in 1699, wordt
het nog apart herdrukt als aanvulling op een vertaling uit het Engels van Elisabeth
Jocelyns Uyterste wille van een Moeder aan haar toekomende kind (1 698). Deze bundeling van twee testamenten is `om de leeslust van de jeug
kk overvloed optewekken'
dig geillustreerd en dat wat in de afbeeldingen is weergegeven, wordt door
A. Spinneker ook nog eens in verses toegelicht (afb. 20). Zo wordt een betoog van
Soetken vanden Houte of b. 21) over de smalle en de brede ,wegeillustreerd
dat g
is met de spreuk 'De keur is root van deeze twee, Of eeuwig wel of eeuwig wee',
verhelderd door de volgende dichtregels over de `Gevaarlycke keur tussen Ydelheid en Eeuwigheid':
De MereJeugd, nu met onwike schreeden
Het eerste groen der kindsheid uitgegaan,
En totgebruik van kennis en van reden
Gevordert, vindzig el in twyffel staan.
Hier oopent zigeen tweesprongvoor zyn oogen,
Engeeft hem keur van we en te betréen,
Dies wo
d zyn
r hert nu dus, dan zoo bewoogen ,
Hydubt, en wikt, en weet schier niet, waar been.
[...]

Het testament vanJocelyn, dat voorafgaat aan dat van Soetken, is geschreven in
het kraambed. De schrijfster overleed te Cambridge op 21 oktober 1622, negen
r testament
bestaat uit moralistische
dagen na de geboorte van haar dochtertje.
Haa
liedjes die in dit geval geschreven zijn op bekende wereldse zangwijsjes (afb. 22).
Zogaat het liedje `Teen de Hoovaardigheid' op de wijs van 'Belle Iris':
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Ja, ontaarde Hoovaardy,
Dek uw hold met paau2ve-vieren,
Cier uw lijf met zydekléeren,
Voeg' er goud van Ofir by ,
Diamant en paarle-snoeren,
Laat van Oost- en Westerkust
Alle schoonheid herwaarts voeren,
Tot vervulling van uw lust.
Zoo, zoo schijnt gy een Godin,
Die alom ontelbre zielen
Voor uw Mogentbeid doedknielen,
Vastgeboeit aan Uwe min,
Vlytigom u steeds te vieren,
En volyver, dag en nacht,
U het offer toe te wieren
op altaaren, ryk van pragt.
[...1

Meer een vaderlijk instructieboekje dan een echt testament is Den uutersten Ovalle van
Lows Porquin, het zestiende-eeuwse boekje dat ook de hele zeventiende eeuw
door nog herdrukt werd en dat we hiervoor al tegenkwamen. Een soortgelijk
`testament' schreef Pieter Jansz Twisck, leraar van de doopsgezinden te Hoorn en
bezorger van een controversiele heruitgave van de doopsgezinde Historie der martelaren van 161 5 : de Historie derwarachtighe getuygen Jesu Christi ( 1 61 7). Zijn Vaderlyck geschenck, ofte testament, zijnde een verklaringe over bet vyfdegebodt, betreffende de
filicht derkinderen benevens hare ouders uit 1 6z3, bestaat uit een aantal aan de bijbel, de
klassieken en degeschiedenis ontleende exempelen over de houding van kinderen
ten opzichte van hun ouders, waaruit blijkt dat God ongehoorzame kinderen
allerminst ongestraft laat. Ook de loop van de geschiedenis blijkt door de vaderzoon-relatie bepaald te worden. Verklaart de ondankbaarheid van Philips 1 1
tegenover zijn vader immers niet het schrikbewind dat hi' over de Nederlanden
voerde?
In tegenstelling tot eerdere testamenten die postuum werden uitgegeven, publiceert Twisck zijn laatste wil tijdens zijn leven. Blijkens zijn eigen toelichting was
deze breuk met de traditie noodzakelijk om zijn testament zo vroeg mogelijk aan
ontregelde kinderen aan te kunnen bieden.
Een herdruk van Twiscks Testament (afb. 23) uit 1668 heeft op de titelpagina zes
gravures, die evenzoveel van deze gevallen in beeld brengen. We zien onder meer
hoe een dochter haar vader zoogt die in de gevangenis uitgehongerd wordt, hoe
drie zoons door middel van een boogschietwedstrijd met al doelwit het hart van
hungestorven vader bepalen wie zijn koninkrijk erft, en hoe een Westzaner Boer
zijn invalide moeder van de Spanjaarden redt door haar over het ijs naar Hoorn te
slepen. Dat ouders ook gestraft mogen worden voor de door hen be an fouten
blijkt uit het volgende:
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[2 3 ] Titelpagina van P .J.T2visck, Een Vaderlyck Geschenck (Hoorn, IGO ) . Twisck, leraar van
de doopsgezinden to Hoorn, publiceerde in 16 2 3 zijn Vaderlyck Geschenck over het vijfde gebod, Bert
tav vader en 112V moeder'. Ines gravures op de titelpagina van een herdruk uit 1668 worden voorbeelden
van liefbebbende kinderengegeven. Linksboven is een dochter to ien die Naar vader zoogt als deze in een
gevangenis wordt uitgehongerd en rechtsboven een oon die zijn moeder over het ijs wegsleept van het
Spaanse leer.
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Ten [...] Vader worde van sijn soon by't hayr ghesleept, komende op een seeckere
plaetse so o riep hy, te weten de Vader, ey houdt op, ofte niet verder myn soon,
want dusverre heb ick myn Vader oock ghesleept, bekennende dat hy 't verdient
hadde, alsooghehandelt te worden.'
Twisckpubliceerde voor kinderen ook een liedbundel. Di Kleyn Liedt-Boecxken
(16 33 ) bevat naast psalmen en lofzangen ook nieuwjaars- en bruiloftsliederen. Om
de jeugd of te leiden van de wereldse, onstichtelijke liedjes heeft Twisck zelfs op
bekende wi's'es liedjes ter vermaak geschreven:
Geliefdejeught al tot Sardam
Met ditgbedicbt ick tot u quam,
bout dock u lichaem sedich tam
In Godts vreese, stadich wesen
Sonder wereltscheydelheyt,
't Gheen Christ' lijck is u toebereyt.
[..-]
0jeucbt u neerstich haest en spoet,
Om Gods erve niet te derven
Hier medegroet ick u gbelijck,
Maegdben en knapen op de Zuyd-clijck.

DE RELIGIEUZE VORMING (ROOMS-KATHOLIEK)

Ook aan rooms-katholieke kant leidde de hervorming tot herbezinning en de
propagering van een striktere geloofsbeleving. De contrareformatie bracht in de
Zuidelijke Nederlanden een zorgvuldiger controle op schoolboeken en in het
Noorden de clandestiene produktie en import, met name door missionarissen die
het verlorengeloofsterrein trachtten terug te winnen.
In de Zuidelijke Nederlanden werden schoolboeken verbeterd en aangepast aan
de nieuwe normen op de markt gebracht; hetzelfde gold voor de kindercatechismussen. Zo verscheen er Het dobbel cabinet der cbristelycker wysheyt, besluytende in korte
vraegen en antwoorden, d' eerste beginselen en leeringhen van bet catbolyk geloove, die deg
on
kinderen meest behooren te weten, endegbevoegelijck louden mogben beantwoorden, en voor de
allerjongsten Het kleyn cabinet der wijsbeidt, dat waarschijnlijk een samenvatting

daarvan is. Beide werkjes zijn zonder vermelding van het jaar van uitgave in het
eerste kwart van de zeventiende eeuwgedrukt, met een approbatie uit 1624. Het
dobbel cabinet (afb. 24 a & b) telt zestien pagina's en bevat 'kinder-ghebedekens' en
een korte catechismus, en is tot in de achttiende eeuw herdrukt. Na den bij
het opstaan, komt het volgende gebed voor het begin van de schooldag, gefflustreerd met een kleine houtsnede van Jezus aanhet kruis:
Vrage. Wat gebedeken se ht gy voor de Jesse?
Antw. Cruysken Cruys goet begin
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Den beyligben Gheest in mijnen sin,
Dat ick wel magh leeren,
Dat bid ick onsen lieven Heere,
Dat ick wel magb ontbouwen,
Dat bid ick onsen lieve Vrouwe.

Een ander nieuw kinderboek is het Cort begrilp van acht oeffeningben, dat in 1604
anoniem verscheen. De auteur, de jezulet Lodewijk Makeblijde, had dit boekje
zeven jaar eerder, in '597, eveneens anoniem uitgegeven te Leuven onder de
langere titel Cort onderwijs van acht oeffeninghen alle menschen seer nootsakelijck om wel
van ionx te leven ende deuchdelijck in Godts tegbenwoordicbeyt te verkeeren of b. 25). Het
best at uit korte onderrichtingen en gebeden voor het opstaan, het doorbrengen
van de dag, het la en gaan, de H. Mis, het luisteren naar Gods woord in de preek,
het rozenkransgebed, de biecht en de communie. De herdruk van 1604, slechts
drie katerntjes groot, is aangevuld met drie litanieen. Het boekje begint met
zestien catechetische rijmpjes:
Vie ist die Godt aldermeest bemindt?
Dengbenen die by ootmoedigh vint.
Vie zijn de liefste vrienden ons Heeren?
Die hen
van sonden tot deugbden keeren.
h

en:
Wie is hy , die syn herte can houden reyn?
Die sin ton he bewaert, ende is gheerne alleyn.

Tussen 1604 en 160 7 publiceerde Makeblijde een vervolg op zijn eerdere Oeffeninghen: de Christelycke maniere van leven oft Chien oeffeninghen. Daarna, in 160 9 , kwam hi'
nog met een Catechismus, dat is de christelycke leeringhe ghedeylt in negen-en-veertich lessen
en in 1610 met een verkorte versie daarvan. In 1611 werd hi'j zielzorger te Delft,
es hi' tot zijn dood in 163o werkzaam zou blijven. In 1622 werd zijn catechismus in de Noordelijke Nederlanden vervangen door die van Philippus Rovenius,
Catholijcke catechismus ofte cort onderwijs[...j, uitgegeven onder de fictieve naam van
Christiaen van den Berghe, en in 1623 in de Zuidelijke Nederlanden door die van
Willem de Pretere, Cleynen Catechismus. Van deze De Pretere was in 161 9 al een
geestelijke liedbundel uitgekomen, het Gheesteliick _paradiisken der wellusticbeden, vol
ghenuchelijcke ende gheestelijcke liedekens. Dienende tot recreatie en vermaeck van de godtvruchtigejonckheydt.
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Nadat in voorgaande jaren al bij herhaling ordonnanties over de schoolboeken
waren uitgevaardigd, waarin boeken gedrukt in protestantse plaatsen, boeken
zonder geestelijke approbatie en boeken `tracterende amoureusheydt ende dierghelycke din hen daer de jonckheydt meer pleegh door vererghert te worden dan
yet goedts wt te leeren' 14 verboden werden, kwam het in 1621 tot een grote
zuivering, afgekondigd door de bisschop van Antwerpen. In de ordonnantie aan

[24 a] Pagina uit Het dobbel-cabinet der christelycker wysheyt (Maastricht, zj.). De contrareformatie bracht in de Zuidelijke Nederlanden een zorgvuldiger controle op schoolboeken en in het
Noorden een clandestieneproduktie en import van katholieke boeken. Het dobbel-cabinet is een
katholiek schoolboekje dat in 1624 door de katholieke censuur werd goedgekeurd. Het telt estien
pagina' s en bevat kindergebeden en een catechismus.
[24 b] De e kleine houtsnede van Jezus aan het kruis illustreert in Het dobbel-cabinet het gebed voor
het begin van de schooldag, waarin gebeden wordt voor een zuiveregeest en een goed geheugen.
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[2 5 ] Titelpagina van Cort onderwijs van acht Oeffeninghen, dat in 1197 anoniem in Leuven
verscheen. De auteur, de jezuiet Lodewijk Makeblijde, was vanaf 16n- tot aan jn dood in 1630
ziekorger te Delft. In 1609 publiceerde hij voor de katholieken in de Noordelijke Nederlanden een
catechismus, die in 1622 vervangen ou worden door die van Philippus Rovenius.
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`al le Boeckdruckers, Boeck-verkoopers, Schoolmeesters, ende Schoolvrouwen'
wordt een aantal maatregelen afgekondigd:
`aenghesien een groot deel vande ghemeyne Schoolboecken, neerstichlijck door
onse commissie onder-socht ende over-lesen, bevonden zijn vol van onkuysheydt,
tooverije, superstitien, dolinghen in 't gheloove ende goede manieren, valsche
mirakelen ende versierde [ = verzonnen] historien [...]' I 5
De maatregelen behelsden, naast de vaststelling van prijs, kwaliteit en soort papier, ook de methodische correctie van schoolboeken. Lesmateriaal mocht slechts
gedrukt, verkocht en gebruikt worden nadat de `scholaster' het had goedgekeurd.
Alle eerder afgegeven approbaties werden nadrukkelijk ongeldig verklaard en
nogmaals werd het verboden schoolboeken te laten drukken in de `ghe-unieerde
Provincien', dat wil zeggen: in de Republiek. Opdat de onderwijzers goed wisten
waar ze aan toe waren, werd bij de ordonnantie een list gevoegd waarop de
schoolboeken,gerangschikt over verschillende categorieen, op kwaliteit waren
beoordeeld. Van elk boek werd bovendien de inhoud samengevat, vaak in krasse
bewoordingen.
Zo worden de volksboeken Valentijn en Ourson en Van Hue van Bordeus , evenals
De historie van St. Anna, gerangschikt onder de `Boecken die in de Scholen niet en
moghen ghebruikt worden voordat sy neerstichlyk ghecorrigeert ende gheapprobeert sullen wesen'. In De historie van St. Anna worden ridicule mirakelen aan de
heilige toegeschreven en bovendien wordt haar goede naam te grabbel gegooid
door het verhaal dat zij bij Brie mannen kinderen had. De historie Van Hue van'
Bordeus wordt verboden omdat er een naakt meisje in voorkomt. Eveneens om
kuisheidsredenen wordt ergewaarschuwd voor een ongecorrigeerde versie van
de fabels van Aesopus. Het volksboek Malegijs, dat reeds in 1 5 4 9 door de kerkeke overheid verboden was, werd onvoorwaardelijk afgewezen en dat niet alleen
like
voor de scholen maar voor iedereen.
De man die voornamelijk met de censuur werd belast, was de scholaster Maximiliaan van Eynatten. Zijn `approbatien' uit de jaren 162o-'3o zijn veelvuldig in
de zeventiende- en achttiende-eeuwse herdrukken van de bewuste boeken terug te
vinden. Dat hi' voor zijn tack berekend was, blijkt uit het felt dat veel boeken die
in 1621 verboden werden, later, nagekeken en verbeterd, weer werden toegestaan.
Het merendeel van deze boeken werd al decennia lang in het onderwijs gebruikt.
Eenmaalgecorrigeerd bleven ook de volksboeken in de Zuidelijke Nederlanden
hun traditioneleplaats in het onderwijs houden, terwiji ze er in het Noorden vanaf
het eind van de zestiende eeuw uit werdengeweerd. De nieuwe produe beperkte zich in het Zuiden voornamelijk tot catechisatie- en gebedenboekjes. Een
van de nieuwe titels die uitkwamen, was de GbeesteOcke diamantjes, perelkens, ende
blommekens voor de cleyne kinderen, een tweetalig boekje met samenvattingen van de
katholieke leer. Veel spannender is echter de Heerlycke ende geluckige reyse naer bet
Heyligh Landt en de stadt van Jerusalem, beschreven ende bereyst door broeder Jan van der
Linden (afb. 26). De auteur van dit boek, eenpater van de cellebroeders te Antwer-

pen, heeft direct na thuiskomst van zijn pelgrimstocht, die bijna acht maanden
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duurde, zijn reisverslag uitgegeven 'tot stichtinge ende recreatie van de Joncheyt
diegeirne wat nieuws lesen'. Het werd voor schoolgebruik in 16 34 geapprobeerd
door Zegerus van Hontsum.
Van der Lindens beschrijvingen van zijn tocht langs de verschillende heilige
plaatsen uit de Schrift, zoals Nazareth, Hebron, Bethlehem, de Olijfberg
en '
Cara
in Galileen, daer nu weynighe memorie van is, dan eenighe huttekens daer Mooren in woonen', heeft vaak het karakter van een reisgids. Als hi' bij voorbeeld
vertelt hoe hi' samen met zijn biechtvader de droevige we nawandelt die Christus
met het kruis heeft afgelegd, beschrijft hi' nauwkeurig de poorten, huizen, kerken
enpaleizen op de route:
`Wy sloe hen de slincker handt om, ende men wees ons in een straet in to sien, daer
Christus tot de Vroukens se de die over hem weenden: En wilt over my niet
weenen [...1, noch wat voorder, aen eenen hoeck van de straet (daer wy die rechte
hant omkeerden) was daer de Joden dwonghen eenen Simon van Syrhenen onsen
Salighmaecker zijn Cruys to helpen draghen: de Christenen hadden eertijts tot dese
ghedenckenisse een Kercke daer ghemaeckt, maer de Turcken he ben die in een
Badt-stove verandert.
Dezen hoeck na de rechte handt omghekeert zijnde, gaet men naer het Rechter
Huys van Pilatus, maer aen de rechter handt quamen wy eerst aen een Kercke [...I.
Eenen steenworpens voorder, staet eenen Bo he die over de straet spandt daermen onder door-gaet als een Poorte [...]. Wy hadden wel gheerne in't Rechters
s gheweest, maer en mochten ,
niet want daer eenen Heere van de Turcken in
Huy
woont.'
Het reisjournaal van Van der Linden leest als een avonturenverhaal door de
anekdotes over de ongemakken tijdens de reis en de verschillende belevenissen op
de logeeradressen. Omdat de auteur ook zijn persoonlijke verrukkingen en an
sten noteert, is zijn verslag zelfs voor de twintigste-eeuwse lezer nog een toegankelij k document. Hi' bekent bij voorbeeld dat hi' soms door de extreme hitte wat
`kleyn-hertigh' wordt en niet meer in staat is tot bidden, of dat hi' zich uit angst
voor Arabieren of Turken vermomt:
`De7 July spoeyden wy onse begonste Re se en de Paters hadden ons doen
voorsien van Peerden en Mockers oft leytslieden, ende oock onsen knapsack met
spijsen, ende een Hesse met Wijn, maer wy reysden met groote vreese: de Mockers
besorghden ons elck eenen Turckschen Mantel, ende elck eenen Tullebant, om ten
minsten van verre en snachts min voor Frangi (soo noemen zy ons) ghekent to
worden.'
Behalve eengoed verteller is hi' ook een goed didacticus. Omwille van het leer- en
leesplezier van de kinderen heeft hi' zijn reisverhaal in twee delen uitgegeven:
`want het somtijdts achter versleten soude zijn eer dat het voren uyt geleert soude
16 2wesen, en deJonckheydt geerne dickwils wat nieuws hebben, waer in sy dan
weder nieuw couragie scheppen.' (ed. 173 2)
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[z6] Pagina uit Heerlycke ende geluckige re se (Antwerpen, 17 32) van Jan van der Linden, dat in
1634 voor het eerst verscheen. De auteur, een pater van de cellebroeders to Antwerpen, schreef een
reisverslagvan zOt pelgrimstocht naar het Heilige Land, dat in Zuid-Nederland werd goedgekeurd voor
gebruik op katholieke scholen. Op de houtsnede rechts, die een passage illustreert over de rulne van het
paleis van koning David, neemt Bathseba een bad.

na der H. side Koine*.

77

Op Imnblifben *onba(tb Ha ter 1,010
b3le liedaStn. eating** eitattitti to 1 brute* tirsigttd.

HEYLIGE-DAEGHS

SCHOL
Itzbinalemie

Schoonc tjytieggingc
Op be
kettangtlitn ban be rozpitut apt /
roo sin Dit 'Watt in bt *phut
Utttkt
't oarttrcht
Tont entieiknAuritepit valorem Palms* torgi4 it
J"w 700 smacks 144 iirbi iambi 4•0,
?PAN, FONCK4

*an niessobenjati tobtberbettrt.

T

Wen Mix/ Daft IOW tot bin *Nan

I gtrept brit gdijtfunt* art fitjekt btt fivo

Wen 1# which geb,open tam Omit* bit
gait Eget in (Own Atka gt5otpt fflvftaott
Dom balaturcben ppm I ill Nun Dponbt
gtkonitn en httft onktupt op grAtpt in, 't
:Own be Caine I Wit 11$ luta otgatn.
onfen zeudimattistottft Mita* Om
*Dam 00%0 °Wart* mtt warden Ste

boos Niches Bram Sottb-bxttitt Wit
!mitt Vitellitt4ratti in't$440f404111,

[27] Pagina uit Sondaeghs schole van Heyman Jacobsz, uitgegeven onder vermelding van jaar , met
als plaats van uitgave Leuven. Dit uitgeversadres is een schuiladres, het boekje is in werkelijkheid
gedrukt in Amsterdam bij Cornelis Dircks Cool. De vroegst gedateerde uitgave van dit boekje is van
1623, maar het moet ook daarvoor al gedrukt zijn. Het boekje geeft uitleggingen op de evangelien ten
behoeve van het katholieke zondagsschoolonderwijs.
[28] Titelpagina van Heylige-Daeghs Schole van Joan Fonck (Leuven, zj.). Dit boekje geeft
uitleggingen op de evangelien gerangschikt naar feestdagen, en is derhalve een aanvulling op het boekje
voor de zondagen van Heyman Jacobsz. Beide boekjes verschenen vanaf 1623 vaak samengebonden
dezelfde uitgever.
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Zijn verhaalstof heeft hij ten behoeve van het schoolgebruik ingedeeld in lessen,
die telkens beginnen met een gebed en eindigen met een stukje bijbeluitleg. Deze
indeling is ook terug te vinden in de typografie, waar de auteur blijkens het
voorwoord zelf de hand in heeft gehad.
Van der Lindens journaal, hoewel origineel qua presentatie als schoolboek,
sloot aan bij een lange traditie van reisverhalen over het Heilige Land. Een van de
ou
dste, de Wonderlycke reize van Jan van Mandeville uit de veertiende eeuw, was
zelfs in de zeventiende eeuw nog als schoolboek in Antwerpen in omloop.
I
inmiddels
ook wel rooms-katholieke
In henen
de Noordelijke
Nederlanden versc
boeken voor de jeugd, zij het onder een fictieve uitgeversnaam en een verzonnen
adres. Populair was de Sondaeghs schole ofte uytlegginge op de evangelien van de sondagen,
als men die houd in de H.Kercke door het gantschejaer,zeer bequaem om de kinderen te laten
leeren, ofte vertalen in Francois, Latijn, of andere tale of b. 2 7). De auteur was Heyman

k
Jacobsz, mogelijk dezelfde als de H. Jacobi die we eerder al tegenwamen
als de
auteur van de Ghemeene seyndt-brieven en de Gheneuchelijcke , eerlijcke , ende profiftelijcke
propoosten. Het uitgeversadres is Leuven, maar moet Amsterdam — bij Cornelis
Dircksz Cool —, en in andere drukken Haarlem zijn geweest.
Dit boekje, waarvan de vroegst gedateerde uitgave van 162 3 is, maar dat van
ouder datum moet zijn, geeft uitleggingen op de evangelien ten behoeve van het
katholieke zondagsschoolonderwijs. Het opent met een vermanend gedicht `Aen
de School-kinderen', waarvan we bier de eerste en de laatste strofe citeren:
Aen de School-kinderen
en zoeck een peerlen meer in' t oosten
M
Nu Jacobs zoon ons sulck een wijst,
Feick auwe ielen kan vertroosten,
En geestelijcken honer spijst:

Geluckigh die dees schoone kiesen,
fraer door wy 't al met winst verliesen.
[...]
De bandt des doots wort bier gebrooken,
Ons Salighmaker street voor been:
Hy heeft ' t volbrachte woort gesprooken,
En nu is alles doorgestreen:
Scholieren volgen wy te samen
Ay kom! eer' t wort te spade, Amen.

(ed. z.j.)
cke Puncten die men al te met eens
Het boekje eindigt met een aantal Trofijtelij
over lesen sal', waaronder de volgende:
`Denckt al te met eens hoe verdrietig dattet is als een Schipper t'huys komt ende
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heeft een verloren reys ghedaen, ende is midsdien tot armoede ghekomen: ende
hoe geneughelijck dattet is als een Schipper een behouden reys ghedaen heeft,
ende is mitsdien rijck ende weeldigh gheworden. Soo mede sal't hier namaels
gaen, de Menschen die eerlijck gheleeft hebben, en wel gestorven zijn, komen tot
de eeuwige salicheyt in de vreucht des Hemels: mar de menschen die qualijck
geleeft hebben, ende in een verdoemelijcke staet gestorven zijn, die komen in
eeuw he armoede ende ellende in de pijne der Hellen: [...].'
Vanaf 1623 vaak samengebonden met de Sondaeghs schole verscheen bij dezelfde
uitgever in 16.21 een parallel boekje voor de heiligendagen van Joan Fonck,
Heylige-daeghs schole, inhoudende schoone uytlegginghe op de evangelien van de heylige dagen,
soo men die houdt inde He Kercke door' t gantsche Jaer of b. 28). Deze Joan Fonck
publiceerde rond 1640 nog bij Corn. Dircksz Cool de Seven vroeden van Rome.

Speciaal voor mess es ten slotte schreef de Hollandse priester Wilhelm Schoenius De weg der suyverheyt van d'Hollantse maegden. Het kwam in 1676 met een Antwerps schuiladres uit in Amsterdam en werd in 1685, eveneens met een Antwerps
sc
s Braau
in door
Haarlem,
huiladres,
herdrukt
Nicolae die ook herdrukken van de
hierboven genoemde werkjes van Jacobsz en Fonck bezorgde. In dit boekje houdt
de auteur zijn lezeresjes voor dat een huwelijk met de Hemelse Bruidegom to
verkiezen is boven een werelds huwelijk, dat toch slechts bestaat uit `moeyten,
sorg, arbeyd, lijden, hartzeer, tribulatien des vleesch, en quellingen des geests'. In
meer dan zesty hoofdstukjes maakt hi' de aankomende nonnen duidelijk hoe zij
hun mogelijke twijfels over de dienstbaarheid aan God kunnen bestrijden, geeft
hi remedies tegen opwellingen van onkuisheid, middelen waarmee een maagd tot
nederigheid kan geraken en praktische adviezen over het bidden en het verrichten
van de werken van barmhartigheid.

BESLUIT
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Op de schering van de traditie wordt de inslag van het nieuwe geweven: ontwikkelingen die al in de zestiende eeuw in gang zijn gebracht, zetten zich vaak de hele
zeventiende, en zelfs tot in de achttiende eeuw voort. Dat geldt voor de zestiendeeeuwse prozaromans die, ten slotte uit de school verbannen, vaak tot in de achttiende eeuw populair bleven, en ook voor de meeste schoolboeken als abecedaria
en raadsel- en gedragsboekjes. Op dezelfde manier blijft veel van wat de zeventie de eeuw aan nieuws bracht, zoals historische anekdotenverzamelingen en geschiedwerken en de speciaal op het kind gerichte boekjes uit de hoek van de
Nadere Reform tie op zijn beurt in de achttiende eeuw nog lang op het programma staan.
Wellicht is dat voor de moderne beschouwer een van de meest verbazingwekkende verschijnselen van het verleden: dat de ontwikkelingslijnen zo lang zijn, de
veranderingen zo langzaam aan. Het lijkt wel of de hele zeventiende eeuw en een
goed deel van de achttiende nodig zijn om de vernieuwingen die in de zestiende
eeuw door humanisme en reformatie tot stand waren gebracht uit to werken,
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voordat er, tegen de tweede helft van de achttiende eeuw, weer sprake kan zijn van
fundamentele veranderingen.
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[I] Ets door Pieter de Mare naar een tekening van Christina Chalon. Uit Joh. le Franc van Berkhey ,
Zinspelende gedigjes, Leyden 1779. De bundel dank' zip/ aantrekkelijkheid vooral aan deze illu-

straties in de stifi van Adriaan van Ostade.

P. J.BUIJNSTERS*

Nederlandse kinderboeken
uit de achttiende eeuw
` DIT IS DE EEUW, WAARIN MEN
NAAMENTLYK VOOR KINDEREN SCHRYFT'

g
Betje W olff, Proeve over de opvoedinl

NS ONDERWERP — het achttiendeeeuwse kinderboek – ligt eig enlijk op het raakvlak van neerlandistiek en historische pedagogiek. Het gevaar dreigt dan altijd dat men elkaar de eer gunt. De
D
neerlandicus zal gauw denken: is dat we literatuur? En de pedagoog blijkt toch
dikwijls hoofdzakelijk geInteresseerd in sturing van het actuele kinderboekenbestand. Voor hem is het oude kinderboek in het gunstigste geval lets waarnaar soms
met een zekere vertedering wordt gekeken, vaker nog met wrevel, omdat het
vanuit modern-pedagogisch inzicht als verouderd, ja als gevaarlijk wordt beschouwd. Zo'n instelling lijkt niet ideaal voor enig historisch onderzoek. Tenslotte zijn die oude kinderboekjes nooit voor ons – volwassenen uit later tijd– gemaakt. Wij zijn bier in dubbel opzicht voyeurs van het verleden.

Elke beschouwing over Nederlandse kinderboeken uit de achttiende eeuw vereist
vooraf een nauwkeurige begripsbepaling, een afbakening van het terrein en een
uit het materiaal zelf afgeleid indelingscriterium. Op al deze punten bestaat echter
grote onduidelijkheid. Dat begint al met de vraag wat we bier onder kinderboek
moeten verstaan. Kinderboek is zeker niet elk boek dat door kinderen gelezen
wordt. Was dat hetgeval, dan zouden ook teksten als Caesars De Bello Gallic°, die
om hun simpele grammatica op Latijnse scholen aan beginners werden voorgezet,
kinderboek moeten heten. Nee, kinderboek wil zeggen: oorspronkelijk voor kinderen bestemde of op den duur vooral door hen genoten lectuur. In ruimere zin
vallen daar ook de schoolboeken onder.
Probleem bij iedere geschiedschrijving is de periodisering. Wij laten onze ac
tiende eeuw beginnen in '697 – verschijningsjaar van Perraults Contes de ma mere
POye– en eindigen in 1 8oi, wanneer bier de eerste schoolwet tot stand komt onder
de Agent van Nationale Opvoeding Jan Hendrik van der Palm.
Het gekozen beginpunt is voor Nederland enigszins willekeurig. Er ligt geen
duidelijke grens rond 1 7oo; continulteit overheerst. Dat geldt in het bijzonder
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1 7o

voor de schoolboeken, die even oud zijn als het onderwijs zelf. Ze dateren dus van
ver vOOr de achttiende eeuw (zoals in de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet), en kenmerken zich bovenal door hun traditioneel karakter, wat reeds tot
uitdrukking komt in extreem lange omlooptij den. Voor het eigenlijke kinderboek
echter, dat niet als instructiewerk dient, is het beginpunt door velen gesteld op
1778, hetgeen an haast weer een geloofsartikel is geworden. Dat brengt ons
meteen bij de merkwaardige beeldvorming met betrekking tot het achttiendeeeuwse Nederlandse kinderboek. Iedereen roemt de eeuw van Verlichting als de
geboortetijd van het genre. Tegelijk echter geeft men er bij herhaling blijk van
geen flauwe notie te hebben van wat er toen allemaal aan kinderlectuur bestond.2
Daarmee komt ook de aan onze verlichte schrijvers toegezwaaide lof enigszins in
de lucht te hangen. Dat behoeft enige toelichting.
Als men de diverse Nederlandse literatuurgeschiedenissen zou moeten geloven,
dan dankt het kinderboek zijn ontstaan hier feitelijk maar aan een man: Hieronymus van Alphen. Zijn Proeve van kleine Gedigten voor Kinderen van 1778 vormt
volgens deze nog wijd verbreide opvatting het begin van onze vaderlandse jeugdlectuur. VOOr die tijd moesten leeslievende kinderen zich tevreden stellen met
gruwelijk vervelende leerboekjes, meest van stichtelijke aard, waarin geen rekening werd gehouden met de smaak of het bevattingsvermogen van het kleine
kind. Dat deed Van Al hen overigens (volgens diezelfde literatuurhistorici) ook
to
maar hem – de schepper van het Nederlandse kinderboek – valt zo iets te
te we
vergeven. Zo werd er een voorstelling geschapen, niet ongelijk aan het bijbelse
scheppingsverhaal: alles was woest en ledig tot Van Al hen met zijn eerste Proeve
verscheen. Dat beeld is in de voorgaande hoofdstukken voldoende gecorrigeerd.
Nu zou men ter verklaring van dit clichebeeld nog kunnen aanvoeren dat onze
literatuurgeschiedschrijvers het kinderboek vrijwel over de hele linie altijd genegeerd hebben. Echter, ook de historische pedagogiek wekt de suggestie van een
niemandsland voor 1778. Natuurlijk, aan abecedaria, catechismussen, reken- en
spelboekjes een gebrek. Maar een meer op verbeelding en fantasie gerichte ontspanningslectuur lijkt ook in de ogen van onze historisch-pedagogen voor Van
Al hens optreden zo goed als afwezig. De algemene tendens in dit soort beschouwin en is: die ongelukkige kinderen uit de achttiende eeuw moesten zich maar
behelpen met lectuur voor volwassenen.
Het is nietgemakkelijk het traditionele beeld te corrigeren. Daarvoor is eerst
een grondige bibliografische verkenning noodzakelijk. Men zou precies moeten
weten wat er gedurende de achttiende eeuw in ons land voor kinderen gepubliLatin –,ook al zullen wij ons bier tot
ceerd is en in welkerlands,
taalFrans,
– Nede
Nederlandstalig werk beperken. 3 Wie schreven zulke boeken en waren er toen al
auteurs – vrouwen misschien – die zich speciaal toelegden op het schrijven voor
een jeugdig publiek? Diezelfde vragen kunnen gesteld worden voor de illustratoren en voor de uitgevers, van wie sommigen (Willem van Vliet, Erve W. Houtgraaff, Evert Maaskamp, Amsterdam; H. C. A. Thieme, Zutphen) een echt kinderboekenfonds opbouwden. Dit wat de produktie en distributie van achttiendeeeuwse jeugdlectuur betreft.
Nog veel meer tasten we in het duister waar het om de 'one lezers zelf gaat.
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Alles wijst erop dat in het laatste kwart van de achttiende eeuw een compleet
nieuwe markt werd opengelegd. Het kinderboek wint ontegenzeggelijk aan volume en prestige. Maar dan wordt het ook interessant om de omvang, aard en
differentiatie van het nieuwe publiek te peilen. Om hoeveel potentiele lezertjes
gaat het eigenlijk en bleef dit aantal de hele eeuw door stabiel, zoals dat gold voor
de totale Nederlandse bevolking, die tussen 16 5 o en 181 5 constant op ruim twee
miljoen bleef? Vol ens al to globale berekening van gezinshistorici waren er in de
westerse wereldgedurende de genoemde periode per huishouding gemiddeld
twee a drie kinderen en maakten deze meer dan vijftig procent van de totale
bevolking uit.4
Niet alle kinderen zullen hebben kunnen lezen. We mogen veronderstellen dat
de leesvaardigheid in een overwegend protestants, relatief geciviliseerd land 'met
de bijbel' als het onze groter zal zijn geweest dan in bepaalde delen van Europa, bij
voorbeeld Spanje, waar de Verlichting slechts moeizaam doordrong. Op dit punt
raakt degeschiedenis van het kinderboek onmiddellijk aan de geschiedenis van
het(basis)onderwijs. Gelukkig zijn we hierover sinds kort redelijk goed geInformeerd, dank zij publikaties van onder anderen E. P. de Booy. Weliswaar gaat het in
deze studies uitsluitend om schoo/boeken, maar de grens met het `gewone' kinderboek is soms vloeiend.
Zelfs wanneer we echter een duidelijk beeld hadden van het publiek waarvoor
die steeds aanzwellende stortvloed van kinderboeken bestemd was, dan nog moeten we maar raden naar de eigenlijke waardering. Kinderen schrijven geen recensies. Ook wassen zij zelden bun handen alvorens een boek to lezen. Dikwijls is het
enige teken van bun appreciatie daarom het compleet van de wereld verdwijnen
van een stukgelezen bestseller. Een oud kinderboek dat er puntgaaf uitziet wekt
altijd wantrouwen. Het kan afkomstig zijn van een jong gestorven kind: de ouders
hebben het dan uit pieteit netjes bewaard. Ook zogenaamde prijsba
ndjes, die op
school aan de beste leerlingen werden uitgereikt, bleven gewoonlijk als een brevet
van bekwaamheid voor vernietiging gespaard. Maar dikwijls zijn het juist de niet
verkochte of onverkoopbare winkeldochters die ons in bun ongereptheid een vals
beeldgeven van ware aantrekkelijkheid.
Bij dit alles is het moeilijke probleem van de leeftijdsgrens nog buiten beschouwing gelaten. Welke criteria moeten we hanteren om in de achttiende eeuw van
jeugd- of kinderboek to kunnen spreken? Wolff en Dekens roman Sara Burgerhart
was in eerste instantie bestemd voor jonge, huwbare meisjes van omstreeks achttien jaar, net als Saartje zelf. Dergelijke adolescenten werden echter ook nog wel
als jeugd' aangesproken. Alleen als men het heeft over `vroege jeugd', is het zeker
dat (kleine) kinderen bedoeld zijn. De ondergrens lit bij het vierde levensjaar; de
bovengrens bij vijftien jaar. 5 Hieronymus van Al hen schreef zijn kinderdichtjes
aanvankelijk voor zijn eigen zoontjes in de leeftijd van drie tot vijfjaar. Vaak geeft
een schrijver in zijn voorwoord al aan wat voor soort kinderen hi' ingedachten
had. Waar dat achterwege blijft brengen tekst en illustraties soms uitsluitsel. Bij
schoolboeken lost hetprobleem zich vanzelf op door de officiele leerprogramma's
waarin een bepaald werkje vermeld staat. Maar er was een ruime categorie van
boeken voor volwassenen die ook door kinderengelezen werden. Dat zijn de
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zogenaamde volksboeken in de rant van Malegijs, Ridder met de Zwaan en Uglenspiegel. Aanvankelijk bestemd voor een middenklasse van gegoede burgers, waren
dieprozaverhalen op den duur bij uitstek de ontspanningslectuur geworden van
weinig ontwikkelden, en zo kwamen ze vanzelf ook terecht bij de nog primitieve
lezers die kinderen zijn. Wanneer dat afdalingsproces zich precies heeft voltrokken valt moeilijk te ze en. Aan het begin van de achttiende eeuw heeft het in elk
geval zijn beslag al gehad. Wanneer in De ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer uit i 775 de titelheld zijn povere kindsheid voor de geest haalt, bekent
hi'j nooit geleerder boeken gelezen te hebben dan de Historie van Bontekoe, Claas
6
Compaan, Valentin en Oursson of Uilenspiegel. Verlichte ouders, die het beste
met hun kinderen voorhadden, keken toen al met minachting neer op zulke lectuur. Een uitzondering werd slechts gemaakt voor sommige volksboeken van
bijbelse aard, zoals de Historie van David. Die werden soms zelfs als schoolboek
gebruikt.
Een eigenaardigheid waar men ten slotte rekening mee moet houden zijn de
talloze vertalingen en bewerkingen. Wij zijn zo gewend geraakt aan begrippen als
originaliteit en geestelijk eigendomsrecht, dat we vreemd staan tegenover het
onbekommerd overnemen van buitenlands leengoed. Op het eerste gezicht lijkt
het misschien of alles – de kinderdichtjes van Van Al hen niet uitgezonderd – bij
de burengehaald is. Bij nader inzien hebben onze auteurs toch selectief ontleend,
steeds hun eigen Nederlandse publiek indachtig. Dat moest ook wel, want kin deren trekken zich niets aan vangrote namen: zij lezen eenvoudig wat ze aan as
Wat viel er voor hen te lezen?
KINDERBOEKEN IN SOORTEN

In ' 81 5 werd van overheidswege een honderd bladzijden tellende

Algemeene Boe-

kenlijst gepubliceerd ten dienste van het lager onderwijs in het Koninkrijk der
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Nederlanden. 7 Die list bevat voor alle mogelijke gebieden de officieel goedgekeurde leer- en ontspanningsboeken, waaronder ook veel titels uit de achttiende
eeuw. Een unieke bron, maar wat bleef daarvan bewaard? Een enkele blik in de
catalogi van befaamde kinderboekenverzamelingen als die van Gerrit van Rijn
(1 883) en van mr. C. F. van Veen (1984) volstaat om te zien wat een ruim aanbod er
de hele achttiende eeuw doorgeweest is; maar we merken ook hoeveel er kennelijk
in honderd jaar reeds onvindbaar was geworden.
Wie een nauwkeuriger idee wil hebben moet zelf aan kij ken in de voornaamste
reservoirs van Nederlandse kinderboeken:onze grote wetenschappelijke bibliotheken, die van Amsterdam voorop. Langzamerhand groeit dan het besef dat er
oo voor 1 77 8 een bloeiende Nederlandse kinderliteratuur heeft
wel degelijkook
bestaan. Hieronymus van Al hen en de zijnen hebben alleen nieuwe we gewezen, andere accentengelegd – wat op zichzelf natuurlijk een grote verdienste is.
Dat is echter ten kostegegaan van de tot dan toe gebruikelijke kinderlectuur, zoals
we straks zien zullen. Het beschavingsoffensief van de nieuwe Verlichters is als
een stoomwals over de traditionele leesvoorraad heengegaan, zodat latere onderzoekers ten onrechte de indruk kregen dat die er helemaal niet geweest was.
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In feite was het aanbod zo overvloedig dat we ons noodgedwongen moeten
be g len tot enkele typerende teksten en auteurs, wil dit hoofdstuk niet ontaarden
in een lange opsomming van titels. Soms echter kan een droge list sprekender zijn
dan een lang vertoog. Daarom geef ik bier bij wijze van smaakprikkelend menu
een staalkaart van alle tussen 1697 en 1 8o I op de markt gebrachte kinderlectuur.
De volgorde is in zoverre chronologisch dat de primitiefste leesstof vooraan staat:
• leesbordjes (hornbooks); abc-boeken of abecedaria (ook Haneboeken genoemd
naar de haan op het titelblad)
• yolks- en kinderprenten (zogenaamde centsprenten)
prentenboeken
• doorgelezen
kinderen'
volksboeken Cstoriegoed)
• raadselboekjes
• fabelboeken
• taalboekjes voor spelling, stip en grammatica; brievenboeken
• schrijfboeken; kalligrafie
• rekenboekjes (soms ook meetkunde bevattend)
• catechismussen en andere werkjes voor godsdienstonderricht
in b)
• bijbelse historian en kinderbijbels (soms
re usvorm
• zedenkunde; manierenboekjes (courtesy books)
• vaderlandse en algemene geschiedenis; politieke indoctrinatie
• aardrijkskunde en reisbeschrijving
• kennis der natuur, astronomie
• Franse en En else leer- of leesboeken
• Latijnse en Griekse leer- of leesboeken
• logica of redeneerkunde
• kinder-encyclopedieen en andere realia-boeken
• kinder-emblemata
• sprookjes
• vertellingen voor kinderen
• kindertoneel
• kinderpoezie
• bundels met spreekwoorden
• kinderalmanakken en -tijdschriften
• Sint-Nicolaasgiften en andere geschenkboekjes
• beweegbare kinderboeken
• spelletjesboeken (goochelen, kaartspelen, gymnastische toeren)
plakboeken (scrapbooks); knipkunst;

tekenboeken
• miniatuurboekjes voor poppenhuizen
Zoals men ziet staan op deze list van 3 1 soorten lectuur zowel kinderboeken in
en ere zin als schoolboeken. Hoewel alleen de eerste groep tot de eigenlijke
kinderliteratuur to rekenen valt, vinden we toch ook indie instructieboekjes, bij
voorbeeld voor rekenen ofgeschiedenis, soms aantrekkelijke verhaaltjes en anekdoten. Omgekeerd bevatten vrijwel alle ontspanningsboeken min of meer uitvoe-
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rige moralisatie. Om aan te tonen hoe discutabel de grens tussen lees- en leerboekje is nom ik enkel de Frans-Nederlandse uitgaven van Moeder de Gans,
waarin tegelijk een spannend verhaal en een lesje Frans werd aangeboden.
Sommige van de bier opgegeven roe en verschijnen pas laat in de achttiende
eeuw: bij voorbeeld de kindertijdschriften, toneelwerkjes en reisbeschrijvingen.
Andere typen rekken moeizaam het bestaan tot het derde kwart van deze eeuw,
om dan voorgoed uit de kinderkamer te verdwijnen. Dat geldt bij voorbeeld voor
de kinder-emblemata. Verreweg de meeste soorten echter handhaven zich van
begin tot eind, soms nauwelijks veranderd (het storiegoed!), dan weer met de
nodige aanpassing (zedenkundige en natuurhistorische instructie).
Veranderingen zijn er zeker in het uiterlijk van de kinderboeken. Terwijl de
houtsnede-illustratie steeds meer gereserveerd blijft voor het primitieve leesvoer
(centsprenten en volksboeken), wedijveren de op een chiquer publiek gerichte
kinderboeken met elkaar wie de meeste en fraaiste kopergravures te bieden heeft.
Ze zijn er dan ook in alle uitvoeringen: de prentjes zwart-wit of uit de hand
gekleurd. Wie dat te duur vond kon ook een exemplaar zonder platen kopen. Deze
atste
a waren trouwens vaak los leverbaar, want in de achttiende eeuw was de
klant nog gewoon zijn boeken zelf te laten inbinden. Toch kende men al in
bepaalde gevallen de sinds 18 3 o algemeen gebruikelijke uitgeversband. 8 En het is
zelfs zo dat het kinderboek in deze ontwikkeling voorop liep.
Prijzig waren de meeste kinderboeken ongetwijfeld, zeker de geillustreerde.
Maar datgold eigenlijk voor alle boeken, met uitzondering van het storiegoed en
de telkens herdrukte schoolboekjes en catechismussen. Een cents rent echter
hoefde voor niemand een financieel bezwaar te vormen en de diversiteit was
enorm. Met hun sprekende kleuren en naieve voorstelling appelleerden ze onmiddellij k aan ieders oog. Je kon ze op elke jaarmarkt of kermis kopen; marskramers
lie en ermee langs de huizen.
Waar tegenwoordig wel eens geklaagd wordt over wildgroei op het gebied van
schoolboeken, daar was toen het aantal doublures nog veel groter. Neem alleen
hetgroot-abc-boek. Je had er tientallen, die hoofdzakelijk van elkaar verschilden
door het uitgeversadres op het titelblad. Maar het particularisme van de achttiende-eeuwse samenleving en vooral ook de afwezigheid van enig auteursrecht
werkten dit verschijnsel in de hand. Bij de centsprenten en volksboeken zien we
hetzelfde verschijnsel. Zodra een bepaalde uitgave aftrek vond, stonden andere
boekverkopers klaar om van het succes mee te profiteren door een nadruk of licht
gewijzigde variant op de markt te brengen.
Bij een zo reusachtig corpus teksten van enkele duizenden titels 9 vormt de
ordening een cruciaal probleem. Het eenvoudigst zou zijn een puur chronologische behandeling van de voornaamste teksten en hun auteurs. Veel werk verscheen echter anoniem, zonder datering, en zelfs waar zulke gegevens niet ontbreken, treft ons in school- en volksboek een zekere tijdloosheid die lijkt te spotten
met elke vorm van ontwikkelingsgeschiedenis.
Het zouprachtig zijn wanneer we de evolutie van het achttiende-eeuwse kinderboek konden koppelen aan de geschiedenis van de Nederlandse literatuur in
diezelfde periode. Mogelijke parallellen of juist discrepanties zouden ons veel
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kunnen leren over het eigen karakter van het Nederlandse kinderboek. Deze
aanpak onderstelt echter eerst een karakteristiek van de `grote' literatuur. Uitgaande van de Verlichting als dominante geestesstroming in de achttiende eeuw,
zou men de volgende tweedeling kunnen hanteren: kinderboeken zonder en kinderboeken met verlichte strekking. Tot de eerste groep horen bij voorbeeld alle
volksboeken,• tot de tweede de meeste kinderboeken uit het laatste kwart van de
achttiende eeuw.
Binnen de Verlichtingsliteratuur valt dan weer onderscheid te maken tussen een
rationalistisch-empirische beginperiode (1-760 -1 7 80) en een fase (doorlopend tot
over de eeuwgrens) waarin de gevoelige Verlichting, het sentimentalisme en de
huiselijkheidscultus van de Nutsbeweging zich gaan manifesteren. Verlichte instructieboeken in vertoogvorm (bij voorbeeld die van De Perponcher) hebben
doorgaans zo'n rationalistisch-empirisch karakter, terwijl de – evenzeer verlichte
– kinderbellettrie van schrijfsters als M. G. de Cambon-van der Werken (zie p. 212)
of Petronella Moens modernergevoelstonen aanslaat.
Deze indeling lijkt niet alleen fundamenteel, maar weerspiegelt ook de chronologische gang van de gebeurtenissen. Toch is ze te grof-schematisch, in die zin dat
geen rekening gehouden wordt met de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige.
We hebben immers nooit te maken met afgesloten fasen die elkaar aflossen. Het is
niet zo dat met het verschijnen van de Katechismus der Natuur door J. F. Martinet de
Heidelbergse Catechismus in onbruik raakte. Evenmin maakten de kindergedichtjes
van Hieronymus van Al hen en Pieter 't Hoen opeens een einde aan de lange
success story van de volksboeken. el drukten ze die nog eens nadrukkelijk het
stem el op van primitivisme. Om recht te doen aan de historische werkelijkheid
g nieuw als het onbekommerd
moet ons overzicht zowel die strij d van oud teen
naast elkaar lopen van heel verschillende literaturen zichtbaar maken. Al er ergens een duidelijke scheiding ligt, dan ongetwijfeld bij de generatie van Van
Al hen. Daarom zullen we eerst de periode vOOr 1 77 8 aan de orde stellen, al is het
alleen maar om te bewijzen dat de pre-Hieronymieten (de naam is van mr. C. F. van
Veen) I° bestaan.

BERICHTEN UIT HET NIEMANDSLAND (DE PERIODE vOOR 1778)
Moeder de Gans

I76

Het heeft iets van een vreemdeparadox dat de achttiende eeuw, die bij velen altijd
als eenperiode van nuchtere redenatie heeft gegolden, tegelijk de eeuw blijkt
waarin Perraults Sprookjes van Moeder de Gans bun zegetocht door Europa begonnen. Men zou zeggen: of die achttiende-eeuwse sprookjes waren niet zo
sprookjesachtig als wij gewoonlijk aannemen, of ons beeld van de Verlichting
behoeft correctie. Hoewel het bier om een Franse literaire tekstgaat is er alle reden
om iets over de lotgevallen van Moeder de Gans in de Nederlanden te zeggen.
Tenslotte heeft men lang gedacht dat de tekst voor het eerst werd gepubliceerd
door Adriaan Moetjens in Den Haag, in diens Recueil de Pieces Curieuses et Nouvelles,
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deel v (1696-1697). Later onderzoek heeft echter vastgesteld dat het hier een
Hollandse piraatdruk betrof naar Frans origineel: Histoires ou Contes du Temps
Passe. Avec des Moralitez, verschenen te Parijs in 1697 bij Claude Bar in en op het
frontispice aangeduid als Contes de ma mere l'0 e.
Zoals men ziet komt de naam van Moeder de Gans niet eens in de echte titel
voor. Er zijn meer raadsels. We kennen van de bedoelde teksten noch met zekerheid de auteur (vader Charles Perrault of zoon Pierre?), noch de bronnen en
evenmin het beoogde publiek. Er zijn bibliotheken over volgeschreven, zonder
veel resultaat. Gelukkig bezitten die verhalen behalve bun raadselachtigheid ook
, het vermogen
namelijk
die andere eigenschap van rote
literatuur
k om door letterlij k iedereen spontaan te worden genoten.
Het uiterst zeldzame boekje bevat acht prozavertellingen: Doornroosje, Roodkapje, Blauwbaard, De gelaarsde kat, De tovergodinnen, Assepoester, Riket met
de kuif, en Klein Duimpje. In latere edities kwamen daar nog drie sprookjes in
versvorm bij, zoals Ezelsvel. De editie-Barbin vormt het begin van een eindeloze
reeks heruitgaven,
vertalingen en bewerkingen, waarvan ik slechts vermeld: de
eerste En else vertaling in 1729 en de eerste complete Duitse in 1 79o. Wij zitten
daar met onze oudste Nederlandse vertaling precies tussenin, al had het ontwikkeldepubliek uit de achttiende eeuw natuurlijk voldoende aan de Franse versie.
Vertalingen uit het Frans waren dus enkel nodig voor eenvoudige lezers of voor
kinderen, die met behulp van de dikwijls aanwezige Franse paralleltekst een taallesje op de koop toe kregen.
Wij hoeven ons bier niet bezig te houden met de uiterst fantastische hypothesen
die allemaal naar voren zijn gebracht ter verklaring van de sprookjes zelf en bun
vermeende vertelster Moeder de Gans. Ons interesseren vooral twee vragen: in
welke vorm heeft de Nederlandse lezer in de achttiende eeuw Perraults Conies de
ma mere POye leren kennen? en hoe stond het Nederlandse publiek toen tegenover
sprookjes, die van Moeder de Gans in het bijzonder?
Over het verschijningsjaar van de vroegste Nederlandse vertaling heerst complete verwarring. Het moet echter zijn 1 754., toen verscheen bij de Haase libraire
Pieter van Os het tweetalige Contes de ma mere I Oye. Vertellingen van Moeder de Gans,
met kopergravures door Simon Fokke voor elk van de acht sprookjes en voor het
frontispice. Om enig idee te even van de zeldzaamheid van dit nietige boekje: er
zijn slechts drie exemplaren van bekend, een in de KBB Den Haag (sinds 1 9 800, een
in het Openluchtmuseum te Arnhem en een derde in een particuliere collectie.
co ecti
Maar die tegenwoordige schaarste weerspreekt geenszins een frequent voor
men in de achttiende eeuw, want de boekjes zijn letterlijk kapotgelezen.
Wie nu hetgeheel van de in Nederland gedrukte Perrault-uitgaven overziet
constateert drie elkaargedeeltelijk overlappende fasen, achtereenvolgens aan te
duiden als: Frans, Frans-Nederlands, enpuur Nederlandstalig. De onderstelling
lijkt gewettigd dat hiermee drie verschillende leesniveaus en misschien ook drie
categorieèn van lezers corresponderen. De Franse edities, meest nadrukken `suivant la copie a Paris', richten zich op hetzelfde publiek, dat niet noodzakelijk uit
kinderen hoeft te hebben bestaan. De Frans-Nederlandse edities, die dus in 175 4
beginnen, blijken uitdrukkelijk bestemd voor het onderwijs in beide talen. Zodra
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echter de tekst alleen in het Nederlands verschijnt, raakt die schoolboekintentie op
de achtergrond, ook al heten de uitgaven op het titelblad soms nog `zeer geschikt
voor de jeugd om zich in het Hollandsch te oefenen'. Later wordt dat `om zich in
Zeden en Deugd te oefenen', waarmee de cirkelgang leesboek-leerboek-literatuur
voltooid is. Maar dit schema doet natuurlijk niet geheel recht aan het feitelijk
gebruik. De Conies de ma mere POye kunnen tegelijkertijd door verschillende
lezersgroepen met telkens andere bedoelingen gelezen zijn.
Onze tweede vraag, die naar ontvangst en waardering van sprookjeslectuur
hier te lande in de (zeventiende en) achttiende eeuw, valt alleen maar zeer voorlopig te beantwoorden. We moeten hier of aan op oplagecijfers en incidentele
uitspraken van tijdgenoten. Locus classicus van de negatieve waardering is een
passage uit Johan van Heemskerks Batavische Arcadia (1647), waar hi' de ouders
ow om hun kinderen lie er over de tachtigjarige vrijheidsoorlog to en Spanje
te vertellen dan om `souteloose Sproockjes, van 't Root-kousje[...] en dierghelijcke
lammeryen' te debiteren. I I Scherer en principieler kritiek uit Justus van Effen. In
zijn weekblad De Misantro_pe l2 verdeelt hij de schrijvers in drie klassen: auteurs die
enkel waarheid nastreven, zoals geschiedschrijvers en filosofen; auteurs die hun
leugentaal een schijn van waarheid pogen te geven, zoals romanschrijvers; en ten
slotte auteurs 'die zich alleen op Leugens toeleggen', gelijk de schrijvers van
sprookjes, van Reinaert en van het volksboek van Fortunatus. Van Effen betitelt
deze drie klassen van schrijvers niet onaardig als respectievelijk goudsmeden,
vergulders en blikslagers. Het laagst in zijn waardering staan de romanschrijvers.
Ter verontschuldiging van de blikslagers-sprookjesschrijvers kan gezegd worden
dat ze weliswaar `zeer slecht metaal verwerken, maar het voor niet hooger verkooP als het is'. Hiermee lijkt het vonnis over Moeder de Gans wel geveld. Stond
et won
daarin niet haaks op de verlichte natuurkennis en moest de
het
orthodoxegelovige zich niet ergeren aan zulke `heidense' vertelsels? Maar er
klinken ook tegengeluiden. De doopsgezinde predikant Allard Hulshoff noemde
het in 1 765 bedenkelijk, I3 wanneer een kind van zes a acht jaar het `langwijlig'
spreken over een Schriftuurtekst zou prefereren boven het aanhoren van de Vertellingen van Moeder de Gans. En Van Al hen begint zijn Vertellingvan Dorisje met de
regels: `Wij zaten laatst bij Saartje, / Onze oude goede baker, /Die sprookjes kan
vertellen.' I4 Dat klinkt niet afwijzend, terwijl Van Al hen toch zowel rechtzinniggereformeerd als verlicht mocht heten.
Er bestaan – behalve de vaak herdrukte pittige Nederlandse vertaling van
1 7 54–nog een stuntelige volksuitgave van voor 1 7 80 onder de titel Vermaaklyke
vertellingen van den ouden tyd, of zogenaamde sprookjes van bet Rood Kousje, en een
Vlaamse vertaling Amusante kinder-vertellingskens, die omstreeks i 790 te Gent het
licht zag. Assepoester heet hier Vuylpens; een reeks houtsneden zonder verband
met de tekst onderstreept weer het populaire karakter van deze versie.
De sprookjes van Moeder de Gans hebben als nasleep nog een hele reeks `contes
de fees' van Mme d'Aulnoy en anderen tot gevolg gehad. Ze zijn voorgoed
vergeten, op d'Aulnoys sprookje van De blauwe vogel (POiseau bleu) en op enkele
verhalen uit Antoine Gallands Dui end en een Nacht (Les Mile et tine Nuits, '704.1717) na; in hun gekunsteldheid doen zij ver onder voor Perraults meesterwerk,

[4] De kopergravure van Simon Fokke bij de ' Vertelling van Duimpje' is een van de negen illustraties
uit het t2veetalige Contes de ma Mere l'Oye/Vertellingen van Moeder de Gans, de eerste
Nederlandse vertaling die in 17 f 4 verscheen bij de Haase Libraire Pieter van Os.

/z ilk Zen en tit Mont fPlithen 1600 Won gp bet nkt haft
*whip top balm lb:MeV
VoWitn *am/

[5]Thee van de achtenzeventig bandgekleurde houtsneden uit Vermaak der jonkheyd, een octavo
oblongboekje. Boven elkplaatje twee reels tekst, die bij deze prenten luidt: [a] 'De Boer en de Boerin
spreeken aldus,ISchoon gy bet niet kondt booren,ISteelien [stadslui] wij hebben 't beter als gib! Van
Vogelen, Eyeren, Melk, en Koren.' [b] ',Viet de Jonge Prins FRISO te Paert,IHy vrinden bemint,
vijanden vervaert.' De boutblokken zijn ook gebruikt voor diverse centsprenten van de Erve van der
Putte te Amsterdam.
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en ook lijken zij meer berekend voor een geraffineerd salonpubliek dan voor de
kinderkamer,waarin sommige toch langs allerlei omwegen binnendrongen. Dazelfde bezwaartreft twee stellig als kinderboek bedoelde vervolgen: De Nieuwe
Moeder de Gans (Amsterdam 1793) en de Winter avond vertellingen van Grootmoeder de
Gans (Amsterdam i8o3). Het eerste is vermoedelijk een vertaling naar het Frans,
het tweede heeft als oorspronkelijke auteur de Fransman F. G. Ducray-Duminil
(Contes moraux de magrand' tante, 1 799). Beide boekjes hebben tijdelijk veel succes
gekend. Dat intussen de verlichte pedagogen voor een andere wind hadden gezorgd, blijkt wel uit de defensieve toon van deze tamme Ganzen: griezelen is
voortaan taboe en de deugdzaamheid dient benadrukt.
We zijn met dit alles ver vooruit gelopen op de ontwikkelingsgang van het
achttiende-eeuwse kinderboek in Nederland. Eerst vragen nu de vroege vertegenwoordigers weer onze aandacht.
Sandryn ende Lanslot

In de achttiende eeuw was de kennis van onze Middelnederlandse literatuurgeheel
weggezakt en de waardering ervoor minimaal – tenminste bij het geletterde publiek .I5Op lager niveau echter bleven de oude verhalen in circulatie. Een treffend
voorbeeld vormt het in 1 7 08 to Utrecht verschenen volksboekje Een schoone Hi torie van Sandryn ende Lanslot. Seer genoeghelijck ende Amoureuselijck om to lesen voor alle
Jonge Luyden,– ons meer vertrouwd als het Middelnederlandse abele spel Lanseloet
van Denemarken. We kennen van het volksboek ook een oudere uitgave, Utrecht
1684, en weten dat het stuk nog in 172.0 is opgevoerd door de rederijkerskamer

Sint-Barbara te 's-Gravenpolder.
Eigenlijke kinderlectuur is het niet bepaald, deze tragische historie van de
schone dienstmaagd Sand y n, die door de moeder van Lanslot met diens medeweten in de val wordtgelokt en na deze vernedering niets meer van Naar onhoofse
minnaar wil weten. De tekst isgeheel in dichtvorm en het extreem zeldzame
werkje werd, als alle storiegoed, versierd met enkele primitieve houtsneden. Ook
degeringe omvang (zestien bladzijden) wijstst op een eenvoudig lezerspubliek. Dit
soortprofane volksboeken met middeleeuwse verhaalstof was al in de negentiende eeuw nagenoeg onvindbaar geworden. We kunnen hiertoe ook rekenen
alle zeventiende- en achttiende-eeuwse uitgaven van U ilenspiegel, Brandaan en Reinaert.
Historie van David

Veel meer overlevingskansen dan het profane storiegoed hadden de bijbelse
volksboeken. Verreweg het populairste op dat terrein was De Historie Van Den
Koninklyken Pro beet David, dat twee en een halve eeuw lang ook als schoolboek
werdgebruikt in Noord- en Zuid-Nederland (zie p. 1 1 5). Wij telden tussen 17oo
en 1800 tweeeentwintig edities bij vijftien verschillende uitgevers, waarbij nooit
een oplagecijfer staat aangegeven. De vroegste drukken dateren van omstreeks
1600. Terwijl de Zuidnederlandse uitgaven meestal in to en schrift (civilite)
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gezet zijn, vertonen de edities uit het Noorden de voor onze volksboeken gebruikelij ke gotische letter. De tekst is steeds vrijwel woordelijk ontleend aan de bijbel.
Insommige gekuiste uitgaven ontbreekt de passage waarin de verkrachting van
Tamar (2 Sam. I3) verhaald wordt.
Tot dezelfde categorie van veelgelezen yolks- en schoolboeken behoorden: De
Historie van Adam I Noach I Abraham ILot en Isaac (oudste mij bekende editie 1640),
De Historie van Joseph I Simpson' en Jonas (niet te verwarren met De schoone Historie van
D
den
d vromen en godvrugtigen Jongeling Joseph, waarvan alleen Zuidnederlandse edities
eked
n zijn), De Historie van den Ouden en on en Tobias, reeds in de zestiende eeuw
b
als schoolboek gebruikt, de Historie van den Verloren Sone en, niet te vergeten, De
Proverbia ofte S_preuken des alderwysten Konings Salomon, dat ook op school immens
el gelezen werd.
ve
In Zuidnederlandse schoolboeken staangewoonlijk aan het eind datum en
plaats van approbatie (de vereiste kerkelijke goedkeuring). Men ma die gegevens
niet aanzien voor jaar en plaats van uitgave, wat bij ongedateerde werken no al
eensgebeurt.
Vermaak derJonkheyd

In de depots van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem lit een juweeltje
lling weerspreekt als zou er voor 1778 g een
verborgen , dat op zichzelf al deste
h te Nederlandse kinderlectuur bestaan hebben. De titel luidt voluit Vermaak der
ec
Jonkheyd I bestaande in Verscheyde Afbeeldinge van veelderlei Figuuren, Als Menschen
Bees en I Vogelen I Visschen I etc. Zeer bekwaam voor de Jeugd, om te leeren Teekenen, Schilderen, en alto tot uwe playtier te gebruiken. Het boekje is in oblong octavo en dat

langwerpig formaat leent zich als een ander voor illustraties; het bestaat uit
achtenzeventig handgekleurde houtsneden over de voile pagina, waarvan sommige gesigneerd. Boven elk plaatje bevindt zich een tweeregelig rijmpje in de trant
van: 'De vier Heemskinderen /Wiltse niet hinderen'. De bier afgedrukte zeventiende-eeuwse houtblokken komen ook voor op diverse centsprenten van de Erve
Hendrik van der Putte te Amsterdam. Deze uitgeverij hield pas in 1794 op te
bestaan. We weten niet van wanneer het Vermaak der Jonkheyddateert. Hoewel het
boekje nog in 1803 herdrukt werd door de firma Koene te Amsterdam, zijn geen
andere exemplaren of uitgaven in Nederlandse collecties aangetroffen. Stellig
hebben we bier te doen met een soort boeken dat eens favoriet was bij alle kleine
kinderen. Ze werden meestal op de markt gebracht door uitgevers die ook in
lks- en kinderprenten handelden: zo sneed het mes van twee kanten.
yo
Ik noem nog uit deze zelfde categorie het Extra Fraai Kinder Prent-Boek. Zynde
Voortien Met Differente Afbeeldingen, Benevens Verscheide Beesten en Vogelen. Alle in
Hout Gesneden door H. Numan. Waaragter ook gevoegt tyn de Zeven Wonderen der Waereld, door wylen C. van Si hem. Den Derden Druk, Amsterdam, Erve Weduwe Jaco-
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bus van Egmont, z.j. [circa 1 7 5o]. We vinden in dit boekje twee meesters van de
houtgravure verenigd, namelijk Christoffel van Sichem 1 v (I 642-circa 1698) en
Hendrik Numan (1736 -1788). De tekst is in zulke prentboeken geheel ondergeschikt en fungeert enkel als bij schrift.
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Nieuwe Spiegel der Jeugd, Of Franse Tiranny

Di meest gelezen schoolboekje voor vaderlandse geschiedenis uit de achttiende
eeuw dateert al van i 6 74, toen de herinnering aan het `rampjaar' 1672 nog vers in
het geheugen lag. De titel verwijst naar de oudere Spiegel der Jeught (of Spaanse
Tiranny) uit 1614, waarvan dit boekje de opvolger werd, tot het zelf weer concurrentie kreeg van de Engelsche Tieranny uit 1 7 81 (zie ook de bespreking in het
voorafgaande hoofdstuk, p. 12.7). In al die gevallen bleef de ijzersterke formule
gelijk en dat verklaart mede het succes. Die formule was een samenspraak tussen
vader en zoon over de gruweldaden van de als nationals viand afgeschilderde
vreemden, in dit geval dus de Fransen. De vader wil de recente gebeurtenissen
goed in het geheugen van zijn zoon prenten, maar schrikt al vertellend van zijn
eigen verhaal. Hij stopt dus, maar de 'on en smeekt hem telkens om meer te
mogen horen. Het relaas wordt picturaal ondersteund door een reeks realistische
houtsneden. Op een van die plaatjes zien we hoe een Franse soldaat een baby bij
het been vastgrijpt en zo met een boo in het open-haardvuur smijt. Het onderschrift luidt:
Een Goddelose Boef, tot Tirana ens en
Heeft een onnosel Kind in 't Brandend buys gekregen,
Hetkind dat lagt hem toe, en jankte na de Mam,
Hy vatten' t by een Been en wierp het in de Vlam.

Horror
dus, maar voor God, yolk en vaderland. We hebben bier echt te doen met
H
een vorm van indoctrinatie en wel een met lane nawerking. Nog ver in de
. B L. van Albada (geboren 1 79 5
negentiende eeuw herinnerde zich de onderwijzer
hoe zijn moeder hem als kind 'de Fransche tiranny' ter lezen had gegeven. ' Maar
een voorman van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, dr. Martinus Nieuwenhuyzen, noemde in 1 794 dit boekje `onwaardig, om op de schoolen te gebruiken'. 17

Jan Luken

Tot nu toe zijn we alleen anonieme kinderboeken tegengekomen. Jan Luken
(1649 -17i z) is een van de weinige vroeg-achttiende-eeuwse dichters van naam die
bier ter sprake komen. In i 7 1 z publiceerde hij een bundeltje emblematische gedichtjes onder de naar Cats verwijzende titel Des Menschen Begin, Midden en Einde;
Vertoonende het KinderlykBedryf en Aanwasch. Het boekje was opgedragen aan zijn
geliefde kleinzoon Johannes. In eenenvijftig door hem zelf geetste prentjes volgt
Luken de ontwikkeling van het kind, van de wieg tot het graf. De toon van de
explicerende gedichtjes met bijgevoegde bijbelteksten is weinig zonnig. Bij het
eersteplaatje 'Het Kind's geboren' lezen we:
Als ' t Bloemetje is opgegaan,
Zoo nadertzyn verwelkingaan;
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Brent by er ' t zieltje za/ig af,
Zoo vaart by met geluk in' t graf.

En het slotdicht 'De mensch sterft' ademt een zelfde angstvallige sfeer:
't Beginsel en bet Einde quam.
Wel hem die 't beste met zich nam.

Als in een film trekken de beelden aan ons oog voorbij. Uiteraard aan de meeste
emblemata over de kindertijd; volwassenheid en ouderdom worden slechts in
enkeleprenten aangestipt. Het is immers een boekje voor kinderen, zij het niet
voor hen alleen. De achtregelige gedichten hebben alle dezelfde structuur. Eerst
wordt, in beeld en woord, iets van het kind getoond: zijn bedrijvigheid met
vlieger of tol, zijn gehuil, enzovoort. De ouderen lachen erom, achten het maar
kinderspel. In de tweede helft van elk gedicht wordt dan de volwassene de les
gelezen, terwijl tevens een transpositie plaatsvindt van het aardse naar het geestelike. Dikwijls geeft het spelend kind ongeweten een signaal aan de ouderen. Ter
illustratie van deze werkwijze een enkel voorbeeld Het molentje (afb. 6):
De din en die ons teen staan,
Die doen bet stille le en gaan.
Indien bet onderjaarig kind
Wil dat un Molentje zal draaijen,
Zo loot bet lustig tegen wind
En laatzyn kaakjes rood bewaaijen.
o fiegenwind en tegenstroom,
Gy maakt de Oude Kind'ren vroom.
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Toch vinden we zeker in deprentverbeeldingen liefdevolle aandacht voor de
realiteit, zelfs met enige humor, wanneer een lawaaimakende kleine trommelaar
komt binnenmarcheren. De vrij-periode daarentegen van de adolescent stelt Luyken niet aan de orde, dit in tegenstelling tot Cats,
bij wie de seksualiteit in het
centrum van de aandacht staat. Over het algemeen is er trouwens in deze bundel
weinig belangstelling voor sociaal verkeer, tenzij dan om het kind to waarschuwen
voor slechte vrienden. Opvallender nog is de afwezigheid van kerk of dominee.
Zelfs hierin toont Luken
zich individualist, alleen bekommerd om het zieleheil
Y
van de afzonderlijke mens. leder individu moet zelf de smalle heilsweg betreden,
zo luidt zijn boodschap. Het heeft de populariteit van de bundel niet in de we g
gestaan: het boekje is tot 1782. elf maal herdrukt.
Andere kinder-emblemata door Hermanus van den Burg (1744 Jean Le Clerc
0755) en Frederik Berkenkamp (1768) hadden minder succes. Het fraaiste werk
binnen ditgenre was ongetwijfeld de Miroir des Vertus & des Arts I I Spiegel der
Deugden en Konsten uit i7o6, waarvan de zesenzestig kopergravures later nog eens
gebruikt werden voor het kinderembleemboek LxvI Bezondere Zinnebeelden van
omstreeks 1 7 80. Recycling is op dit gebied toch de gewoonste zaak. Uiteindelijk

EINDE. 3t
Het MOLENTJE.

MIDDEN EN

De dingen die ons tegen than,
Die doer het Wile 'even gash.

het ondajaalig Kind,
Wit, dat zyn Molentie zit draaijen,
Zo loopt het luitig te en wind,
bewaaijen:
En kat zyn kaakja
o Tegen wind , en tegen ftroom,
Gy maakt de Oude kind'ren mom.

PSALM

4.1,4 ,;,1449 ;111;t, rI In, tn:041.4 itynejran
re Invu4n,
la at tit len . ditaar,. dear' .d'

[6] Tekst en ets van Jan Luken uit Des menschen begin, midden en einde, Amsteldam 1712, die
deze bundel opdroegaan zijn kleinzoontje. De prentjes volgen de ontwikkelingvan het kind van de wieg
tot het graf. De achtregelige gedichten hebben alle dezelfde structuur. Eerst wordt iets van het kind
getoond, oals zijn bedrijvigheid met een molentje. De ouderen lachen erom , het is maar kinderspel. In de
tweede heft van het gedicht wordt de vohvassene de les gelezen, terwijl tevens een transpositie plaatsvindt
van het aardse naar hetgeestelijke.
kopergravures met bijbelteksten in rebusvorm uit De kleine print[7]Ben van de honderd
bybel, Amsterdam 1722. Een gedrukte sleutet achterin gee ft de oplossing.
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vindt menig renaissancistisch embleem zijn laatste rustplaats in een achttiende- of
negentiende-eeuws prentenboek voor kinderen.

De kleine Print-Bybel

Opvoeding in de ware, christelijke religie stond bij nagenoeg alle oude kinderboeken voorop, to beginnen met het Haneboek, dat de voornaamste gebeden en
geloofsformulieren bevatte. Niet voor niets vormt de rubriek godsdienst ( 1 o8
titels, 293 edities) de grootste afdeling in het totale kindboekbestand,
met als
er
en
absolute topper het catecheseboekje Voorbeeld der Godlyke Waarbeden voor Eenvoudigen (minstens 36 drukken tussen 1 707 en 1 7 8 9) van de streng-Voetiaanse ds. Abraham Hellenbroek.
Tot die godsdienstige vorming hoorde ook kennis van de bijbel. Daarbij werd
echter rekening gehouden met de dubbele eis aan kinderlectuur to stellen: lering
en vermaak, liefst met behulp van aantrekkelijke plaatjes. In Europees verband
had de Tsjechische pedagoog Amos Comenius bier de we gewezen met zijn
8)rentenboek
voor kinderen
het oudste p
befaamde Orbis Sensualium Pictus (165,
(zie p. 1 3 5). Binnen deze traditie past ook De kleine Print-Bybel, die voor het eerst
verscheen in 1720 bij de Amsterdamse uit ever Joannes Pauli en de hele eeuw
door herdrukt werd. Dat `voor het eerst'geldt overigens maar betrekkelijk: want
onze kleine Print-Bybel was een bewerking van een in 1 704 to Hamburg gedrukte
Courieuse, oder so-genannte Kleine Bilder-Bibel, die zelf weer tern in op Melchior
Mattspergers Geistliche Herzens-Einbildungen (Augsburg '68 7 - I 699).
De kleine Print-Bybel is een rebusbijbel, bestaande uit honderdvijftig bladen met
bijbelteksten, waarin telkens enkele woorden vervangen werden door plaatjes. De
driedeling: bovenschrift, rent en onderschrift doet onmiddellijk denken aan de
klassieke opbouw van het embleem, waaraan ook de weergave van sommige
abstracta herinnert. Zo wordt bij voorbeeld 'Het Geloof (afb. 1 35 ) conform de
emblematische traditie afgebeeld als een vrouw met boek en kruis. Achteraan
volt dan een sleutel op de rebussen. Door dit puzzelkarakter wijkt het boekje of
van de gewone bijbelse prentenboeken voor de jeugd. Zo kinderlijk als de rebusse zelf zijn, zo geleerd is de voorrede. De Nederlandse bewerker – ds. Gerardus
Puppius Hondius – verwijst bier uitdrukkelijk naar de eeuwenoude traditie van
hieroiliefen en andere beeldtekens. Als meer directe voorganger noemt hi' Comenius. I
GeestelykRaadzel-Boek

We blijven nog even in bijbelse sferen met enkele achttiende-eeuwse raadselboekjes, die zonder uitzondering een godsdienstig karakter hebben. Hun geloofsbrieven liggen trouwens in het Oude Testament, waar Simson de Filistijnen tartte met
zip leeuwenraadsel: `Spijze ging uit van den eter, en zoetigheid ging uit van den
sterke' (Richteren 14). De Utrechtse muziekmeester Jacobus de Passius volgde dit
I 86voorbeeld met Ben honderdtal, Nieuwe, Geestryke Raadzels (1 779), eerst onder pseu-
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doniem J. de Suissap en later onder zijn el en naam. Het plezier in dergelijk simpel
tijdverdrijf staat of valt met bijbelvastheid. Al specimen van de hele soort kan
gelden een slechts nestle pagina's tellend raadselboekje van zekere Gerrit Frederik. De titel bevat naar de gewoonte van die tijd een beknopte inhoudsopgave:
D
Raadzelboek:
Bestaande in t'Negentig
Den eestelyk
Christelyken Tijd-verdryver,
Ofte G
uytgekipte Schriftuurlijke Raadzeljes uyt het Oude ende Nieuwe Testament I met haare
Schriftuur-plaatzen aangewezen. Zeer stigtelyk by een verzameld voor de Jeugd. 'Welke

vrouw is ongeboren gestorven' vroeg Gerrit Frederik en hi' gaf meteen onder
verwijzing naar Genesis i •. 27 het passend antwoord: Eva. Wie geen oplossing
weet kan altijd gokken op: God. God is niet alleen de man wiens leeftijd niet valt te
becijferen ( Job 3 6 • 26), maar hi' blijkt ook de eerste kleermaker te zijn geweest
(Genesis: 21).
De geciteerde uitgave van Den Christely ken Tijd-verdryver, Amsterdam 1 7 5 2, heet
vermeerderd en er rd wat al wijst op een lane voorgeschiedenis, wellicht
beginnend met Michael Sax, Der Christliche Zeitvertreiber oder Geistliches Riitselbuch
uit I 6o I . Zo'n enkel voorbeeld laat meteen zien hoezeer onze achttiende-eeuwse
kinderboeken langs alle kanten verbonden zijn met veel oudere modellen uit
binnen- en buitenland. Wat die vreemde herkomst aangaat hoeven we voor 176o
hoofdzakelijk te denken aan Latijns-humanistische, Franse en Duitse invloed; de
Engelse kinderboeken dringen hier later binnen. Het volgende werkje is er een
van.
Tom Telescope

De publikatie van Newtons Principia Mathematica in 1687 wordt algemeen gezien
als het begin van de Verlichting. Tachtig jaar later waren die beginselen ook
pasklaar gemaakt voor de kleinste wijsgeren. De Londense uitgever-auteur John
Newbery kwam namelijk in 1 761 voor de dag met een allermerkwaardigst boekje:
d ladies,
The Newtonian system of philosophy adapted to the capacities ofyoun and

dat zeven jaar later te Middelburg in het Nederlands werd vertaald onder de titel
Philosophie der tollen en ballen, of het Newtoniaansche Zamenstel van Wysbegeerte, geschikt
naar de vatbaarheid der eerste Jeugd. Aan de volledige titel valt of te lezen dat Newbery

werkelijk voor kinderen schreef. Zijn boekje handelt over een clubje van jonge
onderzoekers uit adellijke kring, 'de Lilliputiaansche Maatschappij', onder leiding
van Tom Telescope. Aan de clubleden staan allerlei instrumenten ten dienste, die
nodig zijn voor de experimenten.
Het begon allemaal op een vakantiedag. Eerst wisten de kinderen niet goed wat
voor kaart- of balspel men zou gaan spelen, tot jonkertje Tom Telescope iets totaal
nieuws voorstelde. Kaarten omgeld, zei hij, was een vorm van stelen. Nuttiger
zou het zijn om elkaar te vermaken met de natuurlijke filosofie. Het plan wekt
nieuwsgierigheid bij de volwassen adel en deze gentlemen voelen zich niet te hoog
om de bijeenkomsten van Tom en zijn leeftijdgenootjes met hun bezoek te vereren. De jongelui krijgen eerst taartjes en limonade, waarna Tom Telescope zeer
gedecideerd met de vermakelijke natuurkundeles be in In het huis waar men te
gast is blijkt zelfs een observatorium aanwezig om naar de sterrenhemel te kij ken.
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Domme opmerkingen vinden bij Tom een genade. Maar ook proeft men in zijn
optreden het zelfbewustzijn van de verlichte filosoof wanneer hij enkele kinderen, verlegen geworden door de aanwezigheid van een hertog, aldus terechtwijst:
`Niemand, dan een lompe Boer, laat zyn hoofd hangen en verbergt zyn aangezigt,
want een Heer ziet altoos in het aangezigt van zynen meerderen, wanneer hy tot
hem spreekt, en gedraagt zig onbedwongen en vrymoedig. “9 Adel, zo le de
nieuwegedragscode, verdient alleen respect wanneer ze op meer isgebaseerd dan
op toevallige geboorte of rijkdom. Het komt hier op karaktergrootheid aan.
We ontmoeten hier voor het eerst in ons panoramisch overzicht een 'modern'
verlichtingsboek. Dat blijkt zowel uit de typische nieuwsgierigheid Haar het hoe
van de dingen als uit de behoefte om hierover te discussieren met gelijkgezinden.
De nieuwe tijd is nu helemaal aangebroken. Hoe ouderwets zijn, daarmee vergeleken, bij voorbeeld de Liederen 0) over de vier Hoofd-Stoffen, Het Vuur, de Lucht, het
Water en de Aarde. Tot onderrechtingen stichting der Jeugd, vervaardigd en uitgegeven
door Johanna van den Bosch. Toch verscheen dit meer stichtelijke dan natuurkundige werkje maar een jaar voor Tom Telescope, namelijk in 1767. En gezegd
moet worden dat ook Tom Telescope (als Newton) zijn empirisch natuuronderzoek als een lofzang aan de Schepper presenteert.
Het meest omvattende boek op dit gebied uit deze periode was het Schouwtoneel
der Natuur (1739-1788, zeventien delen) naar het Frans van l'Abbe Pluche. Genoemd zij nog de L eer came Zamenspraaken, over eenige dieren, vogels, insecten, en
visschen (Amsterdam 1769) door de doopsgezinde predikant Petrus Loos es uit
Haarlem. Degesprekspartners heten bier Waarmond, Ku 1' Weetlust en
Leergraag; ze demonstreren aldus reeds in hun namen de kennisdrang van de
Verlichting. Maar er blijft ook een band met de stille vroomheid van Jan Luyken,
aan Wiens werk devijfentwintig tekstillustraties zijn ontleend. Na 1770 breekt er
dan een stortvloed los van natuurhistorische lectuur voor de jeugd.

Antieke verhaalstof voor dejeugd
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Voor 'on ens van tien tot zestien jaar, die toe an zochten tot het hodwijs, bestond in elke stad wel een Latijnse school. Maar bun leerlingenaantal slonk
na 165 o steeds meer. Oorzaak: het ouderwets geworden lesaanbod, dat zich vrijwel beperkte tot Latijn, een beetje Grieks, logica en godsdienstkennis.
Leerprogram en schoolboeken in en in hoofdzaak nog terug op de Hollandse
Schoolordre van ' 625 . Men las daarom een beperkt aantal Latijnse teksten als Cornelius Nepos, De viris illustribus, waarvan fragmenten in vertaling: Het leeven der
doorluchtige Veld-Ooversten, onder de al-oude Grieken (1686; tweede druk 1726). Verder stonden steevast de Disticha (tweeregelige spreukdichten) van Cato op het
programma. De achttiende-eeuwse schooluitgaven bevatten gewoonlijk zowel de
Latijnse tekst als een Nederlandse vertaling in proza en in poezie. Ook maakte
mengebruik van de Colloquia van Erasmus en van Calvijns leermeester Mathurin
Cordier(1479 -1564), die dikwijls in combinatie werden uitgegeven in LatijnNederlandseparalleltekst. We bezitten daarvan edities uit i 704,1 7 i 2 en '75 8.

PHILOSOPHIS
DER TOLLEN EN BAUM

or

HET; NEWTONIA,ANSCHE ZAMENSTEL
'Al'

WYSBEGEERTE0
Gefebikt mar de vatbanheid der eeritejeugd,
en gemeenzsam en vermaskelyk gemsakt
door Voorwerpen, welke sat haw
per wet bekend zyn:
Bet/sande in SES LESSEN, pleezen voor
Liiiiputimarche Msatf.ftppie,
DOOR TOIL

TELESCOPE * &MO

En by een verzsmeld en in ' orde gebragt telt
nutte der Engelfehe krugd , en met ver.
feticide Kopere Pktsies , ter opal
deringe en bevesriginge der voor.
getteide Leerinps voorsien4
'Door derzeiver ouden Vriend, des

itsza J.NEWBIRY.
En naar den Tweeden Druk uit bet Engelseb
vertaald, en met eenige sentekeningai
vermeerderd door *

Ts MIDD1LIvEG,
B y CHRISTIAAN BOREMEL
s. Dit C. C. LxVttL
2.

1

i/ ,1e),

//L/ioeii

[8] Titelblad en gravure uit Tom Telescope, een verhaal over een clubje jonge onderzoekers, 'de
Liliputiaansche Maatschappif . In de Nederlandse vertaling, Philosophie der tollen en ballen, of

Het Newtoniaansche zamenstel van wysbegeerte, geschikt naar de vatbaarheid der eerste
Jeugd, Middelburg 17J8, werd de Engelse gravure overgenomen.
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Schoolgrammatica's en handleidingen voor de retorica kunnen hier buiten beschouwing blijven. Wel dienen in deze context nog twee uiterst populaire lbken vermeld, die onze kinderen generaties lang met het antieke erfgoed vertrouwd
hebben gemaakt, namelijk de Acerra Philologica van Laurenberg en de fabels van
Esopus of Phaedrus. (Zie ook het vorige hoofdstuk, p. 124)
Acerra Philologica betekent letterlijk: wierrookkistje van de literatuur. Het betreft bier een verzameling korte verhaaltjes, anekdoten en beroemde gezegden uit
de Grieks-Romeinse oudheid, samengesteld door Peter Laurenberg 0 5 85-1639),
hoogleraar in de wis- en natuurkunde te Hamburg. Zijn verzameling verscheen
voor het eerst in 163 3 te Rostock, werd spoedig ook in het Nederlands vertaald
door G. Blasius, en onderging in de loop van de tijd aanzienlijke uitbreiding met
latere verhaalstof. Voor de achttiende-eeuwse periode waarover wij spreken
luidde de titel van de Nederlandse bewerking Het hernieuwde en verbeterde Acerra
Philologica. Dat is: Zes honderd nutte en gedenkwaardige geschiedenissen[...] tot nut der leesgierige Jeugd. Tekstbezorger was Johannes Hajenius, rector aan de Latijnse school

te Nijmegen, wat het verband met het op die scholen gegeven onderwijs onderstreept. Vol ens Hajenius kon iemand door een uur te lezen in zijn Acerra net zo
veel leren als in een jaar studie op de hogeschool. `Zelfs kunnen de ongeletterde
bier vinden, daar de Weetgierige zo zeer na rykhalzen en slaven.' 2° In dat opzicht
valt Laurenbergs 'readers digest' uit de klassieken voor de leergierige jeugd te
vergelijken met het beroemde Guldene Annotatien 0 6 3 6) van ds. Franciscus Heerman, met dit verschil dat het laatste werk voor volwassenen bedoeld was. Het
gretig onthaal van beide werken attendeert ons er echter op dat onze voorouders
hun klassieke scholing lang niet altijd rechtstreeks ontleenden aan de Griekse en
Romeinse schrijvers, maar dikwijls indirect aan zulke citatenboeken.
Toch zit er meet achter dan een behoefte aan tijdbesparing. Die beroemde
verhalen over Grieken, Romeinen, Trojanen, Carthagers en Spartanen bevatten
ook het merg van de antieke wijsheid, neergelegd in gemakkelijk te onthouden
kernspreuken. Het is diezelfde dorst naar gecondenseerde levenswijsheid die ook
het succes verklaart van de reedsgenoemde Disticha Catonis, van de bijbelse spreuken Salomons en van de achttiende-eeuwse spreekwoordenboeken voor de jeugd.
Wat eenprikkel ging er niet uit van alleen dit ene `tweelings-veers' van Cato:
Heeft God u kinders en geen middelen gegeven,
Zoo laat hen leeren iets, waar van e mogen Leven.

Voor spreukmatige wijsheid kon men echter ook goed terecht in de dierfabel. Wie
de, overigens lang niet complete bibliografie van Landwehr, F able-Books printed in
the Low Countries, raadpleegt, ziet aanstonds in wat voor een lane traditie de
achttiende-eeuwse Esopus- en Phaedrus-uitgaven staan. Ze zijn er in alle soorten,
meestal echter in de vorm van schooluitgaven met alleen de Latijnse tekst en
geillustreerd met houtsneden van Chr. van Sichem. In de loop van de achttiende
eeuw ontstaat er echter een nieuw type Verlichtingsfabel, met Gellert als voornaamste vertegenwoordiger.
I90
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[ 9 ] Uit De Historie van den man met de bonte-muts, voor het eerst uitgegeven door de Wed.J.van
Egmont ,
Amsterdam 1771. Ti dens graafwerkzaamheden treffen werklui een man aan in de kelder van
een vervallen landhuis. Zodraze de man naderen, richt hi ich op om een flinke klap uit to delen.
nadere inspectie blijkt dat de man een robot is, die in werkingtreedt wanner men op een bepaalde trede
stapt. Tien uitslaande prenten verbeelden het verhaal, de bovenstaande is prent. De houtblokken werden
ook apart gebruikt om er een samenhangende reeks van centsprenten van to maken.
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Historie van den Man met de Bonte-Muts

Ter afsluiting uit het aanbod voor 1 77 8 een veelgelezen yolks- en kinderboek,
waarvan de verhaalstof nu eens niet teruggaat op bijbel of middeleeuwse literaire
bronnen. De Historie van den Man met de Bonte-Muts, voor het eerst uitgegeven bij
Van Egmond te Amsterdam in 1 77 1, is gebaseerd op een Duitse geschiedenis. Het
gaat over een man die werklui tij dens graafwerkzaamheden aantreffen in de kelder
van een vervallen landhuis. Op zijn hoofd draagt hi' een met bont afgezette muts,
in de hand houdt hi' een stevige knuppel. Zodra de werklui hem naderen, richt de
man met de bontmuts zich op van zijn stoel om een flinke klap uit te delen.
maar
ins,
Iedereen vlucht angstig,wegpectie
leertnadere
dat de man een robot
is
die in werking treedt wanneer men op een bepaalde trede stapt. Dit simpele
gegeven wordt nu door tien uitslaande 'print-verbeeldingen' met verklarende
tekst tot een spannend verhaal uitgebouwd. De houtblokken werden ook apart
gebruikt om er een samenhangende reeks van centsprenten van te maken. We
schijnen hier mijlenver verwijderd
derd van de toenmalige 'hoe'
g literatuur. Een echte
Verlichtingsfilosoof kon dan ook alleen maar de neus ophalen voor zulke beuzelachtige fantasie als in de Historie van den Man met de Bonte-Muts vrij spel kreeg.

DE PEDAGOGISCHE VERLICHTING EN HET KINDERBOEK

'En de deugd... waar is de deugd?' (meester Pennewi p)
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Hoewel achttiende-eeuwse Verlichters zichzelfgraag 'filosoof noemden, was hun
filosofie in de grond meer een ideologie. Da wil zeggen dat niet de pure bespiegeling vooropstond, maar het daarop gebaseerde handelen. De voornaamste trekken van die nieuwe ideologie zijn bekend: nadruk op eigen ervaringskennis,
pragmatisme, een haast apostolische drift om zoveel mogelijk mensen te verlichten en het optimistisch geloof dat dit ook mogelijk zal blij ken.
Vanuit verlichtperspectief kwam er nu een andere ran de onder de wetenschappen. De als abstract veroordeelde metafysica verloor de ereplaats aan natuurwetenschap en medicijnen. In alle disciplines verschoof het accent naar de toe pasbare kant; op theologisch terrein bij voorbeeld van dogmatiek naar zedenleer.
Omdat elke ideologie droomt van een nieuwe maatschappij met bijpassend
menstype, werd rote waarde gehecht aan de pedagogie: de nieuwe wetenschap
die van onbeschaafde nitwits verlichte burgers en burgeressen moest maken. En
ook beslist kon maken. Want men mocht dan allerlei christelijke geloofswaarheden op losse schroeven hebben gezet, daarvoor in de plaats was een ander
dogma gekomen: het heilig geloof in de volmaakbaarheid van de mens. Deze zou,
mitsgoed geinformeerd, vanzelf ook een beter mens worden. Kennis sto pd
voortaanaan deugd en deugd hield weer een belofte in voor geluk. Domheid daarentegen was in de ogen van de Verlichtingsfilosoof zo ongeveer het
ergste kwaad; het leidde regelrecht tot ongeluk.
Bete Wolff vertelt in haar Proeve over de opvoeding uit 1 779 een beroemde anek-
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dote over de inwoners van Kamschatka, ergens in de Kaukasus. Die golden voor
de achttiende-eeuwer als de domste mensen ter wereld. Maar onder Catharina de
Grote was ook in Rusland de Verlichting doorgebroken en voor die n'
l'
vormde Kamschatka slechts een uitdaging aan de ware volksopvoeder. Men
bracht daarom enkele van die primitievelingen naar het Russische hof, deed hen
plaats nemen in de schitterendste paleiszaal en liet hen vervolgens urenlang alleen:
`loch deeze domme Menschenwaren zo weinig getroffen door hetgeen hen omringde, dat zy, al dien tyd, onbeweeglyk stil bleeven zitten'. 22 Zij misten de noodzakelij ke weetlust, waar opvoeding op kan inhaken.
Men weet hoe dit optimistisch vertrouwen in de zedelijke volmaakbaarheid van
de mens door kennisvergroting tijdens de Franse Revolutie een flinke deuk
opliep. Maar de verlichte schoolmeesters en dominees die zich hier in 176o
massaal op het kinderboek wierpen, twijfelden geen moment aan het heilzaam
oogmerk van hun zending.
Waar kwam die nieuwepedagogie zo opeens vandaan? Welke buitenlandse of
inheemse auteurs hebben haargeformuleerd? En hoe vonden deze opvoedingsideeen uitdrukking in het Nederlandse kinderboek? Drie namen worden in dit
verband steedsgenoemd: John Locke met zijn Some Thoughts concerning Education
(1693 ), Jean- Jacques Rousseau als auteur van Emile, ou de 'Education (1762) en de
Duitse filantropijnen.
Lockes werk was overigens in '698 reeds in het Nederlands vertaald. Een halve
eeuw later evenwel kwam de doopsgezinde predikant P. A. Verwer voor de dag
met eengeheel nieuwe gecommentarieerde vertaling en toen bleek de bodem hier
welgeschikt om de opvoedingsideeen van Locke op te nemen. Het spelende leren
in vrijheid was voor de Engelsman, zelf gouverneur, voornaamste voorwaarde bij
alle onderwijs. Die eis gold ook voor het leren lezen. Op de vraag Welke lectuur
voor kleine kinderen aantrekkelijk zou kunnen zijn, antwoordde Locke: boeken
metplaatjes over dieren. Als voorbeeld noemde hi' de F abelen van Esopus en Reintje
de Vos. Verwer tekent hierbij aan het Nederlandse volksboek van Reinaert nooit
gezien te hebben, maar iemand die het wel kende had er hem een gunstige indruk
van gegeven. 23 Voor de rest wordt in Lockes verhandeling enkel over de allereerste beginselen van het leesonderwijs es Token. Directe invloed van hieruit op
het Nederlandse kinderboek lijkt dus minimaal te zijn geweest.
Datzelfde kangezegd worden van Rousseaus Emile. De meeslepende stijl wekte
nog wel bewondering, maar desondanks werd bier met veel scepsis aangekeken
tegen deze utopische roman. R. M. van Goens verwoordde trefzeker de algemene
kritiek: 'Hy [Rousseau] verdicht zich enen voedsterling, en hy verdicht zich enen
leidsman. Met dezepoppen van zyn brein speelt hy zyne lezers voor.' 24 Rousseau
liet de natuurlijke opvoeding van Emile plaatsvinden ver buiten de menselijke
samenleving. Maar waar kon dat en wie wenste zo iets? Geen wonder dat hi die
die
alle boeken zei te haten, een uitzondering maakte voor Defoes Robinson Crusoe. In
het voetspoor van Rousseau werd deze roman voortaan door alle Verlichtingspedagogen opgevat als het logboek van de Nieuwe Mens.
Zo klein als het directe effectvan Rousseau op het Nederlandse kinderboek uit
de achttiende eeuw isgeweest, zo groot was zijn indirecte invloed via de Duitse

193

DE ACHTTIENDE EEUW

1 94

filantropijnen. Hun voorman Johann Bernhard Basedow stichtte in 1774 te Dessau een modelschool, het Philanthropinum, dat weldra als proefstation van de
nieuwe opvoedingsideeen alom aandacht trok. Later kreeg Joachim Heinrich
Campe, de belangrijkste kinderboekschrijver uit deze kring, de leiding van het
Dessauer Philanthropinum. De ideeen van Rousseau werden bier met Duitse
t. Die principes waren: lichamelijke harding; aanschouwegrondigheid toe
lijk onderwijs, afgestemd op nuttig burgerschap; zedelijke vorming in algemeenchristelijke zin door middel van moraliserende vertellingen; kind-vriendelijke
benadering of ens een uitgekiend systeem van straffen en beloningen. Ook elders ontstonden nu soortgelijke instituten, bij voorbeeld dat in Schnepfenthal
onder leiding van Christian Gotthilf Salzmann.
In Nederland werd door het spectatoriale weekblad De Vaderlander van i i en 18
augustus 1777 uitvoerig en instemmend gerapporteerd over het experiment van.
de filantropijnen. Maar de orthodox-gereformeerde Nederlandsche Bibliotheek reageerde in 1779 uiterst sceptisch op de Duitse wonderinstituten met de oproep:
`Ouders! zendt 'er toch uw kinderen been; al zijn ze Ezels.' 25 Aan bun invloed op
de pedagogische ontwikkelingen in Nederland hoeft echter niet getwijfeld te
worden, al ontgaat ons voorlopig nog het fine van de zaak. Came en Salzmann
zijn bier veel vertaald; Basedow zelf daarentegen niet.
Toch mag die recente Duitse lectuurstroom ons niet blind doen zijn voor de
veel oudere, goeddeels inheemse, christen-humanistische opvoedingstraditie,
waar Erasmus en Cats zo goed als Van Effen en andere achttiende-eeuwse spectaOok dat van
was een beschavingsoffensief
tors maakten.
deel
uit , zij het nog even
slecht in kaart gebracht als die filantropijnse invasie. In elk geval bespeurt men
omstreeks 1760 alom een verhoogde activiteit op onderwijskundig gebied. Kornelis van der Palm en Allard Hulshoff wijzen in prijsverhandelingen op bestaande
gebreken en doen suggesties voor verbetering. De Utrechtse regent Willem
Emmery de Perponcher publiceert zo veel pedagogische beschouwingen, samenspraken en leerboekjes, dat men in zijn omgeving er zijn zoontje om beklaagt: dat
wordt vast een `modêle et chef d'oeuvre de l'êducationl 2 Bete Wolff richtte zich
in haar Proeve over de opvoeding van 1 779 op onconventionele toon rechtstreeks tot
de Nederlandse moeders om ook hen te activeren. Het zal even duren eer al die
d
verlichte denkbeelden politieke realiteit worden. Dat gebeurt pas onder de al
genoemde Agent van Nationale Opvoeding Jan Hendrik van der Palm, Kornelis'
inderboeken
die nu
zoon. Maar de nieuwe koers manifesteert zich duidelijk
in de k
onze aandacht vragen.
Waaraan valt die koerswijziging dan of te lezen? Briiggemann en Ewers, die de
Duitse kinder- en jeugdliteratuur uit de jaren 175o -1800 hebben onderzocht,
constateren op vijf punten een belangrijk onderscheid met de voorafgaande
periode:
aanzienlijke toename van de produktie (sinds einde jaren zestig);
– uitgevers en auteurs aan zich uitdrukkelijk tot de %eve kinderen' richten;
– de kinder- en jeugdliteratuur ontwikkelt zich tot een relatief zelfstandig se
ment van het literair bedrijf, zonder evenwel al de vorm aan te nemen van een
gesloten circuit;

DE ACHTTIENDE EEUW

– waar tevoren het leesaanbod hoofdzakelijk beperkt bleef tot abecedarium,
catechismus, fa is en manierenboekjes, verovert het kinderboek nu geleidelij k
alle denkbaregenres;
– in het totale ensemblegaat vanaf ongeveer 177o de bellettristische ontspanningslectuur een do to rol spelen; daarmee dringt voor het eerst ook de grote
Literatuur in de kinderkamer.27
Wat bier voor Duitsland werd opgemerkt geldt in mindere of meerdere mate
ook kinderboeken
voor de Nederlandseuit het laatste kwart van de achttiende
eeuw, al hebben Briiggemann en Ewers het contrast al te sterk gemaakt door
bewust geen rekening te houden met de wel door kinderen gelezen maar niet voor
henbedoelde literatuur, zoals volksboeken.28

` EEN BOOM ZO VOL GELADEN'
Hieronymus van Al hen en in Kleine Gedigten voor Kinderen

Hieronymus van Al hen (1746 -1803) is de enige Nederlandse kinderdichter die
ook in degrote Literatuur naam heeft gemaakt. Het succes van zijn in 1778
verschenen Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen was zo enorm, dat uit ever Jan
Terveen te Utrecht er zelf van schrok. Zodra men daar in degaten kreeg een
eerste-klas-bestseller in huis te hebben, werd het ranggetal van de oplage stelselmatig achterwege gelaten, om de piraatdrukkers niet nog beerier te maken. Dat
bemoeilijkt een bibliografische reconstructie van dit uitgeverssucces zeer. Maar
het omvat tientallen herdrukken met vertalingen in het Frans (voor de binnenlandse markt), Duits, Engels, Fries en Maleis. Een indicatie is ook, dat Van
Alphens stadgenoot Pieter 't Hoen onmiddellijk met enkele bundels soortgelijke
kinderpoezie voor de dag kwam. Aan dat succes kwam zelf een einde, toen
halverwege de negentiende eeuw P. A. de Genestet Van Al hens populaire kinderverses voor ouderwets verklaarde. Ze hielden bun waarde, deels als perfecte
uitdrukking van de verlichte pedagogiek, deels om bun unieke eenheid van tekst
en beeld. Daardoor bleven ze ook in hetgeheugen van ons yolk hangen, desnoods
alsparodie, zoals bij Michel van der Plas"Twee emmertjes water halen':
,oosjen ga eens water halen!
K
Neen, mijn moeder,''k heb een tin!
F luks, mijn Koos-jen, wil niet dralen
Of ik roep den Boeman in!29

Te verkiaren valt een wonder nooit, al kunnen – achteraf– wel eenpaar redenen
voor de blijvende roem van Van Al hens kindergedichten worden genoemd. Om
te beginnen betrof het een werk van geringe omvang: drie bundeltjes (Proeve &
Vervolg in 1778; Tweede Vervolg in 1 7 82) met in totaal slechts zesenzestig inderdaad
kleine gedichten. Van buiten leren was zo niet nodig: dat ging vanzelf. Toch
ontbrak er aan die versjes nog iets om ze voor het beoogde publiek – kinderen van
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T Van
Terveen
v ijf tot tien jaar – echt attractief to maken: de uitgaafjes van de firma
misten de ons zo vertrouwde plaatjes. Van Al hen zon op middelen om dit gebrek
te verhelpen, tot de Amsterdamse uitgever Johannes Allart hem `eenen we g aanwees, om daar in tot mijn genoegen te slagen'. Die weg bestond daarin dat hij – Allart – voor eigen rekening een complete sere prenten op de markt bracht. Je kon
ze, as tegenwoordig de plaatjes van voetballers of filmsterren, in sets van zes of
acht stuks kopen bij Allart om ze dan naar believen to laten inbinden met de door
Van Terveen geleverde 'kale' tekst. Dat bleek een gouden formule, niet in het
minst voor zakenman Allart zelf uit Wiens mond de uitspraak stamt: `Boeken zijn
zo goed al geld maar geld is beter.' 3° Van Al hen is van deze handel geen cent
wijzer geworden. Hi' moest integendeel in i 77 8 bij Van Terveen zijn eigen boekje
kopen! Op de vormgeving van het geheel hield hi' echter nauwkeurig toezicht. De
illustaties, &en bij elk gedicht, werden op zijn aanwijzingen door Jacobus Buijs
getekend en vervolgens door J. Punt, N. van de Meer jr. en anderen in koper
gegraveerd. Goedkoop was zo'n complete serie niet: bijna vijf en een halve gulden
tegen twee gulden en acht stuiver voor de complete tekst. De gevolgde procedure
verklaart ook waarom puntgave, complete exemplaren met zowel tekst als prent
in vroegste afdruk vrijwel onvindbaar zijn.
De prentjes bij Van Al hens kindergedichten zijn echte boekillustraties. Dat
wil zeggen: ze dienen niet louter ter decoratie zoals dikwijls de houtsneden in
volksboeken, maar ze visualiseren de tekst, beelden het daar beschreven tafereeltje
uit. Dat heeft een eigenaardig gevolg voor de interpretatie. Wie het gedichtD'e
Pruimeboom' alleen leest, krijgt nog een duidelijk idee in welk milieu Jan* en
zijn vader gedacht zijn. Maar wie het bijpassende plaatje bekijkt ziet een geometrisch aangelegde tuin met hooggeschoren ha en mythologische tuinbeelden, een
kaarsrechte vijver – kortom een volkstuintje maar een lusthof, waar een pruim
meer of minder inderdaad een bagatel schijnt. De andere illustraties, vooral de
'
interieurprenten , bevestigen die indruk van behaaglijke luxe. Het gedichtH et
Hondjen' krijgt bier een onverwacht perspectief:
Hoe dankbaar is mljn kleine bond
Voor beentjes en wat brood!
Hij kwis_pelstaart, hij loot in 't rond,
En springt op mijnen schoot.
Mi j geeft men vleesch en brood en wijn,
En dikivifis lekkernij:
Maar kan een beest o dankbaar zijn,
Wat wagt men niet van ma /31
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kinderpoezie
Meer dan de teksten nog maken de tekstillustraties duidelijkt deze
da
bestemd was voor degegoede burgerij. En Van Al hen vormt hierin bepaald geen
uitzondering.
Intussen berustte zijn succes als kinderdichter toch vooral op de trefzekere
versjes zelf. Hun pregnante vorm stak gunstig of teen de Hollandse wijdlopig-

,:k Zie

gels Waders yenta."

Naar eta gravure van J. Punt

„Wit ratan iaatat bo Saartie."
KIM tea stevare vast J. Paid

Ae

..Zott ik voor den Idep'per vreezen?"
Naar ten gravure van j. Punt

vriend, die inil Miirk feiten tOont:'
Naar urn 9We*. vna I. Pant

[i o] De eerste drukken van Hieronymus van Al hens Kleine Gedigten voor Kinderen verschenen
zonder plaatjes. Uitgeverij Allart liet sets van es of acht prentjes ontwerpen, die naar wens van de
koper b# de ' kale teksten' van Terveen werden ingebonden. De illustraties — een4 elk gedicht — werden
op aanwijzingvan Van Al hen getekend door Jacobus Buy en vervolgens door J . Punt N. van der Meer
J r. en anderen in koper gegraveerd. Goedkoop was o'n complete serie niet: bijna vijf en een halve gulden
teen twee gulden en acht stuiver voor de complete tekst. De prentjes zijn echte boekillustraties: ze dienen
niet louter ter decoratie, maar visualiseren de tekst. De interieursprenten bij voorbeeld suggereren een
behaaglijke luxe. Meer nogdan de teksten maken ze duidel#k dat deze kinderpoezie bestemd was voor de
gegoede burgerij
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held waarover Voltaire zich vrolijk maakte CCent paroles pour une'). Binnen dat
beperkte bestek was er bovendien een rote variatie in metrum, strofenbouw,
rijmschema en genrevormen, waarbij zelfs het experiment met rijmloze poezie niet
we geschuwd. Hoewel Van Al hen naar eigen zeggen op we was geholpen
angers, de filantropijn Christian Felix Weisse en Gottlob
door twee Duitse voorg
Wilhelm Burmann, was van imitatiegeen sprake. Het Hollandse karakter spreekt
op elke bladzijd
e.
Vergeleken met Lukens kindergedichtjes kenmerken die van Van Al hen zich
door eengeest van blijmoedigheid. Een vlijtig, oppassend kind heeft niets te
vrezen: niet van vader, die zijn 'beste vrind' is en slechts met tranen in de ogen
straft; ook niet van God, want 'Ik ben een kind, / Van God bemind, / En totgeluk
geschapen'; nog minder van de boeman, immers 'Die aan zulk een man gelooft, /Is
van zijn verstand beroofd' (de geciteerde parodie van Michel van der Plas staat dus
inhoudelijk haaks op wat Van Al hen leert). Ook de dood heeft niets akeligs en de
natuur is altijd mooi.
In een samenleving waarin meer dan dertig procent van de kinderen vOOr het
vierde jaar overleed 32 en waarin de lijkbezorger een net zo gewone verschijning
op straat was als de krantenbezorger nu, bestond waarachtig wel doodsangst.
Maar er lag een taboe op over het onderwerp ook met kinderen te praten. Van
Al hen kon daarom zonder gevaar voor misverstand zijn kleine gehoor vlak bij
een doodsbed voeren:
Mijn lieve kinders, schrikt to niet
Wanneer gij dode menschen ziet;
Zoudtgij voor lij ken beven?
Kom bier: dee bleke koude man,
Die voelen,zien, noch borenkan,
Houdt nu niet op te leven. 3 3

In het vastgeloof van een hiernamaals kan het aldus bemoedigde kind `vrolijk'
leven.'
zeggen: `deze man, /Die hier niet zien of hooren kan , / Ma in den hemel leven.
Vrolijkheid, dankbaarheid en vooral ijver vormen de voornaamste kinderdeugden. Leren moet, elke dag, maar leren is ook leuk. In dit benadrukken van studieijver proeven we de bezorgdheid van de gegoede burger, die zijn kinderen dezelfde welstand toewenst; maar ook het intellectueelgenoegen dat de Verlichting
in alle kennisverwerving vond.
Dezelfdegeest van welwillendheid waarin het kind met zijn ouders en met God
mag verkeren, bepaalt ook zijn omgang met andere kinderen en volwassenen.
Tegenover armen past een trots maar liefdadigheid. Toch overheerst bij Van
Al hen – en hierin staat hi' juist wel dicht bij Luken – een zeker individualisme.
Zijn kleine helden prefereren het alleenzijn duidelijk boven het sociaal verkeer:
Die vermaak beeft in bet le en
Hoeft geen eenzaambeid te vreezen 34
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willen tronen. Contactuele eigenschappen scoren niet bijster hoog in de leerschool
van Hieronymus van Al hen. Er wordt in deze verses opvallend weinig op straat
gespeeld. Flipje drift zijn tol in een besloten tuin. Slechts een enkele maal dringt
Alph
ens nderland.
Van
kinderland. eze
de maatschappelijke werkelijkheid door in
D betre k kelijk idyllische situering schiep echter ook het juiste kader om de pedagogische
thema's de voile aandacht tegeven. De dichter was zich er daarbij heel wel van
bewust dat hi' soms te veel eiste van het kinderlijk verstand, maar dat vond hij
geen bezwaar. En het onthaal van zijn versjes door de kinderen heeft zijn gelijk
aangetoond. Hi' gaf hun uit werkelijke genegenheid het beste wat hi' als dichter te
bieden had zonder ook maar een moment de afstand tussen kind en volwassene te
verdoezelen. Het meest verwonderlijke is misschien dat hij, die – vergeleken met
bij voorbeeld de patriot J. H. Swildens – in politiek opzicht zeer behoudsgezind
was, voor onze literatuur enkele malen nieuwe we en heeft geopend.

F. Martinet enzijn Katechismus der Natuur

De Zutphense predikant J. F. Martinet (1729-17 9 5) was in veel sterker zin dan Van
Al hen eenpropagandist van de Verlichtingsgedachte. Volksopvoeder en zedenmeester in optima forma, schreef hi'j diverse kinderboeken. Maar met een ervan
werd hi' beroemd: zijn Katechismus der Natuur, in vier forse delen verschenen
tussen 177 7 en 1779, en bestemd voor de opgroeiende jeugd. Het succes was
groot: binnen een jaar waren er al zesduizend exemplaren verkocht. En weer zat
uitgever Allart achter de kassa!
De titel deed anders het ergste verwachten. Voor strenge protestanten klonk
die zelfsgodslasterlijk. Toch beschouwde ds. Martinet terecht zijn werk als een
doorlopende lofzang op de Schepper. De opzet is zo, dat een leermeester en zijn
leerling, op wandeling rond Zutphen, in tweeentwintig samenspraken over allerlei aspectenvan de Natuurpraten.
In de
dit 11
to is
leerling degene die de
vragen stelt waar de meester het antwoord op geeft. Toch is de laatstegeen
betweter en ontstaat er soms lets vaneen discussie. Aileen de Kleine Katechismus der
Natuur voor kinderen, Martinets eigen bewerking van zijn succesboek, had een
schoolser karakter.
Het bijzondere van de Katechismus was gelegen in de voor ons vreemd geworden combinatie van natuurwetenschappelijke observatie en godsdienstige beschouwing. Martinet was niet zo maar een dominee die vogels en bloempjes
gebruikt als excuus voor een fijn gesprek. Hij was zelf een respectabel amateuronderzoeker en verwerkte in zijn boek een yacht wetenschappelijke up to dateinformatie. Tegelijk echter knoopte hi daaraan steeds levensbeschouwelijke reflecties vast. Dat is, terloops, het wezenlijke verschil met bij voorbeeld de populaire natuurboekenvan een Jac. P. Thijsse in onze eeuw. Martinet manifesteerde
zich zo als vertegenwoordiger van de zogenaamde fysico-theologie, 3 5 een typisch
achttiende-eeuwse zienswijze, die experimentele natuurwetenschap en openbaringsgeloof in elkaars verlengde plaatst. Aan de schoonheid en doelmatigheid van
de schepping valt de juistheid van het theologisch godsbewijs of te lezen.
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Zoals het bier staat klinkt het misschien wat goedkoop-nalef, maar Martinets
Katechismus is een boeiend geschreven werk, nit het minst door de persoonlijke

noot die all dorre instructie kleur geeft. Dat blijkt al uit de aanhef van de opdracht
aan de kindere n van stadhouder Willem v, `Onder het opstellen van dit Boek,'
schrijft Martinet daar, `hadt ik, uit myne kamer, het oog over de Wallen van
Zutphen, over den schoonen voorbystroomenden Yssel, over de lustige daar
agter liggende Beemden en Zaailanden, op de Bergen der Veluwe, en op die hooge
Bosschaadjen, waar agter het Vorstelijk Loo schuilt...' Toen verbeeldde hi' zich de
prinsenkinderen spelend in de paleistuin, het hoofd vol vragen over de wonderen
van de natuur. Met zijn Katechismus wilde hi' bun op afstand antwoord geven,
waarbij de rest van de vaderlandse jeugd als het ware kon meeluisteren. De titelprent bij deel 1 brengt deze observatiepost van ds. Martinet met de zo juist geciteerde reflectie in beeld, zoals we hem ook op andere platen samen met zijn leerling
op excursie zien gaan. Dit natuuraanschouwelijk veldonderzoek vormde een gelukkige aanvulling op de intellectuele kamergenoegens die Van Al hen zijn kinderen had voorgehouden.
Behalve zijn Katechismus'sen
sen schreef Martinet in vraag-en-antwoordvorm nog
twee vaderlandse-geschiedenisboeken: Het vereenigd Nederland voor de rijpere
kleine kinderen; daarnaast een overzicht van de
jvoor
eugd en een verorte
k
versie v
wereldhistorie en een postuum gepubliceerd spreekwoordenboekje. Ten slotte
verzorgde hij samen met zijn vriend ds. Ahasverus van den Berg het Geschenk
(1 7 81-178 9) en Nieuw Geschenk (179 1 - 1 801) voor de Jeugd. Dat was een tijdschrift
maar een onregelmatig verschijnend mengelwerk, bestaande uit gedichten, fabels,
vertellingen, samenspraken en kleine opstellen over kunsten en wetenschappen.
Met zijn vele fraaie illustraties geeft het Geschenk een goede doorsnede van het
toenmalige leesaanbod voor kinderen uit de middenklasse.

Johan Hendrik Swildens enzijn Vaderlandsch A.B.-Boek

zoo

De uit Limburg afkomstige publicist Johan Hendrik Swildens (1 74 5 -1809) was
een woelige geest, die voortdurend allerlei grootse projecten bedacht om de door
hem voorgestane volksverliching te realiseren. Het blijkt reeds uit de titels van
zijn talrijke geschriften: Ontwerp voor dit, Programma voor dat, enzovoort. Van al
die plannen kwam echter niets terecht. Met een uitzondering: zijn Vaderlandsch
A.B.-Boek voor de Nederlandsche Jeugd, dat in 178 I te Amsterdam verscheen. Er zijn
weinig kinderboeken waar we zo veel details van weten over ontstaansgeschiedenis enpublikatie.
In 1774 was Swildens na een half mislukte universitaire studie naar Sint-Petersburg getrokken in de verwachting aan het hof van Catharina de Grote emplooi te
vinden. Ondanks een driejarig verblijf in Rusland bleek die hoop vergeefs, maar
wel leerde hi' daar het Neues ABC Buch (1 773 ) van de filantropijn C. F. Weisse
kennen. Zo iets voor Nederland te maken werd nu zijn liefste wens. Op de terugreis naar Nederland consulteerde hi'j te Leipzig en elders allerlei voormannen van
de Duitse Verlichting, onder wie Weisse zelf. Wat Swildens voor ogen stond was

s
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Burger. gy berchermt de Stad. Stet Merin uw eer.
don ook de groottleffeer.
Dit moet leder Au
tite eerle $ta.i weent‘, on 'it by2041c0.0 444.4440;
de grootite Neer zo WC! als de mindere Mao, is een /lieges!'
van die Stad. Elks Stad is als een groat tluisjezin waariq
leder arbeiduam en vreedzaam moet leeven en &Iles
doen , of taaten wat de Wetten gebieden, of verbieden.
Daarenboven moet elk Niderlandsch purger altyd gezind en
bereid zyn om zyne Stad te helpen befchermen. Daartoo
moet by' zich van zyne Jeugd of aan, zo veal pis mogelyk
is, oefcnen en bekwaam maaken.
Me Kinderen , van wat hand ook moeten zo 'vroeg, ale. ger: en Burge4
mogelyk is, leeren dat zy ook aankoomende Bur
resfen zyn. De lust pm met het fnaphaantje te fpeelen moo,:
in de Knaapjes aangekweekt worden. De Meisjes moitetv
vermaak fcheppen in zulk een (pet te zien.
(in het plaatje words een deel van het AmfterdamtcheStadhuit°
en van den riam verbeeld. gene Compagnie Burgers trekt
Mane Vsdeis.),
op. :De jongetie, leeren doen zo

[I I] Uit Vaderlandsch A.B.-Boek, Amsterdam, W.Holtrop, 1781. Ben compagnie burgersoldaten komt aanmarcheren op de Dam. Fat op het eerste gezicht no een eenvoudigspellingboekje %.kt is
in feite eenpropagandageschrift van de patriottische ideologie.Daarop was alle y gericht: de elke letter
gegeven voorbeelden, en de naar J.H.Swildens' ontwerp door een staf van graveurs vervaardigde prenten
en de leeslesjes. Alle kinderen, van wat voor stand ook, moeten zo vroeg, als mogelijk is, leren dat
aankoomende Burgers enBurgeressen zijn. De lust om met het snaphaantje te speelen moet in de knaapjes
aangekweekt worden. De meisjes moeten vermaak scheppen in zulk een spel te ien.'
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eengeintegreerd leer- en leesboek voor de Nederlandse scholen, dat het oude, nog
uit de zestiende eeuw daterende Haneboek voorgoed zou vervangen.
Dit Groot AIBICIBoek had sterk het karakter van een protestants gebedenboek. Het telde slechts zestien bladzijden, steevast bevattend het alfabet in verschillende lettertypen, het onzevader, de twaalf artikelen van het geloof en enkele
gebeden bij het opstaan, eten en slapengaan. In zijn ontstaansgeschiedenis en meer
nog door de schoolpraktijk was het Haneboek nauw gelieerd aan de Reformatie.
Swildens nu wilde die confessionele band doorsnijden. Zijn Vaderlandsch A.B.Boek voor de Nederlandsche Jeugd moest het nieuwe universele ethos van de Verlichting uitdragen. Van het Haneboek bleven alleen de verschillende alfabetten gehandhaafd. Voor onzevader ofgeloofsbelijdenis was een plaats meer. Ze waren
bier vervangen door de `Vijf Vaderlandsche Grond-Waarheden'. Wat zo op het
eerstegezicht slechts een eenvoudig spellingboekje leek, werd in feite het pro pagandageschrift bij uitstek van de patriottische ideologie. Daarop was alles gericht:
de bij elke letter gegeven voorbeelden, de volgens Swildens' eigen ontwerp door
een hele staf vangraveurs vervaardigde prenten en de bijgevoegde leeslesjes.
Zo staat bier – om een enkel voorbeeld te noemen – de letter B voor Burger. Het
bijpassende plaatje verbeeldt de Dam met Stadhuis te Amsterdam, waar juist een
compagnie burgersoldaten komt aanmarcheren. Daaronder de volgende, sterk
indoctrinerende tekst:

a3b

Bb

Burger, gy beschermt de Stad. Stel hierin uw eer.
Dit moet ieder Burger doen, ook de grootste Heer.
`Elk, die in eene Stad woont, en 'er byzonder toe behoort, de grootste Heer zo wel,
als de mindere Man, is een Burger van die Stad. – Elke Stad is als een root Huisgezin, waarin ieder arbeidzaam en vreedzaam moet leeven en alles willig doen, of
laaten, wat de Wetten gebieden, of verbieden.
Daarenboven moet elk Nederlandsch Burger altyd gezind en bereid zyn om zyne
Stad te helpen beschermen. Daartoe moet hy zich van zyne Jeugd af aan, zo veel als
mogelyk is, oefenen en bekwaam maaken.
Alle Kinderen, van wat stand ook, moeten zo vroeg, als mogelyk is, leeren dat
zy ook aankoomende Burgers en Burgeressen zyn. De lust om met het snaphaantje te
speelen moet in de Knaapjes aangekweekt worden. De Meisjes moeten vermaak
scheppen in zulk een spel te zien.'
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Alleen reeds het herhaaldegebruik van `moeten' in deze tekst onderstreept het
dwingend karakter van Swildens' heilsboodschap. Waar progressief Nederland
thansgraag anti-militaristisch is en liefst alle wapentuig uit de speelgoedwinkel
zou verbannen, streefden de achttiende-eeuwse democraten juist naar volksbewap
ening van kindsbeen af.
Ook de andere lettersgeven Swildens aanleiding tot mentale offensieven. De E
wordt ingevuld als Eendracht,`de eerste Vaderlandsche Deugd', M staat voor de
Moeder, die haar kind zelf zoogt, terwijl een klein meisje `de toe omen Moeder')
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aandachtig toekijkt; de letter Q dient voor een felle aanval op de Quakzalverij; en
de G komt tweemaal voor als beginletter van God, om te onderstrepen dat ook de
Verlichte Burger een Opperste Bouwmeester van het Heelal erkent. Swildens'
terminologie wijst ons er al op dat hi' vrijmetselaar was.
Als sluitstuk van Swildens' planning fungeerde een uitgekiende verkoopstrategie, waarmee alle la en van de bevolking, kinderen zowel als volwassenen, bereikt
konden worden. Deprijs varieerde namelijk, al naar gelang de uitvoering, van vi
gulden tot vijftien stuiver. De oplage bedroeg 6 3 2 5 exemplaren. In 1 7 8 5 volgde
nog een goedkopere volkseditie met naar de originele kopergravures nagesneden
houtsneden, oplage 275o stuks. Het resultaat was in alle gevallen verbluffend: een
schitterend uitgevoerd, hecht geconcipieerd boek dat onbetwist een hoogtepunt
vormt van onze achttiende-eeuwse Verlichtingspedagogiek.
Geheel in dezelfde lijn lit de anoniem uitgegeven Republikynsche Katechismus,
tengebruike in de vaderlandsche schoolen en huisgezinnen uit 179 5 , waarvan Swildens
hoogstwaarschijnlijk de opsteller was.
Toen J. H. Swildens op I2 september 1809 on er tamelijk desolate omstandigheden kinderloos overleed, beyond zich in zijn nalatenschap het manuscript van
een Deugden-boekje, dat pas vier jaar later door zijn vriend J. B. Elwe werd gepubliceerd. Subliem verlucht met zinnebeeldige illustraties van de auteur zelf, bevat het
in zo kort mogelijk bestek de essentie van diens levensleer.36

Het Weekblad voor NeerlandsJongelingschap (i783-1786)
en andere kindertijdschriften

Men heeft het tijdschrift, naast de encyclopedie, wel eens een uitvinding van de
Verlichting genoemd. Het werd een belangrijk hulpmiddel om de `moderne'
denkbeelden overgeloofszaken, samenleving, wetenschap, kunst en politiek bij
het brede publiek in an te doen vinden. In de loop van de achttiende eeuw
ontstond er op dat gebied steeds grotere differentiatie: gevolg van het geleidelijk
uiteenvallen van het lezerspubliek. Begrijpelijk dus dat, toen eenmaal de pedagogische Verlichting haar hervormingsprogram kracht wou bijzetten, overal aparte
kindertijdschriften te voorschijn kwamen. Zo gaf de bekende Londense uitgever
John Newbery (1 7 1 3-1767), die we al tegenkwamen als geestelijke vader van Tom
Telescope, in 1 7 5i The Lilliputian Magazine uit, terwijl Arnaud Berquin dertig jaar
later te Parijs voor een Franse primeur zorgde met zijn kindertijdschrift L' Ami des
Enfans. Maar het was toch vooral Duitsland dat toen op pedagogisch gebied de
grootste activiteit ontplooide. Nog voor 1789 hadden daar al negenentwintig
kindertijdschriften het licht gezien, met het Leipziger Wochenblatt fiir Kinder (1772 1774) door J. C. Adelung als eerste en Der Kinderfreund (1776 -1 7 82) door C. F.
Weisse als beroemdste voorbeeld, dat dan ookonmiddellijk in het Nederlands
werd vertaald. Tot die vroegste Duitse jeugdperiodieken behoorde veraer Johann Lorenz Benzlers NiedersiichsischesWochenblatt fiir Kinder, dat van 1 774 tot
I in Hannover verscheen en het model zou worden voor ons eerste kindertijdschrift: het Weekblad voor NeérlandsJongelingschap.
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Het opzetten van een tijdschrift stelt nog wel wat ho ere eisen dan het uitgeven
van eengewoon boek. Bij een tijdschrift moet er sprake zijn van continuiteit.
Incidentele lezers moeten tot habituele lezers worden omgevormd. Het begrip
abonnee onderstelt lezerstrouw. Tussen tijdschrift en lezer moet een band
groeien, anders mislukt de onderneming. Dat geldt voor ieder tijdschrift, maar bij
een kinderblad wordt hetprobleem extra gecompliceerd, omdat de ouders meestal
betalen en daarmee feitelij k over het debiet beslissen.
Voordien bestond er hier voor de jeugd wel een apart soort periodieke lectuur
in de vorm van jaarlijks uitgegeven almanakken. Het oudst bewaarde exemplaar is
De Nieuwe Lorre Kinder Almanach, Voor het Scbrikkeljaar 1760, in de handel gebracht door Pieter Servaas, Wiens winkel stond aan de Beestenmarkt te 's-Gravenha e. De titel suggereert al dat er meer Lorres aan voorafgegaan zijn. Dezelfde
Pieter Servaasgaf minstens vanaf 1769 ook nog een St. Nicolaas Almanak uit.
Wanneer die er allemaal net eender uit hebbengezien als De Nieuwe Lorre Kinder
Almanach voor 1 76o, dan is het verschil met de nu te bespreken kindertijdschriften
levensgroot. De vroege almanakken dienden hoofdzakelijk voor vermaak en bestonden praktisch geheel uit met houtsneden bedrukte bladen vol afbeeldingen
vansoldaten, klederdrachten, gedrochten en dieren, waaronder telkens een summiere tekst. Het voorwerk omvatte slechts een paar bladzijden kalendernieuws.
Kortom, deze kinderalmanakken liken
ken heel sterk op de oudere prentboeken, wat
inhoudt dat ze (voor ons) van een aandoenlijke schoonheid zijn. Maar pedagogisch, die platen? 'Die ze niet hebbe wil ma g 't laaten' – rijmt De Nieuwe Lorre op
het titelblad laconiek. Nee, voor leerzaam vermaak kon men beter terecht bij de
echte kindertijdschriften naar Duits-Engels model.
Dat moet althans de mening zijn geweest van de lutherse predikant August
Sterk (I 748-1815) uit Den Haag, die zich aan het slot van het Weekblad voor
NeérlandsJongelingschap als auteur bekendmaakte. Hi' was zijn onderneming begonnen op 2 januari 1 7 8 3 en hield het vol tot 28 december 1786, toen de kerkelijke
twisten te Amsterdam – waarheen hi' inmiddels was beroepen – te veel van zijn
energie in en vragen. Sterk werd namelijk met enkele geestverwanten mikpunt
van orthodoxe kritiek. Men verweet hem in zijn preken te veel nadruk te le en
op deugdzaamheid, praktisch christendom en tolerantie. Dit typeert hem meteen
als een vertegenwoordiger van de Aufklarung. Hi' had dan ook in Halle en Lei
zig gestudeerd. Daar moet hi' ook in contact zijn gekomen met de moderne
pedagogiek van de filantropijnen. In 1 777 vertaalde hi' vol geestdrift C. F. Bahrdts
Plan van Pbilantropynsche Opvoedin g of volledi g Bericht van bet eerste Pbilantropinum te
Marschlins. De uitgave van een eigen weekblad voor de jeugd lag geheel in die lijn.
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Bij hoge uitzondering kennen we een aantal abonnees, omdat er een list van
intekenaren bewaard is. Daarop figureren drie kinderen van stadhouder Willem v:
prinses Frederika, erfprins Willem Frederik (de latere koning Willem 1) en prins
Willem George. Verder opvallend veel kinderen met de achternaam Sterk, zodat
het erop lijkt dat de initiatiefnemer zijn hele familie heeft moeten mobiliseren om
het blad rendabel te houden. Het werk kwam overigens grotendeels op zijn conto,
al kreeg hi' medewerking van een zekere Hendrik van Tange jr., die zijn gedichten
met T. signeerde.
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Wat stond er nu in dit vroegste Nederlandse kindertijdschrift? Dor of eentonig
was het tijdschrift zeker niet, al bleef de uitvoering met een hoogst enkele kopergravure relatief sober. Elke aflevering telde acht bladzijden en die werden afwisselendgevuld met gedichten, fabels, brieven, toneelstukjes, raadsels of rekenkundige opgaven, populair-wetenschappelijke bijdragen over mens- en dierkunde,
geografie, geschiedenis en staatsinrichting, zedenkundige beschouwingen en moraliserende vertellingen. Een deel van dit alles was ontleend aan het Niedersticbsiscbes Wochenblatt of aan andere Duitse bronnen. Maar Sterk zorgde er toch voor
dat zijn Nederlandse lezers en lezeressen zich in voldoende mate door het weekblad aangesproken konden voelen. Die noodzakelijke identificatie werd bevorderd door het afdrukken van al dan nietgefingeerde lezersbrieven. Ook de puzzelrubriek diende om de abonnees te activeren, terwijl de dramatische dialogen
materiaal leverden voor het door de verlichtepedagogen gepropageerde
vormingstoneel binnen de huiselijke kring.
Is het nodig, te ze en dat letterlijk alles in zo'n tijdschrift op educatie gericht
is? Nemen we ter illustratie het toneelspel `Adelaart of de beloonde ouderliefde'
uit jaargang I, dat ons in kennis brengt met de familie Van Ram en. Tot armoede
vervallen, worden ze door hun vroegere vrienden als de pest gemeden. Wanneer
hun huisbaas Gouddorst de achterstallige huur komt opeisen, lijkt de maat van
ellende vol. Gelukkig ontmoet de oudste zoon Adelaart dan de rijke Turk Hassan,
die de stakkers onverwijld te hulp schiet. Vader Van Ram en snapt er niets van:
Is 't mooglyk, gy een Turk! gy redt ons uit den nood!

Voor Hassan litg
het allemaal simpel:
Verbaast u dit?–'t is vreemd, men acht de Muzelmannen
Door ' t ganscbe Cbristenland als schelmen, en tyrannen;
Daar zyn 'er ik beken 't die men terecht verfoeit,
In welker eerloos hart de deugd schynt uitgeroeid;
Maar spreek myn Cbristenvrind, un daarom alle Turken
Door alle tyden been, een hoop van touter schurken?

De Verlichtingsmoraal lit er duimendik bovenop: verdraagzaamheid is geboden
tussen mensen van verschillend ras ofgodsdienst, en – in de woorden van Hassan –
Elkander in den nood trouwbartigby te springen,
Is de allerduurste pLicht van alle stervelingen;

`Adelaart of de beloonde ouderliefde' werd, blijkens de ondertekening, geschreven door Van Tan e. Wie het gelezen heeft, ken t om zo te zeggen alle andere
toneelstukjes van dit soort. En datzelfde geldt voor de vloed van zedenkundige
vertellingen, die van nu of over de vaderlandse jeugd werd uitgestort. Het gaat
daarbij steeds om de presentatie van deugdmodellen die de jonge lezers een burgerlijk-verlichte gedragscode van algemeen-christelijke signatuur beogen in te
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prenten. Als zodanig leveren zulke teksten, inhoudelijk gezien, belangrijke, interessante informatie. Maar literaire verrassingen komt men nauwelijks teen.
Na het verdwijnen van Sterks weekblad duurde het geruime tijd voor er weer
lets vergelijkbaars verscheen. Weinig succes had De Vriend der oprechte vaderlandscbejeugd, dat gedurende 1788 in twaalf maandelijkse afleveringen het licht
zag. Een gouverneur onderhoudt bier drie aan zijn zorgen toevertrouwde jongeheren over allerlei nuttige wetenschappen. Pas in 1798 deed de Amsterdamse
boekverkoper Johannes van der Hey een beter geslaagde poging met zijn Weekblad voor Kinderen (1798 -i800), dat teen de prijs van twee stuiver per nummer drie
jaargangen beleefde. Het blad was bestemd voor kinderen van zes tot twaalf •jaar.
Ten onrechte heeft men dikwijls Bete Wolff voor de auteur aangezien. Vol ens
hetvoorbericht dankte het tijdschrift zijn ontstaan aan een gezelschap van kindervrienden, kennelijk alien leden van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (die
op p. 219 nader aan de orde komt). leder nummer begint met een fraaie kopergravure, waarna in ongedwongen volgorde steeds een onderwerp uit de geschiedenis, het rijk der natuur of de zedelijke wereld aan de orde werd gesteld. Godsdienstige en burgerlijke geschillen zouden echter zorgvuldig worden vermeden. De
samenstellers distantièren zich nadrukkelijk van de filantropijnse pedagogie van
het spelende leren. Vol ens hen behoorde men teen kinderen van jongs of aan
over ernstige zaken op een ernstige wijze to spreken. Toch is de toonzetting
opvallend vriendelijk,
getuige al de aanhef van het tweede nummer: Toorleden
Week, lieve kinderen, hebben wy Uwe Ouders en Opvoeders vriendelyk verzocht
dat zy de goedheid wilden hebben, U dit blad ten geschenke to geeven.' Wie dit
geluk ten deel viel werd door de redactie onder meer in kennis gebracht met
allerlei exotische volken, die helaas nog niet allemaal het beschavingsniveau van
het 'Nut' bezaten. Helemaal bont maakten het op dit punt volgens het Weekblad
voor Kinderen de woestelingen uit Kamschatka, gieden van eene afzichtige gestalte,
kleur engelaatstrekken, en van eene slechte geaartheid, die niets voor ongeoorloofd houden, 'tgene zy zonder vrees voor straf doen kunnen'. `Gelukkig wy,
lieve Leerlingen! die beter onderweezen zyn en redelyker denkbeelden van het
Hoogste Wezen vormen kunnen!' – zo luidde de conclusie.37
Zodra Johannes van der Hey met zijn Weekblad voor Kinderen was opgehouden,
gaf hi' een nieuw periodiek uit: Avondstonden voor de Jeugd (18o I), een navolging
gee vertaling) van Die Hesperiden door C. F. Weisse en anderen. Net als daar
kende dit maandblad een driedeling in Lees-avonden (met bellettrie en geschiedenisgevuld), Speel-avonden (met spelletjes) en Kunst-avonden (met natuur- en
scheikundige proeven of andere kunststukjes). De Avondstonden liken bestemd
voor de wat rijpere jeugd, die op het punt stond zich aan romanlectuur to gaan
wagen. Aan deze j• ongeren meende de auteur een ernstige waarschuwing vooraf to
moetengeven. Ze bestond uit een drietal leesinstructies: (I) neem nooit een roman
ter hand dan na ruggespraak met je ouders; (2) lees romans alleen in je vrije tij d; (3)
38
zorg dat j• e op elk moment zo'n roman terzijde kunt leggen. Deze raadgevingen
tonen eens to meer hoezeer aan het eind van de achttiende eeuw zelfs in verlichte
kring nog werd aangekeken teen de roman.
Intussen mogen we niet vergeten dat er naast de eigenlijke kindertijdschriften

:11.C11.01~:thlit

voor het eerst een Alma[1 2] IV J. van Gulik to Amsterdam verscheen in het bevrijdingjaar'
nach voor Meisjens, door Meisjens, waarin de stelling werd verdedigd, Vat wij vrouwen, van den
goeden God [net] zo mild bedeeld zijn met talenten als de mans, die zig, inderdaad veel to veel op hunnen
g
ewaanden meerderheid laaten voorstaan'.
[13] Illustratie uit Almanach voor Kinderen met Gedichtjens, Amsterdam 1-798, een van de

talrijke kinderalmanakken,vaakuitgegeven in duodecimoformaat en verlucht met fraaie kopergravures.
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met hun ideologische lading nog een hele reeks meer op ontspanning gerichte
kinderalmanakken in omloop was. Zo gaf de firma W. Vermandel en J. W. Smit te
Amsterdam sinds 1 7 81 een blijkbaar op Van Al hen geinspireerde Almanach voor
kinderen uit, terwijl hun stadgenote de weduwe J. Doll en uiteraard J. Allart op
deze markt eveneens eengraantje poogden mee te pikken. Zelfs het politiekemancipatorische ontbrak niet helemaal op dit niveau: bij J. van Gulik te Amsterdam verscheen in het `bevrijdingsjaar' 1795 voor het eerst een Almanach voor
Meisjens, door Meijens, waarin de stelling werd verdedigd, `dat wij vrouwen, van
eengoeden God [net] zo mild bedeeld zijn met talenten als de mans, die zig,
inderdaad veel te veel op hunnen gewaande meerderheid laaten voorstaan' (jaargang 1 796). Men vraagt zich na lezing van deze almanak wel of voor welke
leeftijdscategorie hi' bestemd was. Die vraag wordt nog klemmender, wanner
men titels (helaasgeen exemplaren) tegenkomt als Almanach voor nieuwsgierige meisjens (1796) of voor sluimerende meisjens, toegewijd aan natuur en liefde (1 797), beide bij
H. A. Banse te Amsterdam: de laatste zelfs 'met beweegelijke kunstplaatjens'. De
meeste pretenties had ongetwijfeld de liefst vijftien delen tellende Zeelands Chronyk
Almanach (1777-1794 die meer een pronkstuk voor volwassenen lijkt dan een
kinderboek. Maar het mooiste hebben wij voor het laatst bewaard: de PreqjesAlmanach , voor kinderen (1794 -1799), uitgegeven te Amsterdam bij de Erve
W. Houtgraaff. Het zijn piepkleine, uiterst fragiele boekjes, die met hun handgekleurde houtsneden voor verzamelaars thans hungewicht in oud aard zijn.
Belerende educatie en nalef vermaak zijn bier in volmaakt evenwicht.

De verborgen werkzaamheid van Willem Emmery de Perponcher ( 17 41-I 8 1-9

2

o8

De Perponcher is tegenwoordig een vrijwel vergeten auteur, ondanks een aan
hemgewijd proefschrift door dr. J. Reijers. Die onbekendheid lit deels aan de
aard van zijn werk (net niet goed genoeg om de grote Literatuur te halen), deels
ook aan de wijze waarop De Perponcher zijn publiciteit verzorgde. De schrijver,
edelman uit een oud Fransgeslacht, lid van de Provinciale Staten van Utrecht, had
namelijk de onzalige gewoonte zich als schrijver te verhullen achter de zinspreuk
`Tendimus ad coelestempatriam' (wijtreven
s
naar het hemels vaderland), wat dan
soms weer werd afgekort als T.A.C.P. Toch heeft deze bedachtzame man, die in
vriendschappelijk contact stond met R. M. van Goens en Hieronymus van
Al hen rond i 7 8o een actieve rol gespeeld in alle grote discussies over de nieuwe
esthetiek en over het sentimentele in de kunst.
Voor ons is nu alleen van belang De Perponchers betekenis als pedagogisch
denker en als schrijver van kinderboeken. Tussen 1 774 en 1792 publiceerde hi' er
minstens acht. Daarbij zijn werkjes op het gebied van catechese, geografie en
spelling (Kleine Lesjes voor Mimi, 1 79 1, anoniem uitgegeven). Een all-round opvoeder dus, die ook zijn maatschappelijke denkbeelden gestalte gaf in een breedvoerige robinsonade: Rhapsodien of het leeven van Altamont (1775). Maar het best leren
we depedagoog De Perponcher kennen uit zijn Onderwys voor kinderen van 1782.
Dit meer dan vijftienhonderd bladzijden tellende handboek had de schrijver
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[Let] Titelblad van W. E. de Perponcher ,) Kleine Lesjes voor Mimi, Utrecht 1791. Tussen 177 4 en
1792 publiceerde de Utrechtse regent Willem Emmery de Perponcher minstens acht kinderboeken,
waaronder werkjes op het gebied van catechese, geografie en spelling. Dee Kleine lesjes voor Mimi is
een van de buitengewoon fraai gedrukte spellingboekjes.
[I 5 1 Frontispice van J.H.Campe, Handleiding tot de Natuurlyke Opvoeding of Robinson
Crusoe, geschikt ten dienste der Jeugd, 2de druk, Amsterdam 1791. Dertig` avonden' langvertelt
vader— omringd door zijn kinderen, met moeder als oudste luisterend kind— het verhaal van
Robinson Crusoe.
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allereerst voor het huisonderricht aan zijn eigen kinderen vervaardigd. Andere
ouders konden na depublikatie er ook van profiteren. Het werk was bestemd voor
kinderen van drie tot vijf jaar uit de gegoede stand, zeker niet voor de leerlingen
van de volksscholen. Men weet niet waarover zich het meest te verbazen: over de
veelheid van zaken die de tochpiepjonge lezertjes bier – meest in gespreksvorm –
kregen voorgeschoteld, of over de ongelooflijke toewijding waarmee deze
modelopvoeder zich van zijn taak heeft gekweten. Aan alles is gedacht. Wanneer
De Perponcher eens gebruik maakt van een elders gelezen gedicht of verhaaltje,
wordt de bron aan het eind van elk deel keurig vermeld. In methode en lesinhoud
herkennen we natuurlijk de hoofdbeginselen van de filantropijnse richting: uitgaan van het kind zelf, instructie in spelvorm, eerst de zaken en dan pas de termen
leren. Om dat laatste toe te lichtengeeft onze auteur een aardig voorbeeld. Een
bezorgde dame had hem om raad gevraagd. Wat moest zij zeggen, als een van haar
kinderen eens vroeg: Wat is lucht?' De Perponcher:
plaats van antwoord, blies
s nu niet Mevrouw? – Ja wel zeeker voel
ik haar op de hand ,
en vroeg haar – voel je
ik iets. – Wel nu Mevrouw, dat is lucht.' 39
Meer nog dan op kennisoverdracht wordt gelet op de morele vorming van het
kind. Om het onderwijs aanschouwelijk te doen zijn moet men geregeld met de
leerlingen het open veld in trekken. at De Perponcher vooral verkeerd vindt
(Betje Wolff laat in haar Proeve over de ofivoeding hetzelfde geluid horen) is het
aankweken van kleine pedantjes, die iedereen versteld doen staan met hun veelweterij – tot meerdere glorie van bun ouders:
`Ik begryp, dat wy onze kinderen niet, tot tydkorting, vermaak en ydele speelpopjes, voor ons zelven of anderen, maar, tot bun eigen nut en welzyn, tot nut en
dienst van de maatschappy, en 't lieve Vaderland, moeten opbrengen. Myne kleine
leerlingen zullen derhalven 't kittelend voorregt niet genieten van, in onze daaglyksche gesprekken, uit te blinken; want welk mensch tog van eenigen smaak zou
zig willen ophouden, met hen te hooren vertellen, wat zijn smit maaken, of niet
maaken kan; hoe zyne boerin kernt; hoe zyn bakker 't brood bakt &c. &c. Wy
lieden van beetere opvoeding zijn immers alleen gemaakt , om 't vermaaklijke ddes
leevens tegenieten; om ons op 't geestige, 't bevallige, 't schitterende toe te leggen;
om ons met duizend kleine, fraaie aardigheedjes te verlustigen; maar geenzins om
ons met lompe nuttigheeden te aan bezig houden.'4°
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Depassage waarin dit pedagogisch credo geformuleerd wordt, zal thans op weinig weerstand stuiten, maar halverwege `want welk mensch tog') lijkt de Perponcherplotseling over te schakelen op een ander register dat erg schril klinkt in
moderne oren. Wel heel ten onrechte hebben Reijers en anderen er een aristrocratische minachting voor `triviale' handwerken in gezien. 41 In feite hekelt De Perponcher bier de salonsmaak die zo denkt. Hijzelf heeft, net als Diderot in zijn
Encyclopidie, juist de modern-verlichte belangstelling voor alle nuttige handenarbeid. Ten bewijze diene hoofdstuk x v van deel I, waarin Pauline en haar Mama
een boerin aanspreken die in de boterton melk aan het karnen is. Het hele proces
wordt daarbij gedetailleerd beschreven. De instructie zit echter verpakt in een
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Zo begrijpt
l evendig getekend genretafereeltje, iets wat voor het hele werk geldt. Z
men dat niemand minder dan Jacob van Lennep in 1863 nog met plezier tern
dacht as De Perponchers Onderwys voor Kinderen Chet eenige geschikte leesboek
voor kinderen uit een meer beschaafde stand'),42 waarvan hi' men een nieuwe
uitgave bezorgde.
Dit weinige moest toch worden gezegd ter rehabilitatie van een van onze
vruchtbaarste kinderboekenschrijvers uit de achttiende eeuw.

Robinson Crusoe alspedagogisch exempel
Inoverzichten van oude kinderboeken wordt steevast plaats ingeruimd voor
Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719). `Oorspronkelijk bestemd voor volwassenen, werd het' – volgens C. F. van Veen – 'al spoedig door en voor de jeugd ontdekt en in allerlei vormen bewerkt.' 43 Die achttiende-eeuwse vertalingen of navolgingen onder titels als De Haagsche, Hollandsche, Spaansche, Sweedsche, Silesische,
Saxische, of Walchersche Robinson waren echtergeen van alle kinderboeken, evenmin trouwens als de achttiende-eeuwse Nederlandse edities van Swifts Gulliver"
of van Cervantes' Don Quichot.
Voor Defoes meesterwerk kwam daarpas verandering in, toen J. H. Came in
1 779 -178o zijn Robinson der Jiingere publiceerde, dat aanstonds bier vertaald werd
als Handleiding tot de Natuurlyke Opvoeding of Robinson Crusoe', geschikt ten dienste der
Jeugd. Van nu of aan begint Robinsons zegetocht door kinderland, zij het dan
onder andere vlag. Van het oorspronkelijke verhaal is namelijk weinig overgebleven. Typerend reeds voor de mentale afstand tussen deze en de `echte' Robinson:
terwijl Defoe onmiddellijk van wal steekt, opent Came met een uitvoerige verantwoording. Voor de `verdichtselen', `zwaarmoedige styl' en `zedelijke gebreken' in de oudegeschiedenis van Robinson Crusoe heeft hi' een goed woord
over. Maar hi'j herinnerde zich dat Rousseau alleen dit verhaal, mits ontdaan van
overtolligheden, voor zijn Emile geschikt achtte. En terecht, aldus Campe, want
hetging bier tenminste om een dadelijke werkelijkheid in plaats van de gevaarlijke
fantasiewereld van het sentimentalisme. De kern van het oude Robinson-verhaal
wasgoed en kon dienen als tegengif teen die de jeugd bedervende sentimentaliteit. Het was slechts zaak in het boek zo veel mogelijk `eerste kundigheden',
vooral uit de natuurlijke historie, to men en en de hele geschiedenis binnen een
pedagogisch kader to plaatsen. Dat pedagogisch kader bestaat uit een dertigtal
`Avonden', waarin vader, omringd door zijn kinderen met moeder als oudste
toeluisterend kind, het verhaal van Robinson vertelt. Het is een ijzersterke, klassieke formule waar naderhand in tientallen kinderboeken op wordt teruggegrepen.
De verleiding is root om min of meer smalend to spreken over de manier
waarop Came Defoes Robinson naar eigen pedagogische doeleinden heeft gemodelleerd. Maar zijn enorme succes bewijst dat hi' op dat moment de juiste snaren
aansloeg. Zijn presentatie blijkt trouwens in de praktijk plezieriger dan men op
grond van zijn theorieen misschien zou verwachten. De vader-verteller weet tel-
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kens door een juiste timing de spanning tot het kookpunt op te voeren, zodat het
jonge gehoor aan zijn lippen hangt: Welaan, Kinderen,' – zo waarschuwt hi' – `ik
zal u heden eene zeer wonderbaaregeschiedenis verhaalen. De haairen zullen u
somtyds daarby te berge ryzen, en dan zal uw harte wederom van vreugde kloppen.' Kleine Willem houdt het nu al niet meer uit: 'Maar, ik bid u Vader, maak het
toch niet al te naar!' 45 Een aardige vondst is het bij voorbeeld om, als Robinson
zijn toestand overdenkt, de kinderen een brief aan hem te laten schrijven. it is het
briefje van Charlotte:
Myn waarde Robinson,
`Doe toch uw best, datgy recht arbeidzaam en deugdzaam word. Dan zullen de
lieden zich over u verblyden, en uwe Ouders ook. Ik groet u van harte. Gy
ondervind tegenwoordig, hoe nuttig de tegenspoeden zyn. Willem en Jan doen u
groeten; Gerrit en Klaas ook. Kom eens by ons, dan zal ik u ook nog beter
6
onderrechting eeven.,4
Als men de Oostenrijkse dr. Johanna Monschein zou moeten geloven, dan sloe en
de achttiende-eeuwse kinderen al die moraliserende beschouwingen in Cam es
Robinson eenvoudig over om enkel te genieten van het spannende verhaa1.47 Maar
zo'n onderstelling berust niet op receptieonderzoek. Ze berust op de onuitgesprokenpremisse dat de werkelijk levende kinderen van toen identiek waren aan de
kinderen van nu. Bij historisch onderzoek lijkt dat een goed uitgangspunt.
Zoals Came een zedenkundige versie had gemaakt van Defoes Robinson Crusoe,
zo levende zijn landgenoot J. A. Hildebrandt een nog verder van het origineel
afstaand vervolg, dat niettemin ook bij ons aftrek vond in een vertaling door
P. G. Witsen Geysbeek onder de titel De jonge Robinson (i8o8). In de eerste decennia
van de negentiende eeuw wemelt het werkelijk van allerlei kinder-Robinsonades,48, meest vertalingen, als De kleine Robinson (naar H. Le Maire), Felix, of de
twaalfjarige Robinson (naar Mme Malles de Beaulieu), en Emma of de vrouwelijke
Robinson (naar Mevrouw Woillez). Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre daarbij zedenkundige ballast geleidelijk weer overboord is geworpen ten
faveure van het avonturenrelaas.

Margareta Geertruy de Cambon-van der W"erken: romans voor kinderen

212

De Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw heeft weinig teksten opgeleverd die zo'n internationale weerklank hebbengevonden als De kleine Grandisson,
of degehoorzaame zoon. Auteur was de in 1734 te Gouda geboren Margareta Geertruy van der Werken, dochter van een remonstrants predikant en zelf later getrouwd met de Franse kapitein Jacques de Cambon. Voor het eerst gepubliceerd te
's-Gravenhage in 1 7 8 2, beleefde haar boekje binnen een eeuw ruim tachtig uitgaven en herdrukken. Het werd onder andere vertaald in het Frans door de bekende
Arnaud Berquin en in het Engels door John Hall, predikant bij de En else kerk te
Rotterdam. Ook kwam er een verkorte Nederlandse bewerking voor schoolgebruik.

DE ACHTTIENDE EEUW

Dekleine Grandisson is de eerste Nederlandse roman-in-brieven voor kinderen.
Als men nu bedenktdat dit epistolaire procede hier in de `grote' literatuur pas in
hetzelfde jaar door Wolff en Dekens Sara Burgerhart echt geintroduceerd werd,
dan blijkt onze kinderliteratuur op dat punt niet achter te lopen. Hoewel de titel
verwijst naar Samuel Richardsons briefroman The History of Sir Charles Grandison,
is het boek van mevrouw De Cambon daarvangeen bewerking voor kinderen in
de zin waarin Cam pes Robinson dat was ten opzichte van Defoe. Inhoudelijk bestaat er nauwelijks verband tussen beide boeken. Wel brengt De kleine Grandisson
ons, net als Richardson dat deed, in kennis met eendeugdheld, de dertienjarige
Karel Grandisson. We vernemen over hem en zijn Londense huisgenoten door de
brieven die een twaalfjarige Hollandse loge, Willem D..., aan zijn moeder schrij ft.
Tegenover het brave Kareltje staat zijn oudere, helaas ondeugende broer Eduard.
De kleine voorvallen ten huize van de familie Grandisson, die in dit boekje beschreven worden, laten steeds duidelijk zien hoe goed Karel en hoe verkeerd
Eduard denkt of handelt. Er kan zogeen enkel misverstand bestaan over de
opvoedkundige bedoelingen van mevrouw De Cambon.
Als tegenhanger van het speciaal voor jongens bestemde De kleine Grandisson
publiceerde mevrouw De Cambon in 1 790 voor haar ' Jufferlyke Landgenootjes'
nog De kleine Klarissa, dat door zijn titel weer verwijst naar een andere romanfiguur van Richardson, namelijk Clarissa Harlowe. Deze tweede kinder-briefroman vertoont hetzelfde patroon als mevrouw De Cambons eersteling. In brieven engesprekken van anderen wordt ons gerapporteerd over de centrale figuren:
de dertienjarige freule Klarissa van Volkershoven en haar zuses
Wilhelmina van
j
acht en Charlotte van vijftien jaar. Zo engelachtig als Klarissa is, zo harteloos en
verwaand blijkt Charlotte. Ze wordt nijdig, wanneer Klarissa een boerenjongen
toestaat om achter op hun rijkoets mee te liften. Even later waait Charlottes hoed
het water in. De arme boerensukkel verdrinkt haast bij zijn poging om het hoofddeksel aan de trotse jongedame terug te bezorgen, maar evengoed wil ze hem voor
dood achterlaten. De voorbeeldige Klarissa krijgt tegen deze achter steeds
meer het karakter van een heilige. Het moet daarom interessant zijn om na te gaan
in hoeverre exempels van deugdzaamheid als De kleine Grandisson en De kleine
Klarissa verwantschap vertonen met de traditionele hagiografie. Mogen we Grandisson, Klarissa en hun soortgenoten de geseculariseerde heiligen van de Verlichtin g noemen? Zeker is wel dat aan hun gedrag een christelijk normbesef ten
grondslag lit. Jammer genoeg weten we nog vrijwel niets over mevrouw De
Cambon zelf, behalve dan dat zij een warme Oranjeklant was. Men krijgt bij haar
soms de indruk van een in minderendoen geraakte dame; mogelijk was zij werkzaam alsgouvernante. Opvallend genoeg zijn haar verhalen dikwijls gelokaliseerd
in de ho ere kringen – sets wat, terloops, ook geldt voor een straatarme boekenschrijfster als Petronella Moens.
Uit bovenstaande observaties ma niet worden afgeleid dat zowel De kleine
Grandisson als Dekleine Klarissa slechts flauwe, onbeduidende, kost verschaft. Een
enkel voorbeeld om het tegendeel te illustreren. Op een gegeven moment wordt
het nare meisje Charlotte getroffen door de pokken, die haar gelaat van de ene dag
op de andere verwoesten. Klarissa noemt het eengeluk dat God tenminste het
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leven van haar zusje gespaard heeft. Charlottes repliek is hartverscheurend realistisch:
ja, dat was goed als ik myn voorig weezen weer om hadde; maar
n als 'er zoo met vlekken uit te zien
. Wie zou niet liever dood zy,
1k zal my naauwlyks op straat durven vertoonen.
ef!li 't is immers uw schuld niet, dat uw
KLARISSA. En waarom niet, Lotje
aangezicht een weinig verandert is.
CHARLOTTE (met de traanen in de oogen). De meeste jonge heeren van ons gezel
schap he ben dikmaals gezegt, dat ik mooi was, dat zullen zy nu niet meer doen.
KLARISSA. Mama houd ons altyd voor, waarde zuster! dat wy die vleyery met
verachting moeten aanhooren.
geloof ik, als men eens trouwt, dat een
CH A R L 0 T T E. Maar het is niet aangenaam,
man ons niet mooi vind:gy zult ongetwyffelt wenschen aan uw man te behaa
gen.
KLARISSA. Ja! maar ik hoope nooit een man te trouwen, aan Wien ik zou moeten
behaagen door een weinig schoonheid.' 49
CHARLOTTE.

Blijkbaar werd het niet vreemd gevonden dat meisjes van dertien en vijftien zo
openhartig spraken over bun kans op de huwelijksmarkt.
Duidelijkste teken dat we in De kleine Klarissa met een Verlichtingsroman te
doen hebben, vormen wel de daar geprezen vermaken. Een van de briefschrijfsters betreurt het dat haar dertienjarige broer Willem meer neiging vertoont tot
spelen dan tot leren: `dit is door cans het eerste beginsel van een ongeregeld
leeven'. 5 ° Het is volgens haar niet genoeg om te kunnen dansen of zingen. Wie
veel van aardrijkskunde afweet of wiskundig kan redeneren zal op den duur in
gezelschap meer behagen. Willem had, om zijn redeneerkunst zo aangenaam mogelij k te maken, gebruik kunnen maken van een recent verschenen kinderboek op
hetgebied van de logica: de Proeve eener korte beOeffenende Redeneerkunde voor de Jeugd,
juist in 1 7 8 9 vertaald naar het Duits van Karl Philipp Moritz. Klarissa van haar
kant bezit niet alleen talrijke goede boeken, waaronder Marmontels zedelijke
verhalen en de Katechismus der Natuur van Martinet, maar ook verscheidene vergrootglazen. Haar vriendinnetje Sophia stelt zelfs voor om een kinderleesgezelschap te vormen, dat voortaan elke woensdag bijeenkomt. Tom Telescope zou
zich bier thuis hebbengevoeld.
Ernstig en verstandig – dat zijn alle kinderboeken van mevrouw De Cambon,
inclusief haar postuum verschenen Maria en Carolina, of de opvoeding door voorbeelden
0 800). Maar voor een schrijver uit de Verlichting betekende dat een compliment.

Wolff en Deken
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Vanaf het moment dat Betje Wolff en Aagje Deken in 1777 zijn gaan samenwonen,
hebben zij bun pen in dienst gesteld van de volksopvoeding. Dat leidde onder
meer tot enkele briefromans met pedagogische strekking, waarvan Cornelia Wild-
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[16] De Kleine Grandisson is de eerste Nederlandse roman in brieven voor kinderen. De leer is
getuige van de kleine voorvallen ten huize van de Londense familie Grandisson door de brieven die een
twaalfjarige Hollandse loge aan zijn moeder schrifft. M. G. de Cambon-van der Werken heeft ze in
1798 bij J.C.Leeuwestijn te ' s-Gravenhage in het licht gegeven.
[17] Titelblad van lets voor ouderen en kinderen door Agatha Deken, Leiden 18°4.
De illustratie is van Th.Koning.
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schut, of, de gevolgen der o_pvoeding (1793-1796) het meest nadrukkelijk van toonzetBetje Wolff vertaalde bovendien diverse pedagogische toneelstukjes en
ting is. Bete
verhalen van de Fransegouvernante Mme de Genlis (1746-1803), terwijl zich
on er haar onuitgegeven manuscripten het concept bevindt van een Tijdschrift
voor Vaderlandsche Juffers (naar Sophie La Roches Pomona fir Teutschlands TOchter, 1783-1784). Ook Wolff en Dekens literaire testament, het slechts gedeeltelijk
gepubliceerde Geschrift eeener bejaarde vrouw 0 802) staat hoofdzakelijk in het teken
van de opvoedingsgedachte. Echter, alle genoemde boeken richten zich tot adolescenten en hun opvoeders, niet tot kinderen.
In tegenstelling tot de filantropijnen of tot bun landgenoot De Perponcher
hadden Wolff en Deken weinig belangstelling voor pedagogische theorie. Bete
Wolffs enige bijdrage op dit punt, haar Proeve over de opvoeding (1 779), is dan ook
niet meer dan een loses gebouwd praatstuk aan het adres van de Nederlandse
moeders. Het verdient bier vermelding, omdat het ditmaal wel degelijk over de
opvoeding van kleine kinderen ging.
Terwijl tot dan toe voornamelijk gesproken was over de opvoedersrol van de
vader, wijst de Proeve op de belangrijke rol die de moeder in dit opzicht toekomt:
`De Meisjes zyn geheel voor uwe rekening. De on ens ten minsten zo lang tot zy,
met nut, naar school kunnen gaan.' 52 Een vrouw bezit meer geduld dan een man;
kan us ook het best een nog jong kind onderwijzen. Maar dan moet zij zelf ook
op de hoogte zijn van de moderne leerstof: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie.
Als ze daar onvoldoende van afweet dient ze terstond haar eigen kennis op peil te
brengen. Dat betekent: lezen! Gelukkig bestaan er nu geschikte boeken voor kind
en moeder, zoals Raffs Aardrykskunde, voor kinderen, Martinet, de kindergedichtjes
van Van Al hen en het werk van Samuel Clarke over Gods eigenschappen. Bete
Wolff maakte bier een beetje reclame voor eigen zaak, want zij had in 1779 de
ff Ra uit
D het
Duits
vertaald.
uld.
Geographie fiir Kinder door Christian Georg
De Proeve over de opvoeding gaf ook een negatief leesadvies. Vol ens Wolff en
Deken was het helemaal fout om een schrander kind zotte sprookjes te vertellen.
Leverde de bijbelse, antieke en vaderlandse geschiedenis een verhaalstof genoeg?
`Zou men zyne verhalen niet altoos zó kunnen inrichten, dat er altyd een zedelyk
oogmerk in doorstraalde?' 53 Elders laat Bete Wolff zich denigrerend uit over
volksboeken als Valentijn en Oursson, De vier Heemskinderen,Fortunatus, de Historie
van Bel en de Draak of van De schoone Helena. 54 Dergelijke geluiden vin en we al in
het begin van de achttiende eeuw op. Maar nu wordt het goed menens: weldra zal
er ingenootschapsverband een offensief teen de `onnutte' yolks- en kinder eken losbarsten.
Tot de eigen bijdragen van Wolff en Deken aan het Nederlandse kinderboek
zou men op grond van de titel bun Fabelen voor de Nederlandsche Jeugd van 1792
kunnen rekenen. Maar het betreft bier de heruitgave van een voor volwassenen
bedoeld werk, dat bovendiengrotendeels uit vertalingen bestaat. Anders ligt het
met Dekens laatstgepubliceerde dichtbundel lets voor ouderen en kinderen uit 1804.
In haar voorrede zet zij zich enigermate of teen de overigens zeer bewonderde
kinderliedjes van Hieronymus van Al hen. Van Al hen maakte, volgens Deken,
de fout van veel opvoeders, namelijk om kinderen in een te vroeg stadium gods-
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[1 8] Frontispice van Elisabeth Wolff, Proeve over de Opvoeding, ( Amsterdam-Den Haag
1779). Het onderschrift Waar vindt men zulke genoegens dan op het Huiselyk Tooneel van geluk? '

verwijst naar bladzij 3 van dit vertoogaan het adres van de Nederlandse moeders over de opvoedingvan
kleine kinderen. De vrouw moet op de boogie zip; van moderne leerstof. Als ze daar onvoldoende van
afweet, dient ze terstond haar eigen kennis op peil to brengen. Dat betekent: le en.

DE ACHTTIENDE EEUW

dienstige begrippen in de mond te le en. Luken deed net zo. Zij van haar kant
had in haar gedichtjes bewust alle positieve godsdienst achterwege gelaten en zich
beperkt tot het voorbereidende grondwerk: het afleren van kwade gewoonten.
Dit program wordt consequent uitgevoerd. Niet door zedenlessen maar door een
reeks praktische voorbeelden, waarbij de ouders hun kind fors corrigeren. Zo
krijgt de gulzige dikzak Jan zeven weken lang niets dan stokvis voorgeschoteld,
tot hi' weer kon eten `niet als veelvraat, maar als mensch'.. Onder de kwade aanwensels van kinderen, waartegen Aagje Deken fulmineert, nemen driftigheid en trots
de voornaamste plaats in. Die voorspellen haar weinig goeds. Neem kleine Frans
bij voorbeeld. Die:
krabde meid, en knegts, en vrouw,
En ieder, die 't verdragen wouw;
Geheelzijn aanleghad den schijn,
Dat hi/ . eens een Despoot ou zijn.55

Hier hielp niets dan dat zijn moeder hem, bedaard – dat wel –, een geduchte tik gaf.
Ook de verwaande freule Margareeth behoort tot die aristocraten in de dop. Maar
voor straf nodigt haar vader op Margareeths verjaardag alleen burgermeisjes uit,
die haar volgens afspraak negeren. Het kost geen moeite om in deze tirannenhaat
het politiek sentiment van de radicale burger-patriot Aagje Deken te ontdekken.
Wat haar versjes bijzondere charme geeft is de ongekunstelde toon en de droge
humor, getuige het volgende fragment uit `Misdaad en Berouw':
Moeder had aan Naatje en Thoon
op het allerstrengst geboon,
Nooitgeen messen aan te raaken.
Thoon gaf weinigom die les,
Zocht, en vond, en stal een mes
Om zijn wagentje te maaken.
Juist terwijl hij houtjes kot,
Word hij van zijn zus betrapt.
' Nou Thoon, zegt ze dii/. moot vreezen,
Wantzo dra Mamaatje weet,
Dat 'e haar gebod vergeet,
Zal het homlus metje we en.'
"t Raakjou niet, ik vrees geen straf
(was het antwoord, dat hij gaf.)
Ik kan moeder wel bedriegen;
En vertelfij ' t aan Mama,
Wantje bent een kliks_paan– Nal
Dan zal ik het heeten liegen.' 5 6
D
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Wie zo'n dialoog kon neerschrijven, stond dichter bij de spreektaal van de kleine
burgerij dan mr. Hieronymus van Al hen. Ook door hun nuchtere levenswijsheid
pasten deze versjes voor ouderen en kinderen perfect bij de, door Wolff en Deken
van harte ondersteunde, Nutsmoraal.

Dee volksboeken van het ' Nut' : Hendrik en Anna

De in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van 't Algemeen was een vereniging
van verlichte burgers, die haar beschavingsoffensief richtte op het la ere yolk."
Wat we tot dusver aan zedenkundige doelstellingen bij individuele schrijvers als
Martinet, Swildens, De Perponcher, De Cambon en Wolff en Deken zijn tegengekomen, neemt nu de vorm aan van een georganiseerde deugdprediking met braafheid als sleutelwoord. Materiele, zedelijke en culturele verheffing van de `gemene
man' vormden de driepijlers waar de Nutsideologie op berustte. Van begin of aan
begreep men dat om dit drieledige doel to bereiken, een verbeterd volksonderwijs
met aangepaste of nieuw to schrijven schoolboeken hoge prioriteit moest hebben.
Het Nut zou een achttiende-eeuws genootschap zijn geweest, wanneer de
leden nit in talrijke prijsverhandelingen hun hervormingsplannen hadden bepleit. Daarnaast verschenen er onder zijn auspicien ook diverse leerboekjes over
spelling, rekenen en vaderlandse deugden.
Voor deze uiterst idealistische
id listi
opvoeders was alles ernstig, maar niets zo ernstig
als het vermaak. Een logisch volgende stap was daarom de uitgifte van leerzame
ontspanningslectuur voor kinderen. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
vond enkele uitgevers bereid om een nieuwe serie centsprenten uit to geven in
overeenstemming met haar scholingsdrang. Dat leverde bij voorbeeld kinderprenten op die de wetten van de mechanica demonstreerden. Oudere prenten met
onfatsoenlijk gevonden voorstellingen of onderschriften werden aangepast. Als
blijk van goedkeuring werd elke rent dan voorzien van het gedrukte Nutszegel.
De kinder rent kreeg daardoor steeds meet het didactische karakter van een
school rent.
Echte kinderboeken ter ontspanning heeft het Nut niet veel uitgegeven, het
zwaartepunt van zijn bemoeienis lag bij volksopvoeding. Maar men had wel een
duidelijk idee van de eisen waaraan zo'n kinderboek moest voldoen. J. Wigeri
waarschuwde nog eens duidelijk: `Vertel aan uw kind een zotte sprookjes en
vertelseltjes, als van duimpje, van tovergodinnen, oude sprookkasteelen, enz.
Vertel hen liever Abrahams vreedzaamheid 'e ens Lot, Josephs edelmoedigheid
omtrent zijn broeders.' 58 Hi' werd op zijn wenken bediend door het Nutslid
Willem van Oosterwijk Hulshoff met diens Geschiedenis van Josef (1 796). Het kinderboek moest bovenal een voorbeeldfunctie hebben, waarbij de exempels ter
navolging evengoed in de vaderlandse geschiedenis to vinden waren. Zo vergastte
Loosjes de jeugd met een hele reeks door het
de latere romanschrijver Arian Loo
Nut uitgegeven levensschetsen van nationale helden als Huig(!) de Groot, Michiel
de Ruijter en Jan Steen.
Ook de oude volksboeken voldoen de bevlogen Nutsapostelen geenszins.
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Omdat simpele (kinder)zielen er blijkbaar toch aan gehecht waren, leek het verstandsg om voor een beter vervangingsmiddel te zorgen. Waar dat toe leidde laat
zich moor illustreren aan het volksboek Hendrik en Anna van de doopsgezinde
predikant Pieter Hartman uit De Rijp. Zijn met zilver bekroonde werkje werd in
1792 door het Nut uitgegeven. De prijs bedroeg slechts vier stuivers. Niettemin
waren er in 1826 nog voldoende exemplaren over om als aanmoedigingsprijs
onder de schooljeugd te worden uitgedeeld. 59 Dit geringe succes hoeft geen verwondering te wekken. Ellenlange, hoogst ingewikkelde zinnen werpen vanaf het
begin barrieres op. Fnuikend is vooral het gebrek aan concreetheid. Hoe de ikemaal even onduiverteller heet, waar of wanneer zijn verhaal speelt – het blijft allemaal
deli k. Dat levert reeds in de aanhef vage non-informatie op: ' was van huis
gegaan, om mijn' rind te ... op zijn bekoorlijk buitenverblijf een bezoek te
geeven, en daar ik het hem dikwijls beloofd had te zullen doen, doch telkens daar
in door het een of ander toe al verhinderd was, besloot ik het nu onverwacht te
doen en hem te verrassen.' Zoals te verwachten, treft de verteller zijn naamloze
vriend niet thugs. Gelukkig ontmoet hi' juist een vriendelijke boer, die hem uitnodigt bij hem thuis een kopje thee(!) te komen drinken. Op we daarheen waarschuwt de boer, die Hendrik blijkt te heten, al dat zijn gast niet moet schrikken van
de `talrijkheid van zijn huisgezin'. Dat blijkt niets te veel gezegd, want behalve
door Hendrik en zijn vrouw Anna wordt de schamele woning nog gevuld door
bun kinderen en kleinkinderen. Toch biedt de boer de vreemdeling ongevraagd
aan bij hem te blijven logeren, totdat diens vriend belieft terug te keren. De ik
neemt dat aanbod zonder bedenken aan. Hi blijft niet alleen dagenlang bij Hendrik en Anna hangen, maar bemoeit zich ook nog met van alles en nog wat. Want
als lid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen treft hi' in deze eenvoudige
lieden juist het gehoor waar hi' op hoopte. Soms echter excuseert Hendrik zich
beleefd, aangezien hi' tussen de bedrijven door ook nog even op zijn akker moet
werken.
Het verhaal van Hendrik en Anna hoeft ons bier verder niet in detail bezig te
dere aandacht. Op een gegeven
houden. Een episode echter verdient onze bijzon
moment is Hendriks gast getuige van een klein kinderdrama. Het volksboek van,
Valentijn en Oursson, dat toebehoorde aan Jacob, is door een speelmakkertje kapotgescheurd. De gedupeerde lijkt ontroostbaar. Maar de goede Nuts-oom belooft,
zodra hij weer thuis is een heel pak andere lectuur te zenden. Ook zou hi' graag de
met herders en herderinnetjes, paarden of schepen beschilderde haardtegels in de
woning van Hendrik en Anna vervangen zien door vanwege het Nut geproduceerde `vaderlandsche tichel-steentjes' met afbeeldingen van de voornaamste gevallen uit onze nationale geschiedenis. Verder fantaserend ziet hi' dan ook andere
interieurs van 'den gemeenen burger' aldus gerenoveerd. Men merkt aan dit ene
voorbeeld al, hoe bedillerig dit type volksboek was en hoe weinig het gemeen had
met de oude volksboeken die hetpretendeerde te overtreffen.
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[19] Titelblad van een door de Maatschappij tot Nut van' t Algemeen in omloop gebracht volksboek ter
vervanging van het traditionele Storiegoed' : P .Hartman, Hendrik en Anna, Amsteldam 1792.
[zo] Een gruwelstaaltje nit De Engelsche Tieranny, 1781 ,een schoolboek dat tot doel had de leer op
te etten tegen one erfvijand.
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[21]Ult C. Muller Laatste vruchten, voor de Nederlandsche Jeugd, Amsteldam 1798.

14:

[2 21 Illustratie uit J.Haeu Czn, Het beloofde
geschenk, Amsterdam ,
ro.
,
IV van Vlieth
[2 3] Illustratie uit J. Hazeu Czn, Leerzame Gesprekjens, 2e druk, Amsterdam, IV van Vliet,
J.
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DE LEESGRAGE KINDER.EN.

Een van de meest gelezen
Nederlandse schrijvers na
Van Alphen is eker
Hazeu geweest, van wiens
hand ten minste twintig
kinderboeken verscbenen;
`De leesgrage kinderen' figureren in Leerzame Gesprekj ens. Na het overlijden van Hazeu scbreef
zijn oon: bijzondergelukkigslaagde altijd in
het schrifren voor kinderen, zijne meest geliefkoosde bezigbeid, daar
in nadruk een kindervriend was en het vermogen
beat om zich zowel in gebonden als ongebonden stijl
rest verstaanbaar voor hen
uit te drukken en nuttige
lessen mede te delen. Zijne
leerzame Gesprekjes, het
beloofde Geschenk en andere die in veler handen
leveren hiervan de
sprekende beivijzen' .
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Politieke kinderboeken en pseudo-kinderboeken
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De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen streefde er uitdrukkelijk naar alle
politieke en godsdienstige geschillen buiten haar departementen te houden. Wel
trachtte men liefde voor het vaderland aan te kweken, omdat dit de beste waarborg leek teen het uiteenvallen van de standenmaatschappij. Er is bier sprake van
een algemene tendens in de Nederlandse literatuur uit het laatste kwart van de
achttiende eeuw, kwestie van eengroeiend nationaal sentiment. In overeenstemming daarmee verschijnen er ook allerlei voor kinderen bedoelde overzichten van
de vaderlandsegeschiedenis, dikwijls ontleend aan het rote werk van Jan Wagenaar. Zo'n algemeen vaderlands gevoel troffen we ook aan in de kinderboeken
van Martinet.
Hetpunt was echter dat de geweldige opvlucht van het achttiende-eeuwse
kinderboek bier net samenviel met de opkomst van depatriottenbeweging. Gevolg was dat ook de partijpolitiek zich min of meer van het kinderboek ging
bedienen om haar ideeen ingang te doen vinden. ° Swildens' Vaderlandsch A.B.Boek voor de Nederlandsche Jeugd bleef al niet vrij van politieke indoctrinatie. Het
behield niettemin naar intentie en uitvoering volledig het karakter van een kinderboek. Aanzienlijk scherper politieke stellingname vinden we in de al even genoemde Engelsche Tieranny, door een anonieme patriot gepubliceerd aan het begin
van de Vierde En else Oorlog in 1781. Uiterlijk lijkt alles op het veelgebruikte
schoolboekje de Fransche Tieranny. Alleen wordt nu met de grofste middelen de
haat
gen En gepredikt. Het beet een
te
land van schijnheilig
e
depressievelingen. Waar vind je zo veel zelfmoorden als in Londen? Men ziet daar 'des nachts, op.
de voornaamsteplynen, de vuilste zonden, en de onnatuurlykste beestachtigheden, zonder eenige stoornis, bedryven'. Redelijk denkende mensenvrienden
zijn er even zeldzaam als druiven in Siberie. Het is niet voor niets dat aan het eind
van een Engels toneelstuk de lijken zich opstapelen. Zelfs op het schavot maken
die harteloze onmensen nog grapjes. Voor een Engelsman geldt alleen het pure
zelfbelang, andere volkeren worden aan dat nationale egoisme opgeofferd. Op
Nederland zijn ze speciaal gebeten en ze zullen alles doen om ons te benadelen. Zo
gaat het bladzijden lang door.
De enige vraag die nu telt is: hebben we bier met een kinderboek te doen? Men
zou misschien denken van niet, maar de Engelsche Tieranny blijkt in de jaren '7 84 8 7 voor het burgerweeshuis van het patriottenbolwerk Utrecht te zijn aangeschaft , 2 zodat we deze tekst op zijn minst het voordeel van de twijfel moeten
gunnen.
Er vallen echter ook ogenschijnlijke kinderboeken te noemen, die dit stellig
nooitgeweest zijn. Deze pseudo-kinderboeken zijn altijd satirisch van aard en
hebben dikwijls de vorm van een parodie. Daarbij blijken Brie procedes heel
geliefd: het abecedarium, de catechismus en de Tieranny.
Over de Tierannyen kunnen we verder kort zijn. Behalve de Engelsche Tieranny
noteerde ik nog twee Oranje-Tierannyen (waarvan een uit 1 7 8z door de kinderboekenschrij ver Lieve van 011efen) en De Tirane der Jacobynsche Factie (Utrecht 1793),
steeds in samenspraken tussen vader of moeder en zoon en uiteraard anoniem.
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Van depseudo-abecedaria noem ik het Schots Groot A IBI C IBoek uit 178o of
1781, een fel anti-En else satire, en het Groot A IB I C I Boekk uit 1795 met als onderschrift `leer bekwaam voor de Jeugd om in de Ora* Societeiten geleerd te
worden. Men moet in 't A. B. C.geoefend wezen, / Eer men in Plunderaarsboeken
iets kan lezen'. Het werkje beet uitgegeven te 's-Gravenhage, ter drukkerij van
Willem van Oranje, In de Dwingelandy. In plaats van het gebruikelijke Wader
Onzer' vinden we bier een 'Willem Onzer', gevolgd door 'De hoofd-artikulen des
Oranje Geloofs' en de 'Tien Bevelen van den Prins'. Ook verscheen er een
orangistische tegenhanger van Swildens' A.B.-Boek onder de titel Vorstelyke Koninglyke en Princelyke Atlas. Het geslaagdste voorbeeld in dit genre is wellicht
Oranjes A.P.E.-Boek
.E.-Boek, `gedrukt aan de Oranje Moolen, voor Mr. Trago en Caat
Mossel, in compagnie' (1784?). Het onderschrift luidt bier: 'Al die verraar van 't
Land wil weezen, /Moest eerst dit A. P. E. Boek leezen.' Helemaal aan het eind
wordt dan de zogenaamde drukfout van de titel verbeterd. Voor A. P. E. leze men
A. B. C.
Tot de pseudo-catechismussen ten slotte horn bij voorbeeld De Patriot he
Catechismus 'Ten dienst der Vorstelyke Kinderen' (ongedateerd) en de Kleine Katechismus van het Stadhouderschap (i 786) naar Kornelis de Vogel. Daarentegen was de
algenoemde Republikynsche Katechismus van J. H. Swildens, hoe politiek ook gekleurd, wel degelijk als schoolboek bedoeld. Datzelfde gold ook voor De Fransche
Catechismus, of Beginselen van Republikeinsche Zedekunde 0796), in versvorm naar het
Frans bewerkt door de nugeheel vergeten Anna Catharina van Streek-Brinkman
(1760- I 8 z8). Maar bier ontbrak ook het element satire, dat ons die pseudo-kinderboeken van de echte helpt onderscheiden. In bibliografieen en catalogi worden
deze twee echter voortdurend verward.

TERUGBLIK

We keren nog eenmaal terug naar ons uitgangspunt: de sprookjes van Moeder de
Gans. Elk van die achtprozavertellingen werd gevolgd door een berijmde zedenles. Men ziet: moralisatie op zichzelf is niet iets specifieks voor het kinderboek
sinds Van Al hen. Als er op dat punt verschil bestaat tussen `oud' en `nieuw', dan
zit dat boo uit in de aard van de moraal, of in de wijze waarop die zedenles in het
kinderverhaalgeintegreerd is. De door Perrault geleerde moraal lijkt er wat met
de Karen bij gesleept, in elk geval is ze niet echt op kinderen afgestemd. Zo zou het
sprookje van Doornroosje, die honderd jaar op Naar prins moest wachten, mess es
aantonen dat een lang uitgesteld huwelijk desondanks heel gelukkig kan worden.
En het verhaal van Roodkapje waarschuwt met een knipoogje dezelfde categorie
voor zich mooi voordoende heren die het op haar eergemunt hebben.
Als we dit vergelij ken met de laat-achttiende-eeuwse Nieuwe Moeder de Gans en
Grootmoeder de Gans, dan blijkt meteen dat hetpedagogisch klimaat veranderd is.
De anonieme schrijfster van De Nieuwe Moeder de Gans verklaart vooraf alles
gedaan te hebben om het `teder geheugen' van de jeugd niet te belasten. En opdat
dit werkje de kinderen maar op het rechte spoor zou voeren, hen haar verhalen
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[24] Titelblad uit Winter Avond Vertellingen van Grootmoeder de Gans, Amsterdam 1803.
[z 5 ]Prent bij bet verhaal `Berniquet of de twee geleigeesten' , uit Winter Avond Vertellingen van
Grootmoeder de Gans, Amsterdam 1803.
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zodanig ingericht dat vroomheid, deugd en nederigheid altijd beloond, daarentegen ondeugd, hoogmoed en verwaandheid steeds gestraft worden.
Uit het voorbericht op de Winter avond vertellingen van Grootmoeder de Gans spreekt
die geest van bezorgdheid nog sterker. Wat vertel ik mijn kind is in de loop van de
achttiende eeuw een probleem geworden. De Nederlandse vertaler verdedigt zich
bij voorbaat al teen het verwijt dat deze verhaaltj es de kinderfantasie 'met bovennatuurlyke en verschrikkelyke din en' zouden belasten. Alles hangt bier of van de
wijze waarop ouders bun kind op een verstandige lectuur voorbereiden. Wanneer
zij vooraf de onmogelijkheid van de verhaalde wonderen onderstrepen en nadrukkelij k wijzen op de zedelijke kern, dan kan Grootmoeder de Gans geen kwaad. Ook
de vertrouwensrelatie tussen verteller en lezer, karakteristiek voor het opvoedkundige kinderboek , helpt de toegesproken jeugd over mogelijke schrik been:E'r
was eens een houthakker, Pacoloom genaamd. Ja, kinderen! Pacoloom was zyn
naam' – eenverhaal dat aldus begint kan niet mis meer gaan.
Die verandering van toon bracht ons ertoe een cesuur to le en bij Van Al hen
tijdgens
enoot heeftft dat pionierskarakonze eerste kinderdichter-nieuwe-stijl. Ook de Alph
ter erkend, getuige een bespreking van Van Proeve in de Nederlandsche
Bibliotbeek van 1 779. Maar in datzelfde jaar was ook in Nederland de stortvloed
van pedagogische literatuur al zo enorm, dat Bete Wolff in haar Proeve over de
opvoeding een denkbeeldige tegenstander liet uitroepen: Tieve hemel! al weer van
kinderen.' De nadrukkelijke verlicht-zedenkundige strekking bracht ook een
zekere eentonigheid; kinderen werden overstelpt met aangeklede lesjes. Daartegenover stond echter een verhoogde aantrekkelijkheid van het nieuwe kinderboek door betere typografie en illustraties. Nooit hebben Nederlandse kinderboeken er zo verzorgd uitgezien als in de periode 1780 -1 83o en dat geldt ook voor de
omringende landen.
Wat we tee het eind van de achttiende eeuw zien gebeuren is dat het buiten
schoolverband gelezen kinderboek steeds meer de richting op gaat van een plaatjesboek (Bilderbucb). Dit verschijnsel was, zoals we zagen, niet geheel nieuw. Ook
in de vroeg-achttiende-eeuwse prentenboeken stond de afbeelding centraal; de
tekst hing er dan dikwijls maar loses bij. Dat wordt nu anders. De uitgevers
streven naar een hechte samenhang tussen beeld en tekst. Het nieuwe prentenboek
vormt een ideale combinatie van ogenlust en informatie. Daarbij komt ook de
differentiatie van het jeugdige lezerspubliek steeds meer tot uitdrukking. Naast
werkjes als De kleine Printwereld, voor Kinderen (1 8o8), dat met zijn zesendertig
primitieve houtsneden nu een relict uit het verleden lijkt, mikken andere geillustreerde kinderboeken op een ho ere categorie, die zich een zekere luxe kan permitteren. De Amsterdamse uitgever Evert Maaskamp is bun leverancier. Man van
het rote gebaar, als Allart, bracht hi' subliem ogende kinderboeken op de markt
zoals het Museum voor deJeugd en de Galerij van afbeeldingen voor de Jeugd. Adembenemend mooie, zorgvuldig ingekleurde afbeeldingen van dieren, beroepen, handwerken, fabrieken, enzovoort worden kart toegelicht, de Galerij liefst in vier
talen. Hoewel net ens een bron of auteur wordt vermeld, heeft Maaskamp on etwijfeld geput uit buitenlandse bronnen. Het meest ambitieuze project op dit
gebied staat overigens op naam van de Zutphense uitgever H. C. A. Thieme. Tus-
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sen '798 en i8o2(?) publiceerde deze in een groot aantal afleveringen een vijftalig
Nieulv Printenboek voor Kinderen, gedeeltelijk bewerkt weer naar het befaamde Bilderbuch fiir Kinder van Friedrich Justin Bertuch. Eigenlijk zijn we bier al de Verlichting voorbij. Het vermaak in leuke of gewoon interessante zaken van exotische aard of uit de wereld van de techniek staat voorop. Eerst komt het lezen en
dan de moraal.
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GERARD BRANTAS,
MONIQUE KONINGS, MAUD DE SITTER EN
PETER VAN ZONNEVELD

Van Brave Hendrik tot Dik Trom
De negentiende eeuw

E NEGENTIENDE EEUW is voor
de ontwikkeling van het kinderboek van rote betekenis geweest. Natuurlijk zijn
er allerlei aanknopingspunten te vinden met de tijd daarvoor. Eeuwenoude tradities lijken tussen 1 Soo en 1900 een einde te vinden, zoals die van de centsprenten en
abc-boeken. Anderzijds komen (nagenoeg) nieuwe genres tot ontwikkeling, zoals
de historische jeugdroman en nieuwe vormen van het prentenboek. Bovendien
zijn er allerlei inhoudelijke verschuivingen aan te geven. Het produktieproces
maakt zelfs een revolutionaire verandering door, waardoor de oplagen konden
stijgen en de prijzen konden dalen. Ook de positie van de auteur veranderde: naast
de traditionele auteurs, zoals de schoolmeester en de schrijvende vrouw, deed
tegen het eind van de eeuw de broodschrijver zijn intrede. Daar komt nog bij dat
de verspreiding van het kinderboek ingrijpende veranderingen heeft ondergaan.
Tot nu toe is er in de secundaire literatuur over dit onderwerp niet aan alle
aspecten evenveel aandacht besteed. Daarom is het makkelijker vragen te stellen
dan ze te beantwoorden.
In dit hoofdstuk hebben wij niet gekozen voor een samenvatting van de reeds
bestaande secundaire literatuur, maar voor een andere opzet. Bij de vakgroep
Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden is in 1 9 8 7 een orienterend onderzoek
naar het negentiende-eeuwse kinderboek uitgevoerd, waarbij niet alleen aandacht
werd besteed aan inhoudelijke zaken, maar ook aan kwantitatieve aspecten. ' Om
te vermijden dat in dit hoofdstuk al te veel titels worden genoemd, zijn we op
sommige boeken wat die er ingegaan. Hierbij wordt ook uitvoerig geciteerd,
omdat het kinderboek daardoor juist dichterbij komt.
We beginnen dit hoofdstuk met de produktie, waarbij de auteur het uitgangsP vormt. Via de uitgever komen we bij het produktieproces terecht, waarbij
ook de illustraties aan bod komen. Hierna worden onze voorlopige conclusies wat
betreft aantallen engenres gegeven. Moralistische, didactische en ontspanningselementen worden behandeld in drie samenhangende onderdelen. Afzonderlijke
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genres krijgen vervolgens de aandacht: volksboeken, fantastische literatuur
(sprookjes en dierverhalen), historische verhalen, reisverhalen, almanakken en
tijdschriften. Het onderdeel distributie en receptie sluit dan weer aan bij wat er
over deproduktie is gezegd.

PRODU KTIE

Auteurs

23o

Aan welk ideaalbeeld moet de auteur van kinderliteratuur voldoen? In de eerste
helft van de negentiende eeuw dacht men nog steeds aan Hieronymus van Alphen.
Deze werd beschouwd als een man met eenvoortreffelijk karakter en veel levenservaring, gevoelig en geleerd, die van kinderen hield en ze goed kende. Zijn
godsvrucht en mensenliefde deden hem de juiste stof kiezen. Na de niet te overtreffen Van Al hen is originaliteit in de stofkeuze zeer wenselijk. Om de stof
zowel voor kinderen begrijpelijk als belangwekkend te kunnen behandelen, is
talent en intelligentie nodig. Beheersing van de vorm en van het juiste taalgebruik
is daarbij onontbeerlijk, streven naar waarheid, natuurlijkheid en verheven eenvoudigheid zijn vereist. Er worth scherpe kritiek geleverd op broodschrijvers die
kinderboeken beschouwen als een simpel karweitje, als een gemakkelijke manier
om wat te verdienen. Zij trachten het kind te bereiken op de eenvoudigste manier,
zonder zich druk te maken overde ontwikkeling van het goede in de mens. Liever
doen ze een beroep op het lagere, bij voorbeeld door een gaffe potsenmaker' te
worden, zoals Beets het noemt. 2 De ideale kinderboekenschrijver ma intussen
geen bulderende zedenprediker wezen, zoals sommige dogmatische godsdienstigen, maar moet vooral beminnelijk zijn.
Dit ideaalbeeld lijkt in de loop van de negentiende eeuw te veranderen. Streven
naar hetgeluk van het kind, nu en later, betekent nog steeds ontwikkeling van het
goede in de mens, ofwel zedelijke en religieuze opvoeding. Maar omdat tegelijk
geeist wordt dat de schrijver niet alleen les geeft maar ook speelt, moet hi' als een
vriend naast het kind staan. De Van Al hens die, hoe beminnelijk ook, altijd
boven het kind stonden, voldoen niet meer. Daardoor worden liefde en eerbied
voor en kennis van de wereld waarin kinderen levensteeds sterker benadrukt. In
de tweede helft van de negentiende eeuw krijgt dit ideaal een tegenhanger die niet
per definitie streeft naar zedelijke en religieuze opvoeding.
In de eerste decennia is vooral het werk van de schoolmeester Nicolaas Anslijn
Nz.(1777-1838) van belang. Anslijn was autodidact; hi' be on als onderwijzer aan
een stadsarmenschool van Amsterdam. In 1807 werd hi' hoofdonderwijzer van
een dergelijke school te Haarlem. In die functie wist hi' van de instelling een
modelschool te maken. `Bij een helder hoofd, een fijn gevoel voor de waarheid,
een sterkgeheugen, eene voorbeeldelooze en door niets of te schrikken vlijt, kende hij, de kinderziel en het kinderlijk verstand niet slechts bij bespiegeling en uit
schriften vangroote mannen, maar bij ervaring en door eigen helder inzigt en fijne
opmerking. Hi' had den waren toon om met jongelieden van beide kunnen om te

[I] De blinde schryster Petronella Moens ( 1762-1843).
Ze publiceerde niet alleen kinderboeken, maar ook romans en dichtbundels.
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gaan: kinderlijk, niet kinderachtig, beschaafd en boeijend, de zedelijke ontwikkeling tegelijk met de redelijke leidende.' 3 In ' 81'9 koos hi' om gezondheidsredenen
het rustier beroep van huisonderwijzer. Hi' gaf niet alleen de gewone lagereschoollessen, maar ook lessen in zijn lievelingsvak , de natuurlijke historie. Ni co laas Beets behoorde vijfjaar lang tot zijn leerlingen. Als schrijver is Anslijn vooral
bekendgebleven vanwege De Brave Hendrik (i8io) en De Brave Maria (i 8 I I), twee
schoolboekjes die vele drukken zouden beleven. Maar hi' publiceerde heel wat
meer: niet alleen lees- en rekenboekjes, maar ook biologische, aardrijkskundige en
historische werken. 4 De boeken die hi' voor kinderen schreef, worden gekenmerkt door een sterk moralisme, zoals hierna nog zal blij ken.
Tegelijk met Anslijn doet ook de schrijfster Petronella Moens (1 762 -184 3 ) van
zich spreken. Ze was op haar vierde jaar blind geworden, maar desondanks wist ze
naam te maken als auteur; ze `stond in hooge achting bijet
h publiek als dichteres,
schrijfster, bevorderaarster van al wat goed en edel was en christin. [...] Niet
minder verdienstelijk maakte zij zich door het schrijven van een menigte nuttige
we lees voor de jeugd, alle bestemd om haar tot deugd en godsvrucht op te leiden
en liefde voor het vaderland in te boezemen.' 5 Haar zorg voor de opvoeding van
kinderen zalgestimuleerd zijn door haar vader, die betrokken was bij de oprichting van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, en haar vriendin Anna Maria
Moens, die een inrichting voor de opvoeding van 'one meisjes leidde en ook
schrijfster was. Petronella Moens heeft vele romans, dichtbundels en kinderboekengeproduceerd.
Bewerkingen vormen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse jeugdliteratuur. Degrote man op dit gebied was `Oom Jan', Johan Jacob Antony Goeverneur(1809 -1889). Hi' studeerde eerst theologie te Groningen en daarna letteren in
Leiden. Tijdens de Belgische Opstand nam hi' deel aan de Tiendaagse Veldtocht.
Daarna maakte hi' zijn studie snel of en keerde terug naar Groningen. Als student
had hi' reeds naam gemaakt met gedichten die onder het pseudoniem ' Jan de
Rimer' gepubliceerd werden. Hi' leefde nu van de pen, het een voor die tijd
uitzonderlijk was. Zo vertaalde en schreef hi' historische romans, terwijl hi' bovendien bijna veertig jaar lang het populaire tijdschrift De Huisvriend. Gemengde
lectuur voor burgers in stad en land (1843-1882) redigeerde. Hi' bewerkte een groot
aantal boeken uit het buitenland, die door kinderengretig gelezen werden, van
Prikkebeen tot Robinson Crusoe, van De negerhut van oom Tom tot Gullivers reizen. Zijn
grootste betekenis lit echter in zijn kinderversjes, die hi' schreef als `oom Jan'.
`Zelf kinderlijk van aard, bezat hi' in hooge mate de gave om in de ziel der
kinderen te lezen; hij voelde zich in hunne wereld geheel te huffs. [...] Als kinderdichter heeft Goeverneur zich een onverwelkbaren krans om het hoofdgevloch6
ten. '
Net als Goeverneur had ook Jan Pieter Heije (180 9 -18 76) als student deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht. In 18 3 2 vestigde hi' zich als dokter te Amsterdam, waar hi'j tal van andere activiteiten ontplooide. Als lid van het hoofdbestuur
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zette hi' zich in voor het volksonderwij s, terwijl hi' zich bovendien sterk maakte voor zang- en muziekonderricht.
Zijn grootste bekendheid verwierf hi' echter als volksdichter, met door J. J. Viotta
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en anderen getoonzette kinderliederen als 'De Zilvervloot', 'In een blauw geruite
kiel' en `Zie de maan schijnt door de boomen'. Zijn gedichten, door een tijdgenoot
`spruiten van een edelen en rijken geest' genoemd, `munten zoowel uit door
zoetvloeiendheid, natuur en eenvoud, als door geestigheid en kracht. Voor 't
meerendeel zijn zij gewijd aan den huiselijke haard, aan vaderlandsliefde en godsdienstzin.'7
Teen het eind van de negentiende eeuw werd C. Johan Kieviet ,i_5_-1
( 8 8 93 I) de
belangrijkste auteur van kinderboeken. Met Uit bet leven van Dik Trom (1892) valt
er voor kinderen weer iets te lachen onder het lezen. Welke kwaliteiten Van
Alphen ook bezat, humor was daar niet bij. Bij Heije en vooral bij Goeverneur
g lezers voorgoed aan zich te binden ,
werd het al iets beter. Kieviet wist vele jone
omdat hi' niet alleen met vaart schreef maar ook met plezier. Hi' was een echte
veelschrijver, naast de Di Trom-serie verschenen talloze andere jeugdboeken,
waaronder ook historische, zoals Fulco de Minstreel (1894) en Het Slot op den Hoe
(18 97). Johan Kieviet, die net als vele andere kinderboekenschrijvers onderwijzer
was, zou ook in deze eeuw nog veel publiceren.

Uitgevers

Welke boeken uitgegeven werden en welke niet, werd natuurlijk vooral door de
uitgevers bepaald. Zij droegen het risico en moesten aanzienlijke bedragen investeren, maar zij profiteerden ook het meest van de winst. Gewoonlijk kocht men
het kopijrecht voor een schijntje van de auteur. Tot ver in de negentiende eeuw
d men het zes
if raar wanneer auteurs in contanten betaald wilden worden, in
von
plaats van op de vanouds bekende manier, in presentexemplaren. Wanneer er met
het schrijven van kinderboeken meer te verdienen valt, wordt het schrijven van
zulke boeken een beroep. Beets ziet in die ontwikkeling de oorzaak van een
stroom slechte kinderboeken: 'die niets beters kan, waagt zich aan deze in zijne
oogen zeer geringe taak. [...] onze drukpersen zijn snelpersen, en onze uitgevers
lijden aan een immer knagend gevoel dat "er beboefte bestaat". Zoo wordt de
,8
geheele wereld onder boeken begraven.
Het is onmogelijk om in dit bestek een overzicht van zelfs maar de belangrijkste
uitgevers te even. We noemen slechts een aantal namen die met rote regelmaat
opduiken. Sommige zijn alleen in een bepaalde periode van de negentiende eeuw
actief, andere doen van begin tot eind van zich spreken. Er zijn veel namen bij, die
ook nu nog een bekende klank hebben in de wereld van het kinderboek.
In het begin van de negentiende eeuw gaat het vooral om D. du Mortier en
Zoon te Leiden, Thieme in Zutphen, A. Looses en de Erven Francois Bohn te
Haarlem, Beijerinck te Amsterdam, Noman te Zaltbommel, Oomkens in Groningen en Suringar in Leeuwarden. Omstreeks het midden van de eeuw vind je
regelmatig Noothoven van Goor en Sijthoff te Leiden, Roelants te Schiedam,
Callenbach te Nijkerk en Van Nooten te Schoonhoven. Teen het eind duiken
vooral de namen op van Kluitman te Alkmaar, Van Holkema en Warendorf te
Amsterdam, HOveker te Amsterdam, Noordhoff te Groningen, Nijgh & Van
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Di mar te Rotterdam en Muusses te Purmerend. (Zie vender het hoofdstuk Tne
marssekorf mitprenten'.)
Vormgeving en illustraties

Het produktieproces onderging in de loop van de negentiende eeuw belangrijke
wijzigingen. Allereerst werd de houten handers vervangen door de ijzeren drukpers. In de tweede helft van de eeuw maakte de invoering van de sneldrukpers het
drukken sneller en goedkoper, het een uiteraard ook consequenties had voor het
uceergeprodd
dan daarvoor:
kinderboek: na
dd
8 '5 o werden veel meer kinderboeken
meer titels en ingrotere oplagen.
Ookwat de illustraties betreft zijn er opmerkelijke veranderingen te signaleren.
Rond i 800 werd het kinderboek meestalgeillustreerd met een aantal houtsneden:
een oude, beproefde en goedkope methode. Vaak werden plaatjes gebruikt die al
eerder elders dienst haddengedaan. Duurdere boeken werden opgeluisterd met
kopergravures, die veel minder grof waren dan de houtsneden, en meer details te
zien gaven. Het drukproces was echter veel ingewikkelder en daardoor kostbaarder. In het begin van de eeuw kwam de houtgravure tot ontwikkeling, waarmee
zonder extra drukkosten de kwaliteit van de kopergravure bereikt kon worden.
Na 183o verschijnen meer en meer litho's in kinderboeken, maar ook bier ging het
om een drukproces dat niet goedkoop was. Houtgravure en litho blijven het beeld
bepalen, totdat tegen het eind van de eeuw de fotografie ook in de wereld van het
kinderboek haar intrede doet.
Naastplaatjes in zwart-wit werden er ook gekleurde illustraties gebruikt. Aanvankelijk waren ze zeer zeldzaam, omdat ze met de hand moesten worden in ekleurd. De ontwikkeling van de kleuren- of chromolithografie was een stap in de
goede richting, maar voor elke kleur was een aparte afbeelding en drukgang
nodig. Daarnaast werd de gekleurde houtsnede ontwikkeld, waaraan dezelfde
nadelen verbonden waren als aan de chromolitho.
De vroegste kinderboekillustraties dienden primair om te onderwijzen. In de
loop van de tijd werden ze steeds meer bedoeld om de kleintjes te amuseren. Zo
vindt er ook op dit gebied een verschuiving plaats van het moraliserend-didtische naar het vermakelijke en amusante. De felle kleuren van de chromolitho
zullen door kinderen zeer gewaardeerd zijn. Betaalbare prentenboeken met gekleurde platen, waarbij de nadruk dus niet op de tekst maar geheel op de afbeelding lag, kwamen pas op de markt toen er een goede methode voor het drukken
van kleuren ontwikkeld was.
Aantallen en genres
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Wij beschikken nog niet over duidelijke gegevens omtrent de aantallen oorspronkelij ke, vertaalde en bewerkte boeken die tussen i800 en 1900 in Nederland verschenen zijn. Een voorlopig onderzoek naar de produktie van kinderboeken tussen i800en 188o leverde wel een aardige indicatie op. In totaal werden 35 jaren,
min of meer gelijkelijk over die periode verdeeld, nader onderzocht. Dat leverde
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een kleine drieduizend titels op, een gemiddelde van zo'n tachtig titels per jaar.
Voor 1812 werden slechts 24 titels gevonden, het minimum, dat verklaard kan
worden uitde sombere omstandigheden waarin ons vaderland verkeerde: hetdieptepunt van de inlijving bij Frankrijk. Het topjaar bleek 18 7 1 te zijn, met 222
titels. De duidelijke toename in de produktie blijkt uit de volgende cijfers: voor de
periode 1800 -182.0 was het gemiddelde 5o, voor de periode 186o-188o was dat
iz8. Een klein aanvullend onderzoekje naar de periode 1880-1 900 leverde een
gemiddelde op van ii7. Dit alles zou betekenen dat er in de negentiende eeuw zo'n
negenduizend kinderboeken het licht hebben gezien.9
Een indeling naar genres op grond van de titels uit de periode i800-188o lever t
ook een aantal voorlopige conclusies op. Zo blijkt een zesde al dadelijk tot het
genre van de moralistische werkjes te kunnen worden gerekend, omdat de titel het
woord `zeden', `zedelijk', `deugd', 'brave' of een variant van deze woorden bevat.
Het didactischegenre, waarbij de titel aangeeft dat er uit het boek iets te leren valt,
vormt ongeveer een tiende van het totaal. Het avontuurlijke beslaat slechts drie
procent; datzelfdegeldt voor de sprookjes, en ook voor de dieren- en fabelboeken.
Historische verhalen vormen ongeveer zes procent van het totaal, terwijl de refsverhalen daar weer de helft van vormen, net als de almanakken en tijdschriften
samen. Zoals te verwachten was, treden deprentenboeken, die ook zo'n de
procent van het totaal vormen, pas na i8 4o O. Bij deze grove indeling op grond
van de titel ontstaateen categorie diversen, die een vijfde van het totaal in beslag
neemt. Het is duidelijk dat deze gegevens niets meer kunnen opleveren dan een
indicatie, die door uitgebreider onderzoek bevestigd zou kunnen worden.

MORALISTISCHE LITERATUUR

In het begin van de negentiende eeuw vierde het moralisme hoogtij in de jeugdliteratuur. Vaak spreken de titels voor zichzelf: Leer am Vertellingen en Deugdlievende Voorbeelden voor Kinderen, Voorbeelden van deugdzame bedrijven, Zedelijke verhalen
voor dejeugd, tot opscherpingvan het verstand en ter veredelingvan het hart, om slechts drie

voorbeelden te noemen uit vele tientallen. Hetgoede wordt beloond, het kwade
wordtgestraft. Dat laatste kan soms zeer rigoureus gebeuren, op een in onze ogen
vrij harde manier. In Vader Jakob en zijne in t' een schoolboekje door M. van
Heyningen Bosch, staan vijftig verhaaltjes, raadsels en gedichtjes, waarin de jonge
lezers de ernst van het leven zo nu en dan zeer direct naar voren komt. I ° Kinderen
die te veel eten worden ziek engaan dan dood, muisjes die te dicht bij de poes
spelen, worden opgegeten. Mooi Netje lijkt een zindelijk meisje, maar gaat ongewassen, met vuil ondergoed aan door het leven, waardoor haar vriendinnen haar
`Vuil Sletje' aan noemen. Koenraad, die zich, ondanks waarschuwingen van zijn
vader, onvoorzichtig gedraagt bij een klapbrug, krijgt het gevaarte op zich en
geeft de geest. Trijntjes ongehoorzaamheid levert haar een houten been op. De
meest macabere bijdrage in deze bundel is echter ' Jongens klimt niet in oude
boomen': Willem klimt in bomen om nest es uit te halen, het een hem verboden
wordt. Hi' doet het toch en op een dag komt hij niet meer thu gs. Jaren later vindt
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men, bij het rooien van enkele bomen op de stadswal, het geraamte van een klein
knaapje in een holle boom, hoofd naar beneden, voeten omhoog. Aan de schoengespen herkent men Willem...
Het bekendste boek in dit genre uit het begin van de negentiende eeuw, dat
in lien talloze malen herdrukt ,
werd, is De Brave Hendrik van Nicolaas Anslijn
s
Nz., voor het eerst gepubliceerd in 1810 (in 1877 verscheen de zestigste druk!). I 1
Het begint aldus:
`Kent gij Hendrik niet, die altijd zoo beleefd zijnen hoed afneemt, als hi' voorbij
gaat?
Vele menschen noemen hem de brave Hendrik, omdat hi' zoo gehoorzaam is,
en omdat hi' zich zoo vriendelijk jegens ieder gedraagt.
Hi'j doet nooit iemand kwaad.
Er zijn wel kinderen, die hem niet liefhebben.
Ja, maar dat zijn ook ondeugende kinderen.
Allebrave kinderen zijn gaarne bij Hendrik.'
Hendrik bezit uitsluitend deugden: hi' is gehoorzaam, behulpzaam, godvruchtig,
tevreden en vlijtig. Hi' houdt van zijn ouders en gehoorzaamt hen onvoorwaardelijk. Zo eft Hendrik niet om lekker eten, omdat zijn vader heeft gezegd dat
lekker eten en drinken schadelijk kan zijn voor de gezondheid. 's Ochtends, bij het
opstaan, denkt Hendrik met blijdschap aan God. 's Middags, aan tafel, doet Hendrik als oudste van de kinderen het gebed. 's Avonds luisteren de kinderen met
open mond naar vader, die hun leert hoe zij handelen moeten om brave mensen te
worden. Bij het naar bed aan dankt Hendrik God voor zijn goedheid, en vraagt
of Hi' hem 's nachts wil beschermen. Maar hoe gaat het met Hendrik op school?
`Een kind, dat zoo braaf is als Hendrik, zal ook gaarne school aan. Twijfel daar
niet aan. leder braaf kind weet wel, dat er in de school veel nuttigs te leeren is.
Hendrik verzuimt zelden eenen schooltijd. Hi' is altijd gaarne in de school, en is
daarin even zoogehoorzaam, als te huis bij zijne ouders.
Hi' doet nooit zijnen meester verdriet aan. Hi' kent altijd zijne lessen. De
meester behoeft nooit teen hem te zeggen: Hendrik! let op!
Als andere kinderen eenspraten gedurende de les, dan verzoekt hi' hun zulks
niet te doen; maar hi' zegt het nooit teen den meester, als zij samen praten. Hi'
weet wel, dat dit zeer leelijk staat. Ook heeft hi' niet gaarne, dat een ander bestraft
wordt.'
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Dat laatste blijkt uit het volgende verhaaltje. Op een dag komt Hendrik op we
naar school zijn klasgenoot Jan tegen, die erg kwaad is omdat Willem zijn boek in
de modder heeft gegooid. Hi' wil dit aan de meester vertellen, maar Hendrik vindt
dat hi' dit niet moet doen, omdat niet bekend is of Willem dat met opzet heeft
gedaan. Hendrik ruilt van boek met Jan. Wanneer de meester Hendriks besmeurde boek ziet, ontdekt hi' ook dat Jans naam erin staat. Hi' prijst Hendrik,
omdat deze de schuld op zich genomen heeft.
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[5] Illustratie uit Vader Jakob en zijne kindertjes van M. van Heyningen Bosch. Willem, eenjongen
die zo goed verjes kan voordragen omdat h# de tekst inz#n hoed verborgen voor ich beet wordt door de
meester die al/es doorziet voor scbut gezet. Het plaatje toont een schoolinterieur van rond 1800.
[6] Titelpagina van De Brave Hendrik, het meest succesvolle leesboekje uit de negentiende eeuw.
Tussen rho en 187 verschenen zestigdrukken. Dee zevende druk dateert van 1822.
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De wereld waarin brave Hendrik leeft, iseen biedermeierwereld: de nadruk ligt
op het huiselijke, de kleine kring van het gezin, met de vader aan het hoofd, en
godsvrucht als grootste deugd. Tegenover arme mensen past liefdadigheid, en
arme mensen moeten op bun beurt dankbaar zijn. Dat laatste blijkt bij voorbeeld
uit de Gedichtjes voor Behoeftige Kinderen (Amsterdam 1823) door Francijntje de
Boer, Dienstmaagd to Sneek, waarin bovendien wordt benadrukt, dat arme mensen tOch fatsoenlijk kunnen zijn. Ook Hendrik is begaan met het lot van de arm
hi' deelt 's morgens zijn boterham met de arme Kees. `Lieve kinderen! volgt
slechts het voorbeeld van Hendrik, en het zal u al I'd welgaan,' lezen we aan het
eind. Het boekje besluit met een gedicht dat
ern is
is voor deze eerste periode:
Een deugdzaamkind
Ziet ich bemind
Bij alle brave Menschen:
Wie ou daar niet naar wenschen?
Maargrooter loon
En eere-kroon
Kan hi bij God verwachten:
Wiezou daar niet naar trachten?
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Omstreeks het midden van de eeuw lijkt het aantal titels waarin woorden als
`deugd' en `zedelijkheid' voorkomen, iets to zijn afgenomen. Bovendien lij ken de
personages in kinderboeken enigszins van karakter veranderd. In het begin van de
eeuw waren ze zwart-witgetekend: Of helemaal goed, Of zeer slecht. Nu worden er
meer nuances aangebracht. Kinderen zijn niet langer personificaties van deugden
en ondeugden, maar meer natuurlijke wezens, die zowel goede als slechte eig enschappen bezitten. Als voorbeeld is gekozen de verzamelbundel Uit de kinderwereld
ld
(Sneek 185, verhalen en verses van verschillende auteurs, onder wie J. J. A.
Goeverneur en J. J. L. ten Kate.
In het eerste verhaal, Ten morgen vacantie' van A. Ising, maken we kennis met
'etwas den
d
Piet Verhey, die naar school moet , maar daar weinig zin in heeft.Pi
vorigen avond met zijne familie en een paar kornuiten, waaronder natuurlijk ook
zijn besten vriend Jan Kopel behoorde, naar buiten geweest; hi' had veel pret
gehad; hi' had op den bok van 't rijtuig gezeten bij den koetsier; hi' had geschommeld engewipt, stuivertje gewisseld en blindenmannetje gespeeld, een patertje
langs de kant meegedanst en room gegeten... maar daarentegen had hi' zijn rekenvoorstellen maar half afgemaakt en kende hi' zijn duitsche les in 't geheel niet.''
Piet heeft echtergeluk: de school blijkt door omstandigheden gesloten. Samen
met zijn vrienden trekt hi' er dan op uit. Zij ontmoeten Klaas de krantenjongen die
een vrij leventje leidt en de gelegenheid heeft om wilde capriolen uit te halen. Zo
rijdt hi' met een paard het water in. Het paard steigert echter, de teugel breekt en
Klaas valt in het water. Omdat door zijn roekeloos gedrag een aantal kranten nat
geworden is, wordt Klaas ontslagen. De branieschopper blijkt nu in een hulpeloos
wezen veranderd to zijn: hi' kan een geld meer verdienen voor zijn arme moeder.

[7]Illustratie uit Uit de kinderwereld, Verhalen en versjes van S.. van den Bergh, J.J.A.Goeverneur, A.Ising en anderen, Sneek 1-8)-6. In het versje 'De kleine dierenplager' wordt Hans er door
oudere us van weerhouden dieren to kwellen. De moraal: wie als kind dierenplaag,tal later een
booswicht worden.

„, ,
rao GA. Moder, A

De drank roof/ levettsheil rts eindlijk ook het levee
wk :tick drinkend from, k it derven two een „band,

fie& k doormine sclitild von iwntnereetts rest shrew,
Doet ti`
strijdig is met gottszirticht en ver.stand.

[8] Illustratie uit W.MetsTzn., De flesch, Gevolgd naar 8 teekeningen van G.Cruikshank, Amsterdam 1890 ( kleurenlitho,weerz#de van p. y). Teen het einde van de negentiende eeuw doet de drankzucht
als hoofdthema zijn intrede in de wereld van het kinderboek.
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Piet vraagt zijn vader om bij de krantenbaas een goed woordje voor Klaas te doen.
Zo komt alles nog goed: Klaas krijgt zijn baantje terug, en Piet heeft leren inzien
dat de vrijheid van een ongeschoold iemand maar een schijnvrijheid is, en dat
echte vriiheid ook zekere beperkingen inhoudt.
Het idealegezin van De Brave Hendrik komt in deze bundel niet meer voor.
Meestal is er sprake van een ouder, die het kind voor fouten behoedt of bestraft.
Ook de aandacht voor het religieuze is wat minder geworden. Klassenverschillen
worden ook nu nog als een vaststaand gegeven geaccepteerd. Het is niet belangrij k tot welke klasse je behoort, als je van binnen maar rijk bent. Dat blijkt uit het
gedicht 'Sophia in de hoofdstad', waarin Sophia bij het zien van de pracht en praal
van rijke dames denkt, dat God vroomheid beloont met rijkdom. Haar moeder
maakt haar duidelijk, dat zij, ondanks haar armoede, bevoorrecht is:
Lakeijen en koetsen! 't is ijdele schijn,
't Is vlugtiggenot op zijn best;
De boofdzaak is: braaf en godyruchtigte zijn...
God ze/fzorgtgetrouw voor de rest.

In het verhaal Ten kijkje uit mijn raam' ontfermt een vrouw zich over een arm
meisje dat enorm geslagen wordt. Ze troost het kind en geeft het te eten. Het
meisje vertelt over de erbarmelijke omstandigheden waaronder zij en haar familieleden moeten leven. De vrouw isgetroffen door zoveel leed, en geeft het kind
geld, kledingstukken en eten mee. Niet lang daarna ziet de vrouw het meisje weer
terug, druk in gesprek met de vrouw die haar afranselde. Uit dit gesprek wordt
duidelijk dat de mishandeling en het zielige verhaal in scene zijn gezet. Het doel
was immers omgeld en eten los te krijgen. De misleide vrouw verbaast zich over
het feit dat een klein kind al zo listig kan zijn. Maar zij beseft ook dat het beter is
soms bedrogen te worden dan nooit iemand te vertrouwen. Dit verhaal is een
aardige tegenhanger voor al die bijdragen waarin steeds de deugdzaamheid van de
arme benadrukt wordt.
Het huishoudelijk personeel speelt in de moralistische jeugdliteratuur van de
negentiende eeuw steeds een rol. Wanneer er iets gestolen is, blijkt de dienstbode
meestal het eerst van de misdaad verdacht te worden, terwiji de eigenlijke dader
door sans een van de kinderen is. Ook in Uit de kinderwereldheeft het personeel het
nietgemakkelijk. In het verhaal 'De nieuwe keukenmeid' verbazen twee kinderen
zich over de schrikachtigheid van de nieuwe hulp in de huishouding, en besluiten
haar nog eens extra de stuff en op het lijf te 'a en. Dit lukt zó goed, dat het
slachtoffer van schrik van de trap valt, gewond raakt aan het hoofd, in zwijm valt
en een zenuwinzinking krijgt. De kinderen blijken echter wel spijt te hebben van
hun euveldaad.
Teen het einde van de negentiende eeuw is het moralisme nog altijd sterk
vertegenwoordigd, al worden er weer wat meer nuances aangebracht. Opvallend
zijn de vele uitgaven van de zondagsschool. Behalve boeken naar aanleiding van
de viering van christelijke feestdagen worden er speciale scheurkalenders en pak-
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jes met plaatjes uitgegeven. Soms wordt er echter ook kritiek op de religie geuit,
zoals in De Tweede Moeder van Ida Keller (Nijkerk i8 99). In het gezin Van Duin
loopt het huishouden na het overlij den van de moeder in het honderd. Vader weet
de hand te leggen op de jonge, maar zeer vrome Alice, die voor de vijf kinderen
een tweede moeder zal zijn. Dat alles gaat niet zonder problemen. Wanneer zij de
wens te kennen geeft de kinderen te leren bidden, en over God te vertellen,
protesteert Van Duin: ' "Gij moest de kinderen niet leeren bidden, Alice, daar ben
ik sterk tegen," zeide hij. "Ik houd niet van dat geteem en, als ze root zijn,
verleeren ze het toch. Het brengt bovendien allerlei verkeerde denkbeelden in het
hoofd." ' Uiteindelijk krij en de kinderen toch een religieuze opvoeding, maar een
tirade als die van vader Van Duin zul je in de jeugdliteratuur uit het begin van de
negentiende eeuw niet aantreffen.
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In dezeperiode doet ook een heel nieuw onderwerp zijn
e intred
in het kinderboek:
de drankzucht. Doorgaans zullen dergelijke boeken vooral voor oudere kinderen
bedoeld zijn geweest, zoals De fiesch en het vervolg, De kinderen van den dronkaard,
van W. Mets Tzn. (beide Amsterdam 189o). Men kan De flesch van twee kanten
bekij ken: aan een zijde staan prachtige illustraties, maar wanneer je het boek
omdraait, kun je de treurige geschiedenis lezen van Eduard Vlinder en zijn gezin.
Als gevolg van Eduards overmatig drankgebruik vervalt het gezin tot armoede.
Dochter Bertha en zoon Johan moeten uit bedelen gaan. Het jongste dochtertje
sterft en in een vlaag van woede vermoordt Eduard zijn vrouw, waarop hi' gearresteerd wordt.
Voor jongere kinderen is bedoeld De oon van den dronkaard. Ben verhaal voor de
jeugd door een kindervriend (Harderwijk 18 9o). en boek waarin deze problematiek
op realistische wijze beschreven wordt, is Het kind van den dronkaard van M. Hoog
(Rotterdam [1 8 85 ]). 'Ik wil u eens eene ware geschiedenis verhalen, die u zal doen
zien welk een ze en het gebed kan aanbrengen, ook al is het maar het eenvoudige
gebed van een kind. Als gij deze geschiedenis gelezen hebt, dan hoop ik dat gij
God zult kunnen danken, die u brave oudersgaf en zoo dit boekje soms mocht
komen in de hand van een kind, dat van vader of moeder nooit bidden leerde, dan
n die zulk een kind het bidden leert.' Aldus de
moge het de goede en el zij,
inleiding van een verhaal, waarin de 'one lezer niet alleen de kracht van het gebed
wordt et and maar waarin ook de gevolgen van het alcoholisme zichtbaar
worden.
Het tamelijk zorgeloos levende gezin Huisman bestaat uit vader, moeder en
zoontje Willem van acht jaar. Moeder is een nette huisvrouw. Ze is zeer godsdienstig, maar haar man moet van bidden niets weten. Dan gebeurt waar moeder al een
poos voor vreest: vader Huisman neemt de slechte gewoonte van zijn collega's
over, 's avonds na het werk een borrel te aan drinken in de herberg. Na een paar
maanden is hi' een echte dronkaard geworden, waar het hele gezin onder lijdt:
Tloeken, schelden en razen bijere
iedgelegenheid, was niet zeldzaam meer en
Willem was reeds meermalen schreiend weggeloopen, zonder nog te begrijpen
wat de oorzaak van vaders boosheid was.' Inmiddels zijn twee jaar verstreken. De
toestand binnen het gezin is er niet beter op geworden. Willem begrijpt nog altijd
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niets van het gedrag van zijn vader. Over zijn moeder maakt hi' zich ernstig
bezorgd; zij eet slecht en barst steeds vaker in snikken uit: `Ach! zij zou wel gauw
sterven, misschien begon dat wel zoo, dat men eerst akelig werd en huilde – en
toe Willem diiraan dacht, toen snikte hi' en schreide wel een uur Lan en bad hi'
"dat de goede God hem dan maar tegelijk met zijne moeder zou laten sterven, dan
konden ze samen in de hemel komen bij onzen lieven Heer, maar", voegde hi'
erbij: "wil U dan alsjeblieft voor mijn vader zorgen, want die zal zoo erg bedroefd
m in als wij er niet meer zijn."'
Plotseling hoort Willem een klap. Wanneer hi' gaat kijken waar het geluid
vandaan komt, ziet hi' zijn vader op de grond liggen. De man is gewond thuisgekomen; hi' heeft gevochten en is als gevolg van zijn verwonding en zijn dronkenschap bewusteloos gevallen. Nu begrijpt Willem wat er aan de hand is. De weken
daarna moet vader verzorgd worden. Willem bidt elke dag voor herstel. Wanneer
de vader dit op zeker moment hoort, raakt hi' zeer ontroerd en beseft dat zijn
gedrag de oorzaak is van alle ellende. Hi' betert zijn Leven en herstelt. Later heeft
Willem een eigen gezin, waarin niet gedronken en dagelijks gebeden wordt.
Zo blijkt ook aan het einde van de negentiende eeuw het moralisme bepaald nog
niet verdwenen te zijn, terwijl ook godsdienstige elementen een rol liven spelen.
Nieuw is echter de realistische tendens, die zich lijkt te ontwikkelen uit een wat
genuanceerder uitbeelding van de hoofdpersoon, die rond het midden van de
eeuw kon worden waargenomen, en die op haar beurt contrasteerde met de zwartwittekening van De Brave Hendrik, waarin de deugdzaamheid verpletterend aanwezig was.
DIDACTISCHE LITERATUUR

Op didactisch gebied speelde de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (zie de
Achttiende eettiv, p. 2I9) ook in de negentiende een rol van betekenis. Zij gaf een

vloed van schoolboekjes uit, waarin het uit de Verlichting stammend beschavingsoffensief naar hartelust werd voortgezet. Hoewel we in dit hoofdstuk niet al
te veel aandacht aan schoolboekjes kunnen besteden, willen we er toch niet geheel
aan voorbijgaan.
In de eerste helft van de negentiende eeuw speelde het werk van de predikant
J. H. Niewold(17 37 -1812) een niet onbelangrijke rol. Hi' is de schrijver van een
groot aantal schoolboeken en kinderleesboeken, hi' wordt bovendien beschouwd
als een belangrijke verbeteraar van het Nederlands onderwijs. In de Grote Kerk
van Leeuwarden werd ter ere van deze auteur, die in i 8oi schoolopziener werd,
een wit marmerengra fmonument
verscenen opgericht. In 1796 was zijn geillustreerde abch, waarin de meester steeds vragen stelt waarop
boekje Spelend onderivijs
het kind antwoord moetgeven.
Van veel betekenis voor de bestrijding van het analfabetisme was de nieuwe
leesmethode van de Haarlemse onderwijzer P. J. Prinsen (1777-1854). In i8I8
verscheen te Amsterdam zijn Leenviike om kinderen te leeren le en. Hi' ging ervan uit
dat kinderen eerst moeten leren lezen, voordat ze leren schrijven. Daartoe diende
een leesmachine of letterkast, met vakjes voor losse klinkers aan de linkerkant,
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[9]De Haarlemse onder-
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wjker P.J.Prinsen publiceerde in di g zijn Leerwijz
e om kinderen te
leeren lezen.
propageerde een leesmachine of
letterkast, met vakjes voor
losse klinkers links en medeklinkers rechts,
en in het
midden een etraam om
woorden te vormen.

[I o] School met twee
klassen, omstreeks 1812.
Gravure van J.H.Heldt.
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vakjes voor medeklinkers rechts, en in het midden een zetraam waarop woorden
konden worden gevormd. De kinderen zelf bezaten een eigen letter lank waarop
ze met losse letters woorden konden vormen. Ze hadden ook een leerboekje met
`tafels' of lesjes, die bovendien als wandplaat voor het klassikaal onderwijs konden
worden gebruikt. Op de eerste tekening zag je een spittende man. Wanneer de
meester vroeg Waarmede spit de landman den zwaren kleigrond om?', moesten
de kinderen antwoorden: 'Met de spa.' Zo volgden steeds moeilijker klankcombinaties; het resultaat was verbluffend. Omstreeks 183o was deze methode in bijna
all grotere gemeenten in Nederland ingevoerd. Wat vonden de kinderen er zelf
van? Hildebrand schreef in zijn Camera Obscura: 'De Hollandsche jongen is veel
minder ingenomen met de leerwijze van Prinsen dan de Hollandsche schoolmeester.' Maar Nicolaas Beets had zelf bij meester Prinsen op school gezeten en was
nadien vol lof over de lessen van deze `prins der onderwijzers'.
Een bijzonder fraai abc-boekje verscheen to Amsterdam in 1836: het Alphabetisch Letterkransje van J. F. L. Muller. Van elke letter worden de verschillende
schrijfwijzen gegeven, met een versje en een plaatje erbij, van `Alida bestudeert
het A B 0, tot 'Zacharias ziet de Zee'. Ook hi er worden het kind niet alleen de
letters van het alfabet bijgebracht. Een voorbeeld: `Kornelis klimt op eene Koets':
lie ich roekeloos wil wagen,
Of zich in gevaar begeeft,
Keesje! zalzich eens beklagen,
Dat hij zoo gehandeld heeft.

Voor wie eenmaal lezen kon, was er heel wat leerzame literatuur voorhanden. Een
van de door Niewold geschreven leesboekjes, De schoone natuur in den winter, dat in
18 3 8 to Amsterdam een vijfde druk beleefde, blijkt aan to sluiten bij de hiervoor
behandelde Katechismus der Natuur van J. F. Martinet (ziep. 199). In de voorrede
klinken onmiskenbaar moralistische en levensbeschouwelijke geluiden: 'De bij
uitmuntendheid nuttige Martinet gaf al voor eenige Jaren aan de Nederlandsche
jeugd, zeer goede aanleidingen, om haar opmerkzaam to maken op Gods grootheid, in de werken der natuur. Doch hi' onderstelt kinderen of jongelingen van
merkelijke vordering. [...] De gansche natuur biedt zich ook aan bij kleine kinderen, om, en tot vermaak en ter opschrandering, to worden opgemerkt. Men heeft
bier eene onuitputbare bron, en de verandering der saizoenen geeft eene aanleiding, tot eene aangename afwisseling. Hiermede kan de vergenoeging en de stille
vreugde van een kind meer worden aangekweekt, dan velen denken; en dit heeft
veel invloed op het huiselijk genoegen, en op het karakter van kinderen. Zonder
de aankweeking der kinderlijke vergenoeging, kan de kinderdeugd bezwaarlijk
worden ingeboezemd.'
Het boekje geeft de gesprekken weer van kinderen met elkaar en met de kindermeid, de schoolmeester en degrootvader. Ter sprake komt dan een aantal onderwerpen, waarvan de meeste to maken hebben met de winter: de kou, de daglengte,
, wintervermaken
en dergelijke. Maar
oo wordt er
het winterse weer,
de sneeuw
ook
verslag gedaan van een experiment om het bestaan van statische elektriciteit aan to
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tonen,bovendien wordt er een psalm geleerd. De moraal komt herhaaldelijk naar
voren. Zo beet het over arme mensen: `omdat zij niet beter weten, en niemand hen
in hunne jeugd lets goeds heeft geleerd, even daarom zijn er meer arme lieden, en
juist daarom verdienen zij ook medelijden.' Het nuttigheidsaspect ontbreekt
evenmin. Op de vraag `Doet de vorst dan ook nut, Papa?' volt het onvermijdelike antwoord: `Alles doet zijn nut, al weten wij dat niet.' Omdat nut en vermaak
nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, behoeft de slotregel van het
boekje ons niet te verbazen: Wat geeft de winter ons toch veel vermaak!'
Voor wat oudere kinderen met eengrotere leesvaardigheid had Niewold Over
alles een weinigje of eene kleine wereldkunde bestemd. Het zou in 1861 te Groningen
een zestiende druk beleven. Ook bier is het bijbrengen van de gewenste levens- en
wereldbeschouwing zeker zo belangrijk als het oefenen van de leesvaardigheid.
Hetplagen van dieren is een regelmatig terugkerend motief in de negentiendeeeuwse jeugdliteratuur. Zo ook bier: 'De dieren hebben leven en gevoel. [...] Die
een levend Bier kwaad doet uit moedwil, kan wel een booswicht worden.' En: 'Al,
wat er is, dient ook tot nut, al leeft het niet.' Ouders geven hun kinderen te eten en
te drinken, ze zorgen voor kleding en schoeisel, ze betalen het onderwijs. Ze
weten wat goed voor hen is en daarom moeten kinderen hun ouders liefhebben en
niet ongehoorzaam zijn.
Dewereld in Naar zondagspak. Een geschenk voor de leergrage jeugd is een te Gouda
anoniem verschenen aardrijkskundeboekje uit 18 3 4, voor gebruik buiten de
school. Het bestaat uit zestien afbeeldingen van verschillende volkeren, met een
bijbehorend verse van zes reels.
g
Zo heet het over de Turken:
Uw tulband, bonte pels en baard
Zijn waarlijk wel one aandacht waard;

Maar heeft de Koran voorgeschreven
Een muilband aan uw vrouw te geven?
Dan was, al had hif veel verstand,
Uw Mabomet niet zeer galant.

Oudere kinderen konden met vrucht kennis nemen van het leerzame Tafereel van
Oost-Indie, voorjonge lieden van beiderlei kunne (in twee delen, ' 8 3 6-18 3 8), geschreven
door Johannes Olivier Jz. (178 9 -185 8). 12 De auteur, die vooral bekend werd door
een aantal reisbeschrijvingen, is zich zeer bewust van het nut dat zijn Tafereelvoor
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`weetgierige jonge lieden' kan hebben: 'De kennis van onderscheidene landen en
volken, van hunne geschiedenis, wetten, zeden, godsdienst en gebruiken, is op
zichzelve zeergeschikt, om het verstand te oefenen, het oordeel te scherpen, en in.
vele opzigten het hart te veredelen. [...] Boeken, die geloofwaardige beschrijvingen van Landen en Volken behelzen, zijn dan ook grootelijks te verkiezen boven
de flaauwe romans, die hetgrootste gedeelte der Catalogussen onzer hedendaagsche Leesgezelschappen vervullen. Geschiedenissen, Levensbeschrijvingen
en Reisverhalen zijn, na de boeken van godsdienstige en zedelijke strekking, de
g
besten, welke men aan weetgierige jone
lieden kan aanbevelen.'
Olivier kende Indio uit eigen ervaring. Hi' verbleef er van 1817 tot 1826 als

[I I] `Kornelis klimt op
eene Koets'. Kopergravure
uit J. F. L. Muller,
Alphabetisch Letterkransje, Amsterdam
1836. Dergelijke plaatjes
werden door arme kinderen in huisarbeid door
middel van waterverf met
de hand ingekleurd (tie
hiervoor de inleiding van
Leonard de Vries bij de
reprint in de Elsevier Bibelotreeks , Amsterdam!
Brussel 1984).

KORNEMS ie

KOET S.

Vie zich, roekeloos wil wagen,
Of zich in gevaar begeeft
KEESJE! zal zich eens beklagen,

Dat litt zoo gehandeid heal.

1

[I 2] Illustratie bij 'De
Turken' uit De wereld
in haar zondagspak,
Gouda 1834. In het bijbehorende verje staat onder
meer: Maar heeft de
Koran voorgeschreven
Een mid/band aan uw
vrouw te geven?'

NEDERLANDERS.

CALiFORNIERS:

ke
ji 3] Uit Korte merkwaardigheden van land- en volkenkunde , Gorinchem 1826. Dit boej
bevat negenentwintighoutsneden, waarop mannen en vrouwen uit verschillende volkeren te ien zijn. De
Nederlanders steken in vele opzichten boven andere volken uit: `Waarlijk, mijnejeugdige landgenooten/
wij mogen er ons op verbeffen, op on en bodem bet aanzijn ontvangen te hebben.'

[1 4] Houtsnede uit Korte merkwaardigheden van land- en volkenkunde, Gorinchem 1826. Over
de Californiers' beet het: ' Deze volksstam , mede onder de onbeschaafde bewoners van Noord-Amerika
behoorende, is van een kleine gestalte, zwak, ruw , lui, diefachtig en zoo walgelijk morsigdat i ze/fban
ongedierte opeeten.'
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civiel ambtenaar, en wend ontslagen wegens onmatig gebruik van sterke drank. In
1839 keerde hij terug, eerst als schrijver bij de marine, en later als vertaler en
directeur van de landsdrukkerij te Batavia. Gruwelijke details gaat hij niet uit de
weg: hi schrijft over de gewoonte van bepaalde bewoners op Borneo om bij een
begrafenis een slaaf te doden, zodat de overledene er in het hiernamaals niet alleen
voor staat, over het doden van 'one meisjes op Celebes, over weduwenverbrandin en en over het offeren van maagden aan krokodillen op Bali, en over het
koppensnellen bij Dajaks en Alfoeren.
Olivier neemt het op voor de bevolking van Java: `De Javanen zijn op verre na
zulk een onbeschaafd, ruw, barbaarsch en heidensch yolk niet, als men in Europa
veelal waant. Zij zijn niet ontbloot van gezond verstand, van schranderheid en een
zeker vernuft in het uitdenken van hulpmiddelen; in een woord zij zijn niet verstoken van natuurlijke vermogens. Het ontbreekt hen slechts aan de ontwikkeling
daarvan, en indien zij van de vroegste jeugd eene zorgvuldige opvoeding genoten,
zouden zij in verlichte denkbeelden, in ha en en kunsten voor de Europeanen niet behoeven onder te doen. Het is een dwaas vooroordeel, uit nationale
hoogmoed ontstaan, dat wij blanken van een edeler menschenras zouden zijn, dan
onze natuurgenooten, die in een warmer klimaat geboren, eene meer donkere
kleur hebben aangenomen, en zulk een vooroordeel is den verlichten mensch, en
vooral den verlichten Christen onwaardig.'
De Verlichtingsidee van de `goede, onbedorven wilde' blijkt ook bij Olivier
terug te vinden, wanneer hi' zegt: 'Om den Javaan in de goede trekken van zijn
an dev steden [...] In en
karakter te leeren kennen, moet men zich verwijderen
nabij deze steden heeft de zedeloosheid der vreemden zich aan de inlanders medegedeeld, terwijl men alleen in de bovenlanden den inlander in zijn oorspronkelijk,
onbedorven karakter kan leeren kennen.' Elders beet het: ledereen die met de
onbedorven binnenlanders van Java bekend is, zal hun de eigenschappen van
zachtheid, huisselijke vlijt en vele andere deugden niet ontzeggen.'
Wat het besturen van de kolonie betreft, meent Olivier dat er vooruitgang is
geboekt, vergeleken bij de tijd van de (in 1 799 opgeheven) v.o.c. Als voorbeeld
noemt hi' de Molukken: Willekeur en dwingelandij, schraapzucht, verwaarlozing
van alle opvoeding der jeugd, en van al wat bevorderlijk zijn konde tot het welzijn
der inlandsche bevolking, die als louter werktuig werd gebruikt, om specerijen
aan degemelde Compagnie te leveren: zoodanig waren de omstandigheden, onder
welke die bevolking, in steeds toenemende armoede en zedelijke verbastering,
verkwijnde. Vrijheid van personen en bezittingen, daarentegen, verbeterde inrigtingen van bestuur, van openbare opvoeding en van alle maatschappelijke instellingen, op welke het geluk der volken steunen moet: zoodanig waren de weldaden, welke de Gouverneur-Generaal Baron van der Capellen in deze landen verbreid heeft.'
Olivier beschrij ft zonder mededogen hoe met zeerovers wordt afgerekend; hun
schepen worden in de grond geboord, en het lijden van de drenkelingen wordt
verkort door geweerschoten, die 'bun in een oogenblik in de bloedige en borrelende zee te gronde deden gaan'. Toch is hi' – het bleek al eerder – bepaald geen
kritiekloze bewonderaar van alles wat Europees is; zo geeft hi' aan het geloof in
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rcaraasia.straw, sand..

Tafereel van Oost-Indie, tweede
[15] Mobiele Colonne op marsch' Illustratie uit .Olivier
druk, Amsterdam 184o. In dit both bescbreef de auteur voorjonge lieden van beiderlei kunne' al ;vat er
in zijn ogen leerzaam en opmerkelijk was in `' one Oost'.

[16]'De Kadraaijer in Straat Sunda'. Illustratie uit J. Olivier
Tafereel van Oost-Indie,
tweede druk, Amsterdam 184o. Drie van deze rent es vullen een pagina.

[I 7] Band van E. Heimans en Jac. P. T4sse, Van Vlinders, Bloemen en Vogels, Amsterdam
1494. Dit was het eerste deeltje uit een succesvolle reeks van es boeken, bestemd voor de jeugd,2vaarin de
natuur met liefde benaderd wordt.
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toverij door de Javanen de voorkeur oven 'die sombere dweepzucht, welke nog
aan zoovele onverlichte Christenen eigen is, en in onmenschlievende vervolgzucht ontaardt'. Ook bij hem kan het didactische element niet los gezien worden
van het moralistische, maar de nuances die hi' aanbrengt zoekt men in het begin
van de negentiende eeuw tevergeefs.
Het is ondoenlijk, in kort bestek een overzicht te geven van de vele honderden
boeken die in de vorige eeuw verschenen om de Nederlandse jeugd kennis bij te
brengen van de meest uiteenlopende onderwerpen. Daarom ten slotte nog een
voorbeeld uit het eind van de eeuw, waarin een vorm van kennisoverdracht
zichtbaar wordt die getuigt van nieuwe inzichten op dit gebied. In 1894 verscheen
Van vlinders, bloemen en vogels, geschreven door E. Heimans en Jac. P. Thijsse, het
eerste deeltje uit een reeks van zes boeken over de natuur, bestemd voor de jeugd.
Hierop volgden In sloot en plas 0895), Door bet rietland 0896), Hei en dennen (1897),
In de duinen (18 99) en In bet bosch 0 90 I). Heimans en Thijsse waren toen beiden
onderwijzer. Toe de eerste in 1914 stierf, sprak de tweede aan het graf: `Wij
hebben ons gericht tot de kinderen, door de kinderen hebben we de volwassenen
bereikt. '13
Het voorbericht van dit eerste deeltje begint met de programmatische zin: `Wie
naar buiten wandelt, om rond te zin naar planten en dieren, zal opmerken dat
geen plant, geen dier geheel op zich zelf leeft.' Deze zin is een pleidooi om erop uit
te trekken, en niet in de benauwde stad te blijven hangen, om de levende natuur te
bestuderen, en niet de gedroogde planten uit het herbarium of de opgezette dieren
uit het museum, om zich actief be te houden met de samenhang die er in de
srie werd een root succes, in tegenstelling tot wat velen
natuur bestaat. Dee
dachten, zoals het voorbericht van de tweede druk in 18 9 8 vermeldt. Men zei:
`Wat malen onze 12 a i3-jarige jongelui om bloemetjes en vlinders en kevers en
vogels. Ja, om de dieren dood te martelen en de nestjes uit te halen, als je de jongens dat leeren wilt, zult ge succes hebben met boekjes, anders blijft de uit ever er
mee zitten.'
Het enthousiasme van Heimans en Thijsse leerde kinderen bun vrije tijd zinvol
door te brengen. Ze schreven niet om te moraliseren, zoals de besproken leer- en
leesboekjes uit het begin van de negentiende eeuw. Ze schreven ook niet om
kennis bij te brengen omwille van de kennis zelf. Ze schreven uit liefde voor de
natuur en uit liefde voor kinderen. Daarmee zijn ze de pioniers geworden van een
volkomen andere benadering van de natuur, die ook in de officiele wetenschap
in an vond.
ONTSPANNINGSLECTUUR
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Wie in de negentiende eeuw op zoek gaat naar ontspanningslectuur, merkt al snel
dat dit genre , zeker in het begin van de eeuw, zelden in zuivere vorm wordt
aangetroffen. Steeds blij ken ook moralistische en didactische elementen een rol te
spelen. Het ontspannende karakter van een boek is vaak te koppelen aan de mate
waarin het spannend is. Over De Brave Henrik kan veel gezegd worden, maar
spannend is het niet, want Hendrik leidt nu eenmaal een avontuurlijk bestaan.

.111 uw reiruutt. Erne

.twed 41, virt .11 ,11. ant Al 4,n floor, en het 61.41. Amway
roper oil- th, there Itombo

[I 8] Frontispice van C.G.Sakmann, Geschiedenis van Hendrik Ligthoofd, Amsterdam 1812.
Een avonturenroman met een sterk moraliserende inslag,typerendvoor het begin van de negentiende eeuw.
[1 9] Illustratie nit De Beproeving, of Beppo onder de Heidens, Amsterdam 1842. Een spannend
verhaal over een ongehoorzaam jongetje, dat door ziguners (toen heidens genoemd) wordt ontvoerd.

[zo] Illustratie uit Pims Poppetjes, Een Kijksprookje voor zijn Vriendinnetjes en Vriendjes,
Amsterdam z.j. Dit prentenboek uit de tweede helft van de negentiende eeuw is uitsluitend bedoeld als
ontspanningslectuur, onder moralisme.
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Dan is Oliviers leerzame Tafereel van Oost-Indie heel wat spannender. In het begin
van de eeuw zijn we vooral aangewezen op de avonturenroman met een moraliserende tendens.
Al voorbeeld uit die beginperiode moge de Geschiedenis van Hendrik Li thou
dienen. Het boek verscheen to Amsterdam in 1812, in een Nederlandse bewerking
naar het Duits van C. G. Salzmann 0 744-1811). Hendrik Ligthoofd is de zoon van
een Duitse leerlooier, die hem een slechte opvoeding heeft gegeven. Hendrik
wordt gerekruteerd voor het leger. Hij versmaadt de wijze lessen van een veld reir ordt hi' geronseld voor de zeedienst: als
diker. In Holland deserteert hij.Hew
matrons vertrekt hij op een schip naar Amerika. Het schip vergaat, en Hendrik
Ligthoofd spoelt aan op een onbewoond eiland. Om to kunnen overleven moet hi'
al zijn krachten en zijn verstand benutten. Door de geleden ontberingen komt hi'
tot inkeer en wordt hi een goed mens. In een hol ontdekt hi' een achtjarige Duitse
jongen, die het spreken verleerd is. Ligthoofd ontfermt zich over hem en het
tweet wordt opgepikt door een Amerikaans schip. Ze komen terecht bij een
leerlooier die Groenspecht beet. Het toeval wil dat het knaapje, door Ligthoofd
Hendrik Wortel genoemd, de zoon is van een overleden broer van Groenspecht.
vader trouw met zich
Een ma detail is dat hij het hoofd van zijnen
overled
meezeult. Ligthoofd trouwt met de negerin Fanny, een slavin van Groenspecht,
en leeft voort als een braaf me s. Naast de moralistische boodschap: vertrouw op
God en alles zal goed komen, bevat het boek ook spannende ingredienten: desertie, schipbreuk, het onbewoonde eiland waar het moeilijk overleven is, en natuurlijk de allesoverheersende rol van het toeval.
Omstreeks het midden van de eeuw neemt het aandeel van de ontspanningslecto toe, terwijl het moraliseren lets lijkt of te nemen. In Amsterdam verscheen
anoniem de avonturenroman De Beproeving, of Beppo onder de Heidens, wederom uit
het Duits [I8421. Ook hier een spannend verhaal, met talloze elementen uit avonturenromans voor volwassenen, maar toch weer met een duidelijke moraal, zij het
minder nadrukkelijk dan bij Hendrik Ligthoofd.
Op het landgoed van de rijke beer Berton, vlak bij Londen, wordt een groot
verjaarsfeest gehouden. Iedereen is welkom: niet alleen de armen en de rijken uit
de buurt, maar ook alle toevallige voorbijgangers. Een zigeunerin voorspelt aan
mevrouw Berton: `om den wille van het goud zult gij vele kostelijke din en
verliezen! – maar wijl gij mild en vriendelijk zijt, zoo zal eene weldaad u het
verlorene teruggeven.' Beppo, het ongehoorzame zesjarige zoontje van de welgestelde familie, gaat 's avonds naar de groep zigeuners (toen heidens genoemd).
Hi' valt in de smaak door zijn prachtige zangstem. De zigeuners voeren hem
dronken en nemen hem mee naar Duitsland.
Beppo komt door zijn wanhoop tot bidden en leert zo God kennen. Hi' verzet
zich teen sommige opdrachten die de hoofdman hem geeft. Van een 'one zigeuner, Tom, leert hi' lezen en tekenen. Wanneer de hoofdman hem wil straffen voor
zijn ongehoorzaamheid en met een mes op hem afkomt, werpt zijn vriendinnetje
Camilla zich vOOr hem, waarbijrnstig
ze e gewond raakt aan haar arm. Tom,
Camilla en haar ouders weten te ontsnappen, maar Beppo wordt bewaakt en blijft
bij de zigeuners. Wanneer de hoofdman overlijdt, geeft hi' Beppo op zijn sterfbed
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eengouden horloge, met op de achterkant het portret van Beppo's moeder. Beppo
verlaat nu degroep.
Vele jaren later redt Beppo, inmiddels schilder geworden, in een kuuroord in
Silezie het leven van drie mensen. Hi' weet de op hol geslagen paarden van hun
rijtuig tot stilstand to brengen, maar raakt hierbij gewond. Latergaat hij op zoek
naar de inzittenden: een bleke En else dame, een oude orgelspeler en zijn dochter,
omdat hi' indie dochter Camilla heeft erkend. Wanneer hi j haar vindt, blijkt haar
vader inmiddels overleden te zijn. De Engelse dame heeft haar een briefje gegeven
met haar naam, Emmy Berton, die ook in de rand van het horloge staat. Camilla en
Beppo zingen dan samen het lied dat de laatste ooit van zijn moeder heeft geleerd.
Zij hoort dit en zo komt Beppo weer terug bij zijn ouders, die ook Camilla in het
gezin opnemen.
Echte ontspanningslectuur zonder moraal is to vinden in de prentenboeken uit
de tweede helft van de vorige eeuw. Een mooi voorbeeld is Pims Poppetjes, Een
kijksprookje voor zijn Vriendinnetjes en Vriendjes door oom Ben (Amsterdam z..).
jDe
kleine Pim die ziek is, heeft een doosgekregen, vol met poppetjes: Japannertjes,
apen, kraanvogels, muizen en blauwe draken. Pim speelt er de hele dag mee. 's
Avonds wordt de doos open voor Pims bed gezet. Rond middernacht komen de
poppen tot leven. Een Japanse dame en eenJapanse her besluiten to trouwen.
Groot feest!Jongleurs, acrobaten, muizen, ruiters en apen volgen elkaar in een
grote optocht, met in het midden het gelukkige bruidspaar. Maar dan wordt het
ochtend, en staan depoppen weer net zo onbeweeglijk als voorheen.
Te Amsterdam, in 18 64 verscheen Kindervreugd, met als ondertitel: Nieuw beweegbaar prenteboek. Het bestaat uit acht chromolitho's en acht tekstpagina's; de afbeeldin en bevatten onderdelen, die met behulp van een strip bewogen kunnen worden. Zo zijner kinderen die muziek maken met pseudo-instrumenten, bestaande
uitpandeksels, trechters en toeters. Er is een basviool, gemaakt van een bezem en
een mand. Op een andere plaat zit een als postiljon verkleed jongetje op een
hobbelpaard op een speelgoedhoorn to blazen, terwijl een ander jongetje het paard
aanvuurt met een twee en
en twee meisjes toekijken. Op de prent
D 'ekleine
eine
schoolmeester' spelen zes kinderen schooltje. De onderwijzer wijst op zijn voorhoofd en bestraft zogenaamd een meisje vanwege haar domheid:
En als de meester haar nugeven wil die plakken,
laat, WI- ze een plak ontvangt, zij steeds haar handje zakken.

In bijna alle scenes spelen kinderen voor volwassenen, waarbij ze een grote fantasie aan de dag le en en bij voorkeur gebruik maken van gemakkelijk to verkrijgen attributen. Ook bier een enkel moralistisch geluid. Het motto, dat tegelijk
het thema van het boekje aangeeft, luidt dan ook vrij opgewekt:
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Laat voor een vrolijk kind uw huisdeur altijd open.
Zijn ijvrigspelen doet jets beters van hem ho en.
Een knorre_pot, die voor oo'n kind zijn huisdeur sluit,
Is wis een kindervriend. Jaag hem uw deur maar uit!

IL KLEINE 80001RESTE1t

[zi] 'De kleine schoolmeester' is een chromolitho nit Kindervreugd,
Nieuw beweegbaar
prenteboek, Amster-

dam 1864. Zes kinderen
spelen schooltje. IVanneer
de meester' het meije wil
straffen voor haar domheid, trekt ze snel haar
hancje terug. Dit effect
wordt bereikt met behulp
van een beweegbare strip.
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[zz] Titelpagina van
Glorioso, Amsterdam

1838. Dee beroemde roversroman, door J.J. A.
Goeverneur bewerkt tot
volksboek, leent routertje Pieterse bij een leesbibliotheek in de Amster-

damse Hartenstraat.
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In de laatste decennia neemt de ontspanningslectuur nog toe. Dan worden bij
voorbeeld de avonturenromans van Kapitein Marryat uit het Engels vertaald.
Ookde volksboeken, de sprookjes en de historische verhalen – die hierna afzonderlijk behandeld worden – hebben uiteraard een ontspannende component. Ten
slotte is er natuurlijk Dik Trom van C. Johan Kieviet, het epos van de ondeugende
jongen met zijn gouden hart, die heel wat beter is dan zijn onbetrouwbare tegenstander Bruin Boon. De eerste druk van dit enorm populaire, maar niet van
moralisme ontblote boek, dat later door andere werd gevolgd, verscheen in 1892
te Alkmaar. Degrootste populariteit zal Dik Trom echter in de twintigste eeuw
bereiken (ziep.
p39 2).
VOL KSBOEKEN

26o

Ook in de negentiende eeuw blijven volksboeken de jeugdige lezers bezighouden.
Degevierde kinderdichter J. J. A. Goeverneur ( 1 809-1889), die heel wat buitenlandse literatuur voor de jeugd bewerkte,
gaf de serie Goeverneurs volksboeken
uit. Het zijn goedkoop uitgevoerde werkjes, waarin spannende verhalen naverteld
andaden van allerhande kleurrijke personen worden op directe
worden. Dew
wijze beschreven, en dit geheel wordt dan – hoe kan het anders – overgoten met
een dun sausje van wijze, moralistische bespiegelingen. De volksboeken behoren
niet tot de kinderliteratuur in en ere zin, maar werden veel door kinderen gelezen.
Woutertje Pieterse een leesbibliotheek
Zo zien we in Multatuli's Ideen de joneg
in de Amsterdamse Hartenstraat binnengaan om Glorioso te lenen. ht Daarmee doet
hi' 'z'n intrede in de tooverwereld der romanlektuur'. Hi' neemt het boek mee
naar een stil plekje buiten de sin el waar hi' `ongestoord kon over aan tot het
verslinden van z'n roover'. Multatuli geeft dan een aardige indruk van de inhoud:
`De deugdzame Amalia, die, by flikkerend toortslicht, aan het treurig sterfbed van
hare vereerde moeder, in het somber cypressendal, plechtig had gezworen, dat
hare vurige liefde, voor den edelen roover, door het yzingwekkende valluik, en de
verroeste ketenen, met derzelver zilte tranen... kortom, 't was treffend. Ook was
er meer zedelykheid in dan in al die flauwe navolgingen. Al de leden der bende
waren behoorlyk getrouwd, en droegen handschoenen. In de grot stond 'n altaar
met kaarsen, en de hoofdstukken waarin meisjes geschaakt werden, eindigden met
eerbarepuntjes of geheimzinnige gedachtenstrepen die Wouter vergeefs teen 't
licht hield om er meer van te weten' (Idee3 6 5 ).
Behalve Glorioso, verschenen in Goeverneurs volksboeken ook De goudsmid van
Parijs, zeker niet bedoeld voor al te jeugdige lezers, en Doctor Faust of Het verbond
met Satan (Leiden z.j.). In Goeverneurs bewerking van het bekende Faust-verhaal
wordt hetgruwelijke niet gemeden. Wanneer Faust, die zijn ziel aan de duivel
heeftverkocht, zijn laatste dag op aarde viert met een feestmaal, en zijn vrienden
over de transactie vertelt, raden zij hem aan, God en Jezus aan te roe en. Dan gaat
het donderen en bliksemen, er verschenen allerlei beesten en het stinkt verschrikkelijk. De vrienden, die weggevlucht zijn, Koren Faust smeken, maar pas bij
daglicht durven ze de kamer weer te betreden. `Overal la en plassen geronnen
bloed,stukken huid met bossen hoofdhaar er aan [...] uitgerukte tanden en ver-
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scheurde, met bloed bevlekte kleren op den vloer'. Het zwaar verminkte lijk van
Faust wordt gevonden op een mesthoop. Zijn vrienden proberen hem in gewijde
aarde te be raven door hem voor te stellen als een arme, door een beroerte getroffen student. Bij het open graf steekt een storm op, iedereen vlucht, en de volgende
dag zijn het graf en de kist van de aardbodem verdwenen. `Dit gebeurde in de
eeuw;
eerste helft der zestiende
• de geschiedenis is oud, en misschien wel zeer
overdreven; maar toch zal zij ten alien tijde, ook al was zij een sprookje, eene
waarschuwing zijn voor allen, die alleen naar aardsch geluk haken en het heil
hunner ziel uit het oog verliezen. Dat zijo!'
zo

FANTASTISCHE LITERATUUR

Onder fantastische literatuur worden allegenres verstaan waarin het `onmogelike' een rote rol speelt. Voor de kinderliteratuur zijn vooral de sprookjes, de
fabels en de dierenboeken belangrijk. Deze genres zijn niet altijd scherp van elkaar
te onderscheiden. Sprookjes, fabels en dierenboeken zijn al eeuwen oud, en waren
oorspronkelijk niet speciaal voor kinderen bedoeld. Het ontstaan van een aparte
`kinderwereld', met kinderliteratuur, kinderspeelgoed enzovoort plaatsen velen
in de tweede helft van de achttiende eeuw. De op kinderengerichte bewerkingen
van oude verhalen kwamen we al eerder tegen, maar daarnaast zijn er nu ook
speciaal voor kinderen bedoelde vertellingen, zoals de `waarschuwings- en afschrikkingssprookjes', die tot doel hadden hen op het rechte pad te houden.

Sprookjes

Sprookjes worden onderverdeeld in yolks- en cultuursprookjes. Cultuursprookjes zijn door een literaire auteur geschreven verhalen, waarin elementen een rol
spelen die ook kenmerkend zijn voor het volkssprookje. De term sprookje wordt
vaak in en ere zin gebruikt voor verhalen waarin toverij, en figuren als heksen,
reuzen en feeen een hoofdrol spelen. In ruimere zin zijn
he
t oorspronkelijk
oraal
overgeleverde, anonieme volksverhalen, die door de erin voorkomende wonderbaarlijke gebeurtenissen duidelijk fictief zijn. Het hoofdthema is vaak de strijd
tussen hetgoede en het kwade, waarbij het goede overwint.
In het begin van de negentiende eeuw wordt het volkssprookje, dank zij de
inspanningen van de gebroeders Grimm, populair als wetenschappelijk onderzoeksobject. De sinds eeuwen vertelde verhalen worden ijverig opgetekend, verzameld en uitgegeven. Vaak zijn zij echter ingrijpend bewerkt. Binnen ons taalgebied spelen, wat de kinderliteratuur betreft, drie sprookjesverzamelingen een belangrijke rol. De oudste is die van Moeder de Gans, die al uitgebreid aan de or de
kwam in het hoofdstuk over de achttiende eeuw. Nieuw is de verzameling Kinderand Hausmiirchen 0812-1815) van Jacob en Wilhelm Grimm, aanvankelijk bedoeld
als wetenschappelijke uitgave, maar al snel ontdaan van alles wat aanstootgevend
of onzedelijk werd geacht. De beroemde sprookjes van Hans Christian Andersen
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zijn vaak een mengvorm tussen het yolks- en het cultuursprookje. Zijn vroege
werk bestaat uit zeer vrije bewerkingen van volkssprookjes. Het aandeel van zijn
fantasie wordt steedsgroter, waardoor zijn verhalen meer en meer cultuursprookjes zijn geworden. Deze drie verzamelingen werden in de negentiende eeuw talloze malengeheel of gedeeltelijk uitgegeven, in al dan niet ingrijpende bewerkingen, waarover druk gediscussieerd werd.
`Spoken! o, ik heb alien eerbied voor ons beter licht; maar het spijt my razend,
dat ergeen spoken zijn. Ik wenschte er aan to gelooven, aan spoken en aan
toovergodinnen! o Moeder de Gans; lieve Moeder de Gans! laarzen van zeven
mijlen! onuitwischbare bloedvlek op dien noodlottigen sleutel! en gy, stroom van
rozen enpaarlen uit den mond der jongste dochter! Hoe verkwiktetgy my in
mine jeugd! Mijn grootmoeder kon de historie van Roodkapjen al zeer goed
vertellen. 's Zaturdags-avonds, als zy haren bystand kwam verleenen aan het
vouwen van de wasch; alvorens zy dat gewichtige werk aanvaardde, in het schemeruur; en de kleinste zat op haar schoot en speelde met haar zilveren kurketrekker in degedaante van een Kamer. Hoe blonken hare oude oogen, als zy den wolf
nabootste, op het oogenblik dat hy toebeet!' '
Zo begint Hildebrand in 18 37 zijn opstel Tooruitgang', waarin hi' een lans
breekt voor de sprookjesliteratuur, en zich afzet teen de `nuttigheid, geleerdheid,
vervelendheid' die kinderen rond 1 83 7 moesten lezen, en waarin zij altijd leerzame
jeugd en lieve kinderen worden genoemd. `Voor hen bestaat, van moeders schoot af,
geen enkel vroom bedrog, geen enkele wonderbaarlijke jokken meer. Moeder de
Gans is veracht; zy weten dat wat zy vertelt onmogelijk is; dat er nooit katten
geweest zijn, die spreken konden; dat er eene moei ter wareld uit eene pompoen
eene koets kan maken.'
`Roodkapje', en der bekendste sprookjes uit De Vertellingen van Moeder de Gans,
ook opgenomen door de gebroeders Grimm, heeft in de negentiende eeuw tientallen bewerkingen ondergaan, die alle van elkaar verschillen. Aan de hand van dit
i6
sprookje laten de uiteenlopende opvattingen zich aardig demonstreren. Allereerst is er de vraag hoe het sprookje afloopt: goed of slecht? Bij Perrault (Moeder
de Gans) wordt Roodkapje door de wolf opgeslokt, bij Grimm wordt zij gered. In
onze negentiende-eeuwse uitgaven zijn de Roodkapjes met wie het slecht afloopt
verre in de meerderheid. Opvallend is wel dat de goede afloop vooral later in de
eeuw blijkt voor to komen.
Een zelfde verschuiving doet zich voor wat de seksuele toespelingen in
kapje' betreft. Soms springt de wolf het bed uit om tot de aanval over to gaan, maar
in de meestegevallen nodigt hi' Roodkapje uit om zich bij hem to voegen. De
versies waarbij zij zich helemaal uitkleedt, hebben daarbij de overhand. Een
enkele keer trekt zij slechts haar bovenkleren, of zelfs alleen haar schoentjes uit.
Wanneer Roodkapje vraagt, waarom `grootmoeder' zulke rote armen heeft, zegt
de wolf meestal `Dat is om je beter to omhelzen'. De varianten `grijpen', `pakken'
en `vasthouden' komen ook voor; in enkelegevallen blijft de vraag naar de grote
armengeheel achterwege. Voor elk van deze kwesties geldt dat de meet gekuiste
versiespas later in de eeuw de overhand aan krijgen.
Representatief voor deze ontwikkeling is het volgende. Wanneer A. Ising zijn
5

262

[2 3] `Roodkapje in bed
met de wolf . Houtgravure naar Gustave Dore,
in De sprookjes van
Moeder de Gans, verteld door Ant. L. de Rop,
tweede druk, Amsterdam
1897. Dore was een
enorm produktief tekenaar, die in de tweede
heft van de negentiende
eeuw een grotepopulariteit bereikte.

[24] `Roodkapje in bed
110010CAPJE,

zieb Web zeer over dat 'hare
too nitre-ma nitz4, en,
grooteioeder, wat debt gij

beter made te kunnou oath:men,
' de wolf
groottnocaer, wat heht groote
heenett " -nide weer het meisje.

4 Dat is on sooreel te harder to kunnen boo.
pen," autwoordde de wolf weder.
"Naar wat heht go groote ooren," merkte
Roodkipie asx.
"DA is out heter te kunnen hoorert, toga kind."
groottnoeder wat hebt gij groote
ogee," aekie Roodkapje.

met de wolf . Houtgravure nit De sprookjes

van Moeder de Gans,
opnieuw verhaald door
Agatha, Leiden i866.

J.VLIEGER . AMSTERDAM.

[251 Titelpagina van Asschepoester, of, het Glazen Muiltje, Amsterdam 187 7.

26 De ooievaar biedt de voslinkerpoot aan.Uit de fabel Koddige avonturen van de vos en
den ooievaar, Utrecht[1883] .
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bewerking De sprookjes van Charles Perrault (Amsterdam 186z) publiceert, schrijft
hij in de voorrede dat wat in 1697 geschikt was voor kinderen, dit 'nu' niet meer
kan zijn: `vooral sinds er in den laatsten tijd zoo scherp is gelet op vorming en
onderwijs, zoo veel is gedaan om gezonde, heldere denkbeelden en begrippen
reeds vroeg bij de jeugd to ontwikkelen. Ofschoon we de feeen en tooverpaleizen,
de dappere ridders en schoone slaapsters, de idealen ook van onze kinderjaren
gaarne behouden willen tot voeding en opwekking der kinderlijke fantazie – zoo
gelooven we toch dat het bangmaken met Kannibaalsche Wildemannen en
schoonmoeders, met bloeddorstige wolven en Blaauwbaarden, niet meer lit in de
tegenwoordige rigting. Overprikkeling der verbeelding client to worden vermeden. De lust naar het verschrikkelijke, bij kinderen zoo snel opgewekt, moet niet
aangewakkerd, maar geleid en opgevoed worden tot bewondering voor daden
van moed en volharding.'
De ruwste elementen moetengeschrapt of gewijzigd, zoals Heije dat heeft
gedaan in zijn berijmde en `ontgriezelde' bewerkingen van enkele Sprookjes van
moeder de Gans. " Een blijvend element is echter het moralisme, dat in veel negentiende-eeuwse varianten is terug to vinden. Een `Roodkapje' uit 1810 besluit met
eenwijze les over de wolven, die niet allemaal hetzelfde zijn:
Daar zyn `er die niet fel, of wredlyk verbolgen
Maargoedigschijnen, en heel vreedzaam van gemoed,
Niet wild of woest, maar tam en zoet,
En die dejonge Meisjens volgen
Van huis tot huis,bij dag en nacht,
Maar ulke Wolven zyn de loosten,
De beste wel in schijn, maar in der daad de boosten
Van aller Wolven wreed geslacht. 1 8

Dieren- en fabelboeken

Boeken waarin dieren een rol spelen kunnen in verschillende genres worden
ingedeeld. I9 Allereerst zijn er dieren die zich als mensen gedragen, zoals in fabelboeken, waar het moralisme hoogtij viert. Dan zijn er dieren die zich weliswaar als
dierengedragen, maar toch kunnen praten, wat in de meeste dierenverhalen voorkomt. Ten slotte is er de categorie boeken waarin dieren zich echt als dieren
gedragen; hierbij gaat het meestal om prentenboeken.
De fabel Koddige avonturen van den vos en den ooievaar (Utrecht [188 3]) is een voorbeeld van de eerste categorie. De vos en de ooievaar praten, denken en handelen
net zo als mensen. Zij schudden elkaar de hand bij een ontmoeting en spreken
geijkte begroetingsformules uit: `Goeden morgen, vriend Ooievaar! Hoe maakt
gij het? Wel, wel, ik ben blijde u to zien! In hoevele jaren hebben wij elkanders
gelaatstrekken niet aanschouwd? Hoe gaat het u beste vriend! Laat mij u de hand
drukken, wij zijn immers broeders! Gij zijt wel is waar een Ooievaar en ik ben een
Vos, maar dat verschil is zoo groot niet en dat doet er ook niet toe; wij verstaan
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[27] Illustratie uit
Agatha, Brieven
van min poes,

Amsterdam 1882.

[28] Barry en Bruno
redden een halfbevrorenjongetje.
Illustratie uit
Huisdieren,

Amsterdam [ I 87 4]
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elkander nietwaar? De Ooievaar, door dat fraaie compliment half betooverd,
vergeet dat hij geen handen heeft en biedt de Vos zijnen linker poot en schudt hem
hartelijk.'
Een voorbeeld van de tweede categorie is Agatha's Brieven van mijn poes (Amsterdam 1822), waarin de schrijfster de poes laat denken wat wij denken dat zij denkt.
Wij kijken
ken dus via de poes teen de buitenwereld aan. Zo eet de poes niet graag uit
een vies bake: W aarom wordt mijn etensbakje nooit eens omgewasschen? D at
begrijp ik niet. Het is heel onsmakelijk als de nieuwe melk op de zure restjes van
den vorige dag gegoten wordt en als ik ergens niet van houd, kan ik het niet
opeten. Dan zegt Jaantje: och, daar heeft dat nare dier haar eten weer laten staan,
en meent dat ikgeen honer heb. Ik wou dat zijzelve dien kost eens wilde proeven,
dan zou zij begrijpen hoe een fatsoenlijk katje bedankt voor zulke poespas.'
Huisdieren (Amsterdam[18741) is een prentenboek, dat tot de laatste categorie
gerekend moet worden. Hierbij gaat het om reeel dierengedrag. Om te voorkomendat dieren al te menselijk worden voorgesteld, is het invoeren van menselijke
hoofdpersonen naast de dieren vaak een handige oplossing
'e twee genoemde
: D
brave honden vonden weldra een jongetje, half bevroren en geheel bewusteloos
liggen. Barry likte zijn handen om hem te verwarmen en Bruno blafte om hulp te
verkrijgen. Weldra kwam een monnik uit het klooster, dat gij in de verte ziet, gaf
den 'on elfin een paar teugen uit de flesch, aan Barry's hals hangende, deed hem
in het laken dat Bruno droeg, belastte Bruno met het ligchaam en bragt hem
behouden in het huis, waar de knaap dan ook herstelde. Barry redde op die wijze
het leven van veertig personen.'
Typerend voor de fabel is, zoals gezegd, het moralisme. In elke fabel is wel een
zedenspreukje of levensles aanwezig, waarbij de boodschap steevast luidt: ondeugd wordt gestraft, weldaad beloond. De dieren treden op als vaste verte
woordigers van deugd en ondeugd; ze bezitten Of goede Of slechte eigenschappen.
Meestalgaat het daarbij om hoogmoed, ijdelheid, hebzucht en luiheid aan de ene
kant, engehoorzaamheid, tevredenheid, dankbaarheid en vlijt aan de andere kant.
De scheiding tussen goed en kwaad is heel scherp, zodat kinderen zich met de
dieren kunnen identificeren. Er zijn vaste verbindingen tussen bepaalde eigenschappen en bepaalde dieren: de aap is stout en gemeen, de vos is een slimme
bedrieger, de beer is een gulzig, inhalig type dat wel sterk maar oerdom is, de pauw
is ijdel en hooghartig. De hond heeft een goedaardig karakter en is verder trouw,
gehoorzaam, loyaal en gezellig, de ezel is dom en onnozel, maar ook een vlijtige
harde werker.
Een nieuw thema, het leven van de dieren, wordt geIntroduceerd in rijmpjes,
verses en gedichtjes over dieren. Er wordt nog wel commentaar geleverd op het
gedrag, maar de moraal is minder nadrukkelijk aanwezig. In de tweede helft van
de eeuw richt de aandacht zich meer en meerop de relatie tussen mens en deer. Het
moralistische en didactische houden elkaar in evenwicht: om je gedrag tegenover
dieren te kunnen beoordelen is kennis van hun leefwijze nodig.
Inprentenboeken en dierenverhalen staan de dieren zelf centraal. Prentenboeken richten zich vooral op zeer 'one kinderen, terwij1 het dierenverhaal meer
voor de oudere jeugd bedoeld is. Aanvankelijk is de moraal hier nog tweeledig: de
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dieren leren ons hoe wij ons moeten gedragen, maar laten ons ook zien hoe wij met
hen moeten omgaan. Da laatste aspect wordt in de loop van de negentiende eeuw
steeds belangrijker. Omstreeks 188o ontstaat een nieuw type dierenverhaal: de
dierautobiografie, waarin dieren zelf hun geschiedenis vertellen.
Zo laat de negentiende-eeuwse kinderliteratuur wat het dierenverhaal betreft
een interessante ontwikkeling zien: van de nadruk op het dier als voorbeeld verschuift de belangstelling naar de observatie van het diergedrag. Er klinken in
toenemende mate protesten tegen het kwellen van dieren. Het moralisme maakt
meer en meer plaats voor realisme, waarbij de auteurs zich steeds meer in het dier
als levend wezen trachten te verplaatsen: het dier dient gerespecteerd te worden,
het heeft recht op een eigen plaats in de wereld.

HISTORISCHE VERHALEN

Het kan geen toeval zijn dat juist in de Franse tijd, aan het begin van de negentiende eeuw, de belangstelling voor Hollands roemrijke verleden be on op te
Leven. In de somberste periode, die van de inlijving bij Frankrijk, publiceerde
J. F. Helmers zijn gedicht De Hollandsche Natie 0 812. In gezwollen bewoordingen
bezong de Amsterdamse dichter de grootheid van het voorgeslacht, waartegen de
moedeloosheid en de onderworpenheid van zijn tijdgenoten schril afstaken. Toen
in 18 1 3 Nederlands onafhankelijkheid was hersteld, en het land onder leiding van
de daadkrachtige koning Willem 1 aan een moeizame wederopbouw be on kwam
de dichter Tollens zijn landgenoten een hart onder de riem steken. Zijn Tafereel van
de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren .1596 en 1m (181 9) was een
groot succes. Het verhalende gedicht werd niet alleen bewonderd, maar ook uit
het hoofd geleerd en voorgedragen, niet alleen door volwassenen, maar ook door
kinderen. De grootste bekendheid kreeg de slotregel: 'En rekent de uitslag niet,
maar telt het doel alleen.' Jeugdliteratuur was het natuurlijk niet.
Dee nationalistische benadering van het eigen verleden be on echter al snel
ook in de wereld van het kinderboek een rol te spelen. Zo verscheen in 1823 te
Haarlem Tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, dichterlijk geschetst voor de jeugd
van Petronella Moens 0762 -1843):
Kom, here Nederlandsche jeugd!
ren deugd;
Zijt moedig op der Vad'ren
Die deugd voedt vrijheidsliefde en eerbied voor ' s lands wetten:
ewis, daar, waar het staam' lend kind
G
Reeds 'tt roemrijk Voorgeslacht bemint,
Daar al een dwing' landij ' s Volks vrijheid ooit verpletten.

De blinde schrijfster meende dat jeugdige lezers en lezeressen getroffen zouden
worden door die taferelen uit onze geschiedenis 'die zelfs vreemde volken eerbied
voor den onwankelbaren moed en de onschendbare trouw onzer vaderen inboezez 68men'. Meer dan de he ft van haar boek is gewijd aan de Tachtigjarige Oorlog. De
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[2 9] Gegraveerde titelpagina van Petronella Moens, Tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, dichterlijk geschetst voor de jeugd, Haarlem 1823. Dergelijke boeken waren bedoeld om bij de
jeugd nationaal bewustzijn, vaderlandsliefde en godsvrucht aan te kweken.
[3o] Lithografie uit P.J. Andriessen, De schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel, Amsterdam
1862. De historische verhalen van Andriessen verschaffen de jeugdige lezer vooral kennis van de vaderlandse geschiedenis.
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favoriete onderwerpen zijn: de dood van Egmond en Hoorne, de inname van Den
Briel, de belegeringen van Haarlem en Leiden, de dood van Willem van Oranje, de
ontsnapping van Hugo de Groot en de Zilvervloot van Piet Hein. Minder bekend,
althans voor ons, is het verhaal van Reinier Klaassen, die in 1 6o6 op spectaculaire
wijze had weten te voorkomen dat zijn schip in Spaanse handen viel:
Maar ik, aan 't vaderland geheiligd,
Ik stet met roem: ik steek den brand
In' t buskruid. Gib o God! beveiligt
Min iel en redt ons Vaderland.

Toen in 183 I Van Speyk zijn kanonneerboot te Antwerpen in de lucht liet springen, wist men dus meteen wie zijn voorbeeld was. Ook de negentiende eeuw bleek
een held van formaat te hebben opgeleverd. Het enthousiasme van de bevolking
wasgroot, en de dreun van de ontploffing zou ook worden gehoord in de jeugdliteratuur. Maar dat konden de lezertjes van Petronella Moens natuurlijk nog niet
weten. Zij lazen niet alleen over de Tachtigjarige Oorlog, maar ook over een
zeeheld als De Ruyter: `Zijn naam [...] wordt aan de moederborst, den zuig'ling
ingeprent.' Ook de zeventiende-eeuwse conflicten met Frankrijk komen aan de
orde. De `oudste' vaderlandse held blijkt Laurens Janszoon Koster te zijn, de
vermeende uitvinder van de boekdrukkunst. Het meest `recente' onderwerp dat
aan de orde komt is de slag bij Waterloo, die pas acht jaar tevoren was uitgevochten, en op iedereen diepe indruk had gemaakt. Tafereelen van Petronella Moens is
representatief voor een aanzienlijke hoeveelheid kinderboeken, bedoeld om bij de
jeugd vooral nationaal bewustzijn, vaderlandsliefde en godsvrucht aan te kweken.
Omstreeks het midden van de negentiende eeuw lijkt er in de historische literatuur voor kinderen een accentverschuiving op te treden. De pedagogische exploitatie van vaderlandse helden wijkt wat naar de achtergrond, terwijlhet didactische
element, het bijbrengen van kennis meer aandacht krijgt. Een mooi voorbeeld
vormen degeschiedkundige verhalen die de onderwijzer P. J. Andriessen (181 5 -18 77) schreef. Zo publiceerde hi' De schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel (Amsterdam 1862). Het behandelt de moord op Floris v, de graaf die zich meer in de
sympathie van de boeren dan van de edelen mocht verheugen. Andriessen ziet
ergeen been in, midden in het verhaal een historisch overzicht van twintig pagina's over degraven van het Hollandse Huis op te nemen. Hi' geeft ook feitelijke
bijzonderheden over de kleding, het voedsel, de rechten van de poorters van
Haarlem, deplichten van schildknapen, de jacht, het oorlogvoeren en wat al niet.
Boeiender is de maatschappijkritiek die hi' in zijn verhaal heeft verwerkt:

2 7o

' Jelui moet dan weten,' hernam Teun, `dat alvorens onzegoede grave Floris aan 't
bestuur kwam, de eigenhoorigen vreeselijk onderdrukt werden.'
`Daar heb ik wel eens vangehoord,' zeide Japick. 'Zoo moest onder an re een
lijfeigene alles even wat hi' had, indien het zijnen heer goed dacht het hem of te
nemen. Als 't weder dreigde slecht te worden en zijn oogst nog te velde stond,
moest hi' zijn eigen graan laten bederven om dat van zijn heer binnen te halen. En
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als hi het hart had zijn koren zelf te malen en niet op de molen van zijn heer, dan
werd al zijn graan verbeurd verklaard.'
pk
Floris
en zijn boosaarFl
De tegenstelling tussen de edele, voor het yolk oomende
dige adellijke tegenspelers krijgt een parallel in de geschiedenis van twee schildknapen. Tegenover de rechtschapen Koenraad, die niet van adel is, staat de adellij ke, maar onbetrouwbare Willem van Vaartwijk:
Willem knarste op zijne tanden. `Gij denkt mij met uwe taal te krenken,' hernam
hij. Ten edelman is te ver boven den lagen dorper verheven, dan dat diens taal
hem zou kunnen beleedigen.'
`In 't ligchaam van den la en dorper woont ten minste een ridderlijker ziel dan
in dat van uwen adellijken meester, die even als de laagste sluipmoordenaar zijn
zwaard heeftgetrokken teen een weerloozen man, teen een man die gebonden
was en zich niet verweren kon.'
Opmerkelijk ook is het feit dat de religie in het werk van Andriessen een mind
minder
belangrijke rol speelt dan bij Petronella Moens en andere auteurs uit de eerste
decennia van de negentiende eeuw. Bovendien komt er in zijn in de middeleeuwen
gesitueerde verhaal een sympathieke monnik voor, terwijl de vroegere historische
verhalen, net als de historische romans voor volwassenen, soms een anti-katholieke tendens vertonen.
In de laatste decennia van de negentiende eeuw bleek het genre van de historische verhalen nog altijd populair. Zo mocht het werk van de Zeeuwse onderwijter Pieter Louwerse(184o -1908) zich in een ruime belangstelling verheugen. Hi'
was een vurig orangist en schreef bij voorkeur over de zestiende eeuw en over
Zeeland, oppervlakkig soms, en niet altijd overeenkomstig de historische werkelij kheid. Zijn collega Jacob Stamperius (18 5 8 -1 93 6) schreef werken die bedoeld
waren als `voeding voor hoofd en hart', zonder gruwelijkheden en met de nodige
tolerantie tegenover andersdenkenden. Dat gold in mindere mate voor een andere
bekende auteur uit dieperiode, Johan Hendrik van Balen (18 5 I- I 9 2,1), net als
Andriessen een veelschrijver. Hi' publiceerde een lane reeks nationalistische
boeken met de
geschiedenis
vaderlandseN
tot onderwerp: D
'e Nederlanders in Oost
en West, te water en te land'. Het verschil met een auteur als Andriessen is vooral
dat Van Balen minder feitenmateriaalgeeft en meer op de spanning let. Dat blijkt
bij voorbeeld uit De adelborst van de `Hollandia' of de eve naar de Oost, . up -r te
to
Amsterdam verschenen in 1882. Hetgaat over de eerste scheepvaart van de Hollanders naar Indie. Meer nog dan Andriessen voltg
Van Balen de historische
werkelijkheid op de voet: hi' houdt zich aan de feiten wat de gevolgde route, de
landingsplaatsen en kommer en kwel aan boord betreft, maar benadrukt bloedige
confrontaties met de inheemse bevolking. Bij Petronella Moens waren de Nederlanders zonder uitzondering prijzenswaardig, bij Andriessen kwamen er naast
edele lieden ook verderfelijke personages voor, en bier worden onder alle beschrevengroepen, zowel Hollanders, Portugezen als Aziaten, towel goede als slechte
karakters onderscheiden.
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Deo* edelman wierp stitdagende klikken op den ode* it

biz. 1.15.

[31] Illustratie uit J.H.van Balen, De adelborst van de Tiollandia' of de we naar de Oost,
I 595 -1 5 9 7, Amsterdam 1. 882. De adelborst Frank, hoofdpersoon van het verhaal, ontrnoet een Portugese edelman. Twee Javanen met ontbloote zwaardengingen hem vooruit en achter hem liep de drager met
denpaljol of het onnescherm. Dee edelman wierp uitdagende blikken op den adelborst.'
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De Hollanders kunnen overt ens we tekeergaan. Wanneer aan de noordkust
van Java drie prauwen langszij komen, en de Javanen, schijnbaar als vrienden aan
boord geklommen, onverhoeds een gevecht beginnen en daarbij enige Hollanders
doden, komt de bemanning in het geweer: `Dicht opeengedrongen hielden zij
stand, en de Javanen ondervonden het, wat eenige stoutmoedige, wanhopige
mannen vermochten; schoon slechts met sabels, halve pieken en braadspitten
gewapend, gebruikten de schepelingen die zoo goed, dat menige Javaan neerviel
om niet meer op te staan. [...] Vreeslijk was de slachting [...] en de Javanen
sprongen aan alle kanten over boord en in hunne prauwen. De verwoede schepelinen
g echter
lieten hetniet.
daarbij
Vele ongelukkige makkers la en in hun bloed
te wentelen en ditgezicht wekte alien tot wraak op. I Jlings werden de stukken
geladen en nu op de prauwen gericht, die zich re ten wat zij konden [...J. Een
schot, het vreeslijkste van all en, boorde een der grootste prauwen, die opgepropt
was met krijgers, in den grond. De zee was bedekt met zwemmers, die meedoogenloos werden afgemaakt. Wat teen het schip poogde op te klimmen, werd met
haken en stokken doodgeslagen; wat 'in zee was, werd door de sloe en opgevangen en gedood of gevangengenomen.
De uitgever van de reeks 'De Nederlanders in Oost en West', Jan Leendertz,
vermeldde in eenprospectus dat Van Balen zich ten doel stelde te vertellen hoe
Nederland een koloniale mogendheid werd. Door zijn nauwkeurige weergave
van degeschiedenis zou zijn werk even leerrijk als boeiend en onderhoudend
kunnen wordengenoemd: 'De geestdrift, door zulke belangrijke onderwerpen bij
jong en oud opgewekt, het warme en verheffende gevoel van ieder weldenkenden
Nederlander bij het volgen der roemrijke tochten en der welgeslaagde handelsondernemingen, bij den strijd onzer voorvaderen in Oost en West doortintele het
'one Nederland en doe het zien hoe en waardoor het kleine Nederland groot werd.
Het leere hun, dat onze macht in die dagen zich openbaarde in veerkracht, moed
en volharding, waardoor die grootsche heldenfiguren werden geschapen, op
welke Nederland steeds trotsch is, de vreemdeling met eerbied blijft staren.'
Niet iedereen was echter zo gelukkig met de boeken van Van Balen als de
uitgever pretendeerde. Omstreeks de eeuwwisseling kwam er kritiek, vooral van
socialistische zijde. Nienke van Hichtum (pseudoniem van Sjoukje Troelstra, de
echtgenote van de socialistische voorman) vond de verhalen met hun gewelddadige, kolonialistische invloed niet ongevaarlijk. 2° M. Berdenis van Berlekom (de
echtgenote van de bekende socialist F. M. Wibaut) keert zich nog feller teen deze
verhalen: `Onder den schijn van "onze ondernemingsgeest" te bewonderen, worden veroveringsoorlogen goedgekeurd, roof en diefstal tegenover inboorlingen
van een "vijandig" land goedgepraat. Het is of de jongens moeten worden klaargemaakt om expedities in Indie mee te maken. [...] Moeten onze kinderen dan van
't begin of opgevoed worden in de koloniale moraal, die leert dat de handel het
middel is om de onbeschaafde volken ongestraft te bestelen? Er is geen leelijker
verhouding denkbaar dan die waarin de beschaafde Janke staat tot den bewoner
van onbeschaafde landen. Het is een verhouding van heerschzucht en hebzucht
aan de eene zijde, van woest verzet en wantrouwen aan de anderen kant. [...]
Wordt op deze wijze verdraagzaamheid tegenover de zeden van vreemde volken
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aan de kinderengeleerd? Of wordt rassenhaat, die leelijke neiging van den mensch
hiermee aangewakkerd?' 2 1 Dit kritische geluid klonk in i906; de bloeiperiode van
de onbekommerde heldenverering in historische verhalen is voorbij.

REISVERHALEN EN VERHALEN OVER ANDERE CULTUREN

2 74

De negentiende eeuw is rijk aan reisverhalen. Tochten naar verre landen en confrontaties met vreemde volkeren staan sterk in de belangstelling. Binnen dit genre
zijn verschillende soorten teksten te onderscheiden. Er zijn reisgidsen, die de lezer
voorbereiden op zijn reis, en hem daartoe nuttige informatie verschaffen. Er zijn
wetenschappelijke reisteksten, waarin vooral bijzonderheden over culturele, geografische, geologische, zoOlogische en botanische aspecten van de bezochte gebiedengegeven worden, al dan niet beschreven op een populaire manier. Er zijn
reisverslagen, die ti de reis zijn opgesteld, en weinig achtergrondinformatie
bevatten. Reisbeschrijvingen zijn achteraf opgesteld, en bevatten allerhande gegeyens, verweven met subjectieve uitweidingen, die de lezer in staat stellen de reis in
gedachten mee te maken. Reisverhalen in en ere zin ten slotte hebben vaak een
fictief karakter en een duidelijke plot. Zo'n reis hoeft niet in werkelijkheid te
hebben plaatsgevonden; het verhaal is vooralbedoeld om de verbeelding van de
lezer te prikkelen. Alleen al over de Indonesische archipel zijn in de vorige eeuw
vele honderden reisverhalen gepubliceerd, niet alleen oorspronkelijke maar ook
vertaalde. Ondanks alle verschillen hebben zij vaak iets gemeen: steeds wordt er,
direct of indirect, een visie op het `vreemde' weergegeven.
Ook in de jeugdliteratuur speelt het reisverhaal een niet onbelangrijke rol. Met
`reisverhaar wordt hier de laatste categorie bedoeld: een verhaal met een fictioneel
karakter, dat zich afspeelt in een ander land of in de andere landen. Net als bij de
historische verhalen lijkt zich in de loop van de negentiende eeuw een accentverschuiving te hebben voorgedaan, die zich laat illustreren aan de hand van drie
voorbeelden.
In 183 6 verscheen te Rotterdam De jonge reiziger of nuttige en aangename verhalen uit
het leven en de bedrijven van vreemde volken van Ernst Hold, vertaald uit het Duits. Het
boek heette oorspronkelijk Erzeihlungen aus der Fremde (1 8 1 9). Uit de voorrede van
de vertaler blijkt duidelijk welke doelstelling hi' het boek toekende: 'Het nuttige
aan het aangename te paren, dat is een der eerste vereischten, die ieder geschrift
[...] Door het beschrijmoet bezitten, hetwelk men der jeugd in handen zal even....
ven van zeden engewoonten bij vreemde volken, door het schetsen van edele
handelingen en trekken van deugd, liefde en grootmoedigheid de jeugd al leerende, aangenaam te onderhouden en haar tot oefening daarvan op te wekken,
ziedaar blijkbaar des schrijvers oogmerk, die zijne tafereelen uit onderscheidene
werelddeelengekozen heeft, en alzoo zijn streven om haar geluk in de maatschappij te vermeerderen.' De moralistische strekking is dus belangrijker an de aardrijkskundige kennis die de 'one lezer kreeg aangereikt.
Het boek bestaat uit tien korte verhalen, die alle zijn opgebouwd volgens
hetzelfde patroon. Een of twee 'one mannen of volwassenen, nooit een vrouw,

[3 21 Lithografie uit
Ernst Hold, De
'one reiziger of
nuttige en aangename verhalen
uit het leven en
de bedrijven van
vreemde volken,

Rotterdam r8 6.

B641z. 88.

[3 3] Illustratie uit
Evangeline, De reis
naar Java, Verhaal
voor de jeugd,

Leyden 18)-8.
Javaanse kinderen
in een afgelegen dorp
stuiven uiteen: 'one
blanke gelaatskleur
jaagt bun schrik
aan'
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beleven dramatischegebeurtenissen. Soms verloopt het verhaal rampzalig, soms
heeft het een happy ending. Als voorbeeld het eerste verhaal, `Ouderliefde in
China'. Vantazhin is de oudste zoon van een aanzienlijke mandarijn, die ook als
rechter functioneert. De vader laat zich door een rijke landeigenaar omkopen om
dezegelijk te even in een proces teen een arme weduwe. Zij heeft zich over de
grondbezitter beklaagd omdat deze een beekje heeft omgeleid, waardoor het rij stveld van de weduwegeen water meer krijgt. Wanneer de rechter haar in het
ongelijk stelt, zijn velen verontwaardigd. De keizer erne tan
van di onrechtvaardige vonnis, laat de rechter bij zich komen en veroordeelt hem tot de dood door
verworging. Vantazhin smeekt de keizer om de plaats van zijn vader te mogen
innemen. Deze is zo ontroerd dat hi'j de vader begenadigt. De vaderlievende zoon
eders
achting.
geniet dan voor altijd
i
De andere verhaaltjes aan over uiteenlopende onderwerpen. Een oppassende
neger, die als slaaf uit zijn geboortedorp wordt afgevoerd, weet te ontvluchten en
ontvangt later een erfenis. Een vechtlustige Indiaan brengt zijn yolk in moeilijkheden door een gesloten vrede niet te accepteren. Een Russische landheer, die zijn
lijfeigenen goed behandelt, wordt beloond doordat een lijfeigene zijn zoontje van
de verdrinkingsdood redt. Een 'one Savoyaard, die trouw blijft aan zijn goede
werkgever en hiervoor wordt beloond door een rijk man. In elk verhaaltje worden
wetenswaardigheden verteld over het leven van andere volkeren, de nadruk ligt
echter steeds op de moraal van het verhaal, op de les die de jeugd eruit leren kan.
Uit het midden van de negentiende eeuw stamt De reis naar Java. Verhaal voor de
jeugd, door Evangeline, pseudoniem van H. M. C. van Oosterzee. Het verscheen te
Leiden in 18 5 8 en het gaat over de elfjarige Klaartje, die haar ouders vergezelt naar
Java, waar haar vader vier j• aar zal verblijven. Klaartje verstuurt regelmatig brieven naar haar grootvader, die in het verhaal zijn opgenomen. Zo krijgt de lezer een
beeld van de reis, afwisselendgezien door de verteller en door Klaartje. Het boek
is moralistisch en leerzaam, waarbij, anders dan bij De jonge rekiger, de nadruk op
het laatste ligt.
De verhouding tussen man en vrouw wordt traditioneel voorgesteld. Voor
Klaartjes moeder is 'de wensch van Karen man haar een heilig gebod , waarnaar zij
zich steedsgewillig voegde'. Zij moedigt haar dochter echter niet aan, klassenverschillen te zeer te benadrukken. Wanneer zij op de rede van Batavia in een kleinere
boot stappen, staan de matrozen van het schip dat hen naar Indie bracht klaar om
de reizigers met een handdruk vaarwel te zeggen: `Klaartje zag met eenen huiverigene blik
vingers
goede lieden, maar toen haar moeder aan
naar de der
beteerd
ieder de hand toereikte, en eenige vriendelijke afscheidswoorden tot hen sprak,
toen schaamde zij zich over hare aarzeling, gaf hun hare beide handen en bedankte
verschaft.'
allen voor hetgenoegen , dat zij haar zoo dikwijls hadden verschaft.
Te Batavia houden Klaartjes ouders er geen slaven op na. Niet omdat zij daar
principiele bezwaren tegen hebben, maar omdat een menigte slaven overbodig en
lastig is (in Nederlands-Indie werd de slavernij186o
pas in afgeschaft). Klaartjes
moeder vindt enkele huisbedienden voldoende: `Zij was aan werkzaamheidgewoon en deed totgroote verbazing der inboorlingen zelf, wat de andere dames
beneden zich achtten, en verkoos vooral met haren man en dochtertje ten minsten
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bij het ontbijt alleen en zonder lastige bedienden te zijn! Ook wijst Klaartjes
moeder het in livrei-rokken steken van bedienden af: Waarom dit aan vrije beweging zoo gewone menschensoort in gegalonneerde rokken te ran en waarin zij
er zoo gedwongen uien? Ik houdt het er voor dat men zijn vaderland niet naar
een vreemd land moet medenemen, maar zich naar de zeden en gebruiken des
en waarin men leeft.'
lands voeg,
Het is overigens niet zo dat Klaartjes ouders een wezenlijk respect hebben voor
de Indonesiers en hun samenleving. Zij worden verschillende keren met apen
vergeleken: `... gij hebt zulk eene behendigheid en vlugheid nog niet gezien, zij
klimmen als apen.' Over het Javaanse speelkameraadje van Klaartje beet het:
hadden Lisa's langzame, sluipende bewegingen, zoowel als de groote buigzaamheld van haar ligchaam haar aan de apen herinnerd.' Het geloof van de Javanen dat
in een waringinboom geesten wonen, wordt `een dwaas bijgeloof genoemd. En
naeen uiteenzetting van Klaartjes vader over het gunstig stemmen van de boze
God door mid el van offergaven beet het: `Klaartje had met verbazing toegeluisterd. "Hoe is het mogelijk," riep zij, "dat volwassen menschen nog zoo dwaas
bijgeloovig kunnen zijn? Het is regt bespottelijk," en daarbij lachte ze hartelijk.'
Toch blij ken Javanen ook goede eigenschappen te hebben. Zij zijn gastvrij,
vrijgevig en mededeelzaam. Aan grootvader schrijft Klaartje dat papa vertelde:
`De Javanen hebben vele goede hoedanigheden, zij zijn dankbaar omtrent hunne
weldoeners, liefdevol jegens hunne ouders, zorgvuldig omtrent hunne kinderen,
en in het algemeen steeds eeredig
omtrent den ouderen zoowel als dienstwaardig
bi
jegens iedereen. Toen kwamen mij die arme menschen met hunne bruine ligchamen, zwarte tanden en naakte ligchamen niet meer zoo leelijk voor, en ik schaamde mij hen besot
p
te hebben.'
Ook het kolonialisme komt ter sprake. Dit gebeurt als Klaartje, haar moeder
(Eugenie) en haar vader (De Bruin) een tocht door het Tengger-gebergte maken.
Wanneer zij de eerste hutten van een bekoorlijk gelegen dorp bereiken, vluchten
al de kinderen schreeuwende we g en verbergen zij zich. ' "Wat kan die kleinen
zoveel vrees aanjagen?" vraagde Klaartje ontzet. L.] "Tot op dit oogenblik kwam
bier hoogst zelden een Europeer," zeide de beer De Bruin, "onze blanke gelaatskleur jaagt bun schrik aan; zij houden ons voor booze geesten." Klaartje zweeg
getroffen en een treurige trek werd op Eugenie's gelaat zichtbaar. "En zijn wij dan
ook werkelijk voor hen geene booze geesten?" zeide zij verdrietig. "Zijn wij niet
gekomen, om ze uit bun eigendom te verdrijven en ze van hunne vrijheid te
berooven?" "Daarvoor hebben wij bun onze beschaving gebragt," antwoordde
de beer De Bruin, "en hunne vrijheid hebben zij ook niet verloren; alles wat gij
ziet, bewijst het tegendeel."'
Naast al deze en nog andere tendentieuze informatie is er vanzelfsprekend ook
veel neutrale, aardrijkskundige informatie over de bootreis, het land, het klimaat,
de fauna, het Tengger-gebergte, de gewoonten van de inheemse bevolking en
dergelijke meer.
Het derde voorbeeld dat bier ter sprake komt is August Niemanns Pieter Marits.
Lotgevallen van een Transvaalschen Boerenjongen (twee delen, 188 5 -1887), de vertaling
van Pieter Marits, der Burensohn von Transvaal. August Niemann (I 839-1919) was
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een ti'jdgenoot van Karl May (1842 -1912). Beide Duitse auteurs schreven verhalen
volgevechten en gevaren, dapperheid en vriendschap, die speelden in verre landen. Karl May schreef zijn verhalen niet opzettelijk voor de jeugd. De jeugd heeft
zijn boeken geannexeerd. Pieter Marits is wel voor de jeugd geschreven; het werd
9 verscheen er een herdruk (hier wordt de derde druk
e
no rm populair: nog in 18o
geciteerd, Amsterdam '899).
Het boek vertelt degeschiedenis van een Transvaalse jongen, van zijn veertiende tot zijn zestiende jaar. Het eindigt tijdens de eerste vrijheidsoorlog van
Transvaal (188o -188 1). Reeds in het begin verliest Pieter Marits zijn vader, die in
n gevecht met Kaffers gewond is geraakt. De laatste woorden van de stervende
ee
zijn: `Wij hebben slechts een viand. Deze vijand is Engeland. Hadden de trouwelooze Engelschen de ellendige kaffers niet aangemoedigd, zij zouden zich nooit
tegen ons hebben durven verzetten. Het is de hand der Engelschen, die je vader
niet.'
heeftgedood, Pieter Marits , vergeet dat niet.
Pieter Marits beleeft vele avonturen, vooral gevechten en gevangenschappen.
Hij wordt namelijk gevangen genomen door Basuto-rovers, door Zoeloes en – tot
driemaal toe – door de Engelsen. De gevechten worden spannend beschreven, de
ontsnappingen ook. Het aantal doden is niet te tellen; in het hele verhaal sterft
niemand van ouderdom of ziekte. De Boeren, de Zoeloes en de Engelsen vormen
drie partijen, die elkaar onderling bestrijden. De Boeren zijn moedige en sterke
mannen; bovendien zijn het de beste schutters van allemaal. Zij willen zich slechts
verdedigen en vallen niet aan, ook als zij een goede kans hebben de tegenstander
een gevoelige klap toe te brengen. De Zoeloes hebben het grootste uithoudingsvermogen en bovendien zijn ze zeer gedisciplineerd. Hun bewapening is het meest
rote aantallen kunnen zij zich toch staande houden.
primitief, maar dank zijnhu
De Engelsen zijn materieel het best toegerust, maar hun moreel is laag.
Echte wreedheden worden alleen van de Zoeloesgemeld: `Zij lie en het terrein
of en stieten allegevallenen, die nog teekenen van Leven gaven, de assegaai door de
borst. Geen enkelegewonde bleef gespaard'. Wanneer de Zoeloe-koning Cetschwa yo zijn blanke gevangenen dwingt, het uitmoorden en platbranden van een
dorp bij te wonen, waarbij mannen en vrouwen de schedel wordt ingeslagen en
kinderen in de vlammen wordengeworpen, merkt een En else officier
: 'Nu
cier op
zietgij [...] hoezeer de engelsche regeering gelijk heeft, als zij een einde wil maken
aan de heerschappij van dezen wilden vorst. [...] Geheel Europa werpt ons voor de
voeten, dat wij trouweloos en wreed het eene yolk van wilden en halfbeschaafden
na het andere tegronde richten. Maar nu ik dit heb gezien, bekommert mij het lot
van Cetschwayo niet meer. Hi' is toch niet anders dan een wild died Mijn geheel
lichaam beeft nog. Ik zie de gestalten der wanhopige vrouwen voor mij en zie de
kinderen in de vlammen werpen – nooit zal deze indruk uit mijn gemoed worden
uitgewischt.'
De Engelsen worden als arrogant beschreven. Zij treden vaak beledigend op
to en gevangen genomen Boeren. Van de Boeren wordt niets kwaads gezegd. Het
zijn hardwerkende, godvrezende, moedige mannen, die slechts hun bestaan en
hungezin willen verdedigen. De held van het verhaal, Pieter Marits, ontwikkelt
zich van een jongen die huivert bij de gedachte iemand te moeten doden, tot een

„Het boofd van de miter was op de borst gesonken....” (Biz. 5)

Transvaalschen
Transvaahen
Boe[ 3 4]Illustratie uit August Niemann, Pieter Marits , Lotgevallen van een
renjongen, 188T-1887. In de vijftiende druk, Rijswijk Iwo, zijn de oorspronke%"ke illustraties

opgenomen.
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verwoede vechter, die de
van
• 'op
manconfrontatie
tegen man niet uit de weg
gaat:
hezelfde oogenblik trof de de en van den Boerenzoon den zwarten aanvoerder in
de naakteborst.'
Aan het eind van het boek iser een hechte vriendschap ontstaan tussen de
Boerenzoon en de En else officier, hetgeen een Deense zendeling de volgende
slotwoorden in de mondgeeft: 'Ik zie u arm in arm, niettegenstaande strijd en
bloed, en ik vertrouw, dat eene vriendschap, die zelfs een oorlog he overleefd,
eengoed voorteken zal zijn voor den vrede. Indien menschelijke liefde reeds zoo
sterk is, hoeveel meer vermag dan de liefde Gods! Zij zal alle volken, die Afrika's
bodem met hun bloed hebbengekleurd, met elkander verzoenen en onder het Licht
van het Christendom, zal dit land een vruchtbaar veld worden voor de zadenvan
het woord Gods.'
Het boekgeeft veel informatie over het Zuidafrikaanse landschap, het klimaat
en de fauna (vooral over leeuwen en olifanten), overde levenswijze van de Boeren,
de Zoeloes en de Kaffers, over hun woningen, hun voedsel en hun moraal. Maar
het moralisme is bier veel minder sterk aanwezig dan in De jonge reiziger, en
belangrijker dan de ken is van het land en de volkeren die er leven, is de levendige
beschrijving van afwisselende gebeurtenissen, die het boek in de eerste plaats het
karaktergeven van een spannend avonturenverhaal.

ALMANAKKEN EN TIJDSCHRIFTEN

Almanakken

z 8o

Almanakken zijn jaarlijks verschijnende boekjes met een sterk varierende inhoud,
die in de negentiende eeuw een rote populariteit beleefden. Sommige jaarboekjes
bevatten uitsluitend verhalen engedichten. Andere waren meer praktisch gericht,
den van trekschuit en diligence, over posttaengaven informatie over de vertrektijden
rieven, markt- en heiligendagen en kermissen. Er waren almanakken voor katholieken en protestanten, voor officieren, tuinlieden en dienstboden, er waren lokale, regionale en nationale almanakken. Er bestond een grote variatie wat de
uitvoering betreft, in samenhang met de prijs. Er waren almanakken met veel
illustraties in een fraaie band, en zeer eenvoudige, met weinig plaatjes, op goedkoop papier. De prijs kon varieren van een paar dubbeltjes totf4, 5 o. De mooiste
lmanakken, zoals de Nederlandsche Muzen-Abnanak en de Almanak voor ' t Schoone
a
mantische poezie, historische verhalen en ander proza, werden met
en Goede, metro
Sint-Nicolaas vooral aan de `vaderlandsche schoonen' ten geschenke gegeven.
Dejeugd kon als doelgroep niet achterblijven. We zagen al dat er in de achttiende eeuw speciaal voor kinderen bedoelde almanakken verschenen, met veel
last es en we tekst. In de negentiende eeuw begonnen de voor de jeugd
bestemde jaarboekjes meer op grote-mensenalmanakken to lijken. Zo was er een
Almanak voor de Jeugd, met verhalen en gedichten en een beperkt aantal plaatjes,
be stemd voor kinderen van zes tot tien jaar. De inhoud is vooral moralistisch,
soms ook didactisch,
en onderscheidt zich dus niet van de bier al behandelde
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boekjes en verzamelbundels. In een Almanak voor de School-Jeugd, of Nuttig ZakBoekje voor iederen min en meet gevorderden leerling der scholen lag het accent natuurlijk
op de praktische informatie, terwijl het in een Prentjes-Almanak, Voor Kinderen
uiteraard vooral om deplaatjes ging.
Dat er ook jaarboekjes waren die zich in het bijzonder tot de oudere jeugd
richtten, blijkt bij voorbeeld uit het verschijnsel van de almanak Juventa. 22 Deze
richt zich uitdrukkelijk tot het aankomend geslacht van beiderlei kunne, dat de
Almanak voor de Jeugd ontgroeid is, maar voor wie de Almanak voor 't Schoone en
Goede nog te hoog gegrepen is. juventa was geen lang leven beschoren: de eerste
verscheen in 183 9, de vierde en laatste in 1842. De prijs varieerde van f 1,8o tot
f 3,–, zodat Juventa zeker tot de duurdere almanakken moet worden gerekend. De
samensteller van Juventa was Robide van der Aa, bekend als oprichter van De Gads.
De uit ever was Beijerinck, die ook De Gids uitgaf.Vele bijdragen waren anoniem;
tot de welgenoemden behoorden bekende auteurs als mevrouw Van MeertenSchilperoort, Petronella Moens, J. Olivier, A. L. G. Toussaint en J. J. L. ten Kate.
Elk van deze almanakken begint met een kalender, gevolgd door gemiddeld
vijfentwintig bijdragen. Het proza domineert, maar de poezie neemt toe van 5
procent in 1839 tot 20 procent in 1842. Het voorwoord van de eerste aflevering
geeft al aan Welk doel wordt nagestreefd: `...en dat het goede doel, dat met de
uitgave van dit Jaarboekje beoogd wordt (hetgene Ouders en Opvoeders wel van
zelf in het oog zal vallen), door die allen in ons Vaderland zal worden ondersteund,
welke zich, van tijd tot tijd, beijveren, om der jeugd, door de voortbrengselen
hunner welversneden pennen, nuttig te zijn.'
Naast degebruikelijke deugden als liefde, dankbaarheid en gehoorzaamheid in
relatie tot de ouders worden bier ook deugden gepropageerd die van belang zijn
voor de rol die de jongelieden in de toekomst zullen spelen:
`Is het niet de trouwhartige vader, die geene moeite of tijd ontziet, om voor de
belangen, ja, om voor het dagelijksch onderhoud van zijne geliefde kinderen te
arbeiden?...
Is het niet de liefhebbende moeder, die de lane nachten slapeloos bij het
krankbed van haar lijdend kroost doorwaakt; die alles uitdenkt om het lijden der
dierbarepanden te verzachten...' (-184o).
Wanneer een der ouders komt te overlijden, dient de overgeblevene dit verdriet
omwille van de kinderen in stilte te dragen en de kleinen niet al te zeer met dit
onheil te belasten:
`Mevrouw van R. wischte hare tranen af, en beijverde zich, terwijl haar lieve
achtjarige 'on en aan Karen schoot stond, dezen eenig denkbeeld van den to stand
tegeven, waarin zij zich be yond, zonder daarom zijn kinderlijk gemoed te zwaar
te bedroeven, of hem al hetgewigt der rampen, die haar troffen te doen gevoelen...'(1840).
De jongeling wordt voorgehouden dat er verschillende godsdiensten en kerkge-
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[35] Titelpagina van de Almanak voor de Jeugd. Voor 1827, Amsterdam 1827.
[36] Omslag van de Almanak voor de Jeugd, Nijmegen 1889. Kleurenlitho.
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nootschappen zijn, die all respect verdienen. Hiertoe neemt de vader zijn veertienjarige zoon mee om op een zondagochtend een bezoek te brengen aan verschillende kerken. leder mag dan menen, dat zijn eigen overtuiging de beste is,
`gelukkig zoo hij zich slechts niet inbeeldt, dat zij de eenigste is, door welke men
het Hemelrijk "r en kan, veelmin zijn andersdenkende broeder verkettert. De
Godsdienst is, uit haren aard eene zaak omtrent welke de meeningen der menschen moeten uiteenlopen, en dus altijd ZEER VERSCHEIDEN zijn zullen...'
(1839).
God wil dat wij onze naaste liefh.ebben, ook al worden wij daar niet dadelijk voor
beloond. Dat blijkt uit de gruwelijke geschiedenis van Dirk Willemsz, een doopsgezinde die in de tijd van Alva een achtervolger redt uit een wak. Dirk wordt
gearresteerd en veroordeeld tot de brandstapel, waarbij God hem niet te hulp
komt door hem snel te laten sterven:
Neen, mine jeugdige vrienden! Zelfs DAT niet. Tot de bodem toe moest hi' den
beker der smarte ledigen; want de sterke oostewind was oorzaak, dat de vlammen
slechts zeer langzaam het bovenste gedeelte zijns gefolterden ligchaams konden
bereiken. Zoo de Geschiedenis vermeldt, dat men te Leerdam, een halfuur gaans
van Asperen, hem meer dan zeventig maal had hooren uitroepen: 0 Mijn Heed
Mijn God!...' (1840).
De winter is een periode volgevaren. Schaatsenrijden is een `geschikte uitspanning voor jongelieden', maar waaghalzerij is uit den boze. Meisjes kunnen zich
beter niet op het is be even. Het schaatsen wordt bier afgeschilderd als een
en
bezigheid'mind er aan het meer teergevoelige meisje passende , welker kleeding
ligchaamsbouw bier alsmede met grootere gevaren te worstelen heeft...' (18 3 9).
De wintertijd , `voor de vermogende standen de ti' des Bals en Casino's'' kan
gevaarlijk zijn voor meisjes die zich uit ijdelheid te luchtig kleden. Hiermee valt
niet te spotten; de jeugd moest eens weten 'hoe menig eene, die nu aan een zwakke
borst lijdt, of onder ene uitteerende ziekte wegkwijnt, de beginselen dezer kwaal
op een Bal heeft opgedaan'. Dat gold ook voor de achttienjarige Louise, die na het
bal in haar rijtuig stapt:
Tel blies de scherpe oostewind in den killen Decembernacht; en hoe digt zij zich
in den met bontgevoerden mantel gewikkeld had, sloe haar de koude lucht op
de borst, en eer haar twintigste verjaardag gevierd werd, was haar stoffelijk overschot naar gindschen heuvel gedragen, waar de rozen, die er bloeijen en verwelken, het sprekende zinnebeeld van haar kortstondig leven zijn.'
Een meisje dient zich zedig te gedragen, want: `Een vrouw zonder schaamte
gelijkt in zoverre de onbewolkte middagzon, dat beide het zacht gevoel der oogen
beleedigen.' (i8 39). Het lezen van onzedige boeken is uit den boze:
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leder boek, dat een meisje of eene maagd in hare vrije uren leest, moet zoodanig
zijn, dat zij niet beschaamd zij, om het luide to lezen voor aldiegenen, op Welker
gunstig oordeel over haar zij prijs stelt.'
Door deze en dergelijke wijze lessen wordt de oudere jeugd door Juventa voorbereid op de taak die hen later wacht.

Tijdschriften

Het tijdschrift voor de jeugd, dat, zoals hiervoor bleek, zijn oorsprong vond in de
achttiende eeuw, ging in de negentiende eeuw een belangrijke rol spelen. Er
verschenen tientallen weekbladen en tijdschriften met een sterk uiteenlopende
inhoud. Naarmate de eeuw vorderde, namen aantal en diversiteit alleen maar toe.
Mede dank zij de opheffing van het dagbladzegel in 1869 en de komst van nieuwe,
goedkopere druktechnieken kon dit genre tot grote bloei komen. Zo verscheen
tussen 1852 en 1 9o 5 wekelijks De Kinder-Courant. Het blad bevatte een plaat om uit
to knippen, in to kleuren en op to plakken. De inhoud bestond uit `gebeurtenissen
van den dag en merkwaardigheden uit vroegere tijdvakken der Nederlandsche
k
geschiedenis, bijzonderheden van den almanak, verhalen , anekdoten en dichtstuj es, opgaven van verschillende vermakelijkheden en bezigheden voor iederen dag
der week, raadsels, charaden en logogryphen, voorstellen ter oplossing, enz.
enz.'.

23

De bloeiperiode van het jeugdtijdschrift ma dan vooral in de tweede helft van
de negentiende eeuw to vinden zijn, ook in de eerste helft deden zich interessante
ontwikkelingen voor. Zo was in 183o in En eland het eerste P enny-Magazine
gepubliceerd, een van de vroegste geillustreerde volkstijdschriften dat wekelijks
verscheen. Dit voorbeeld werd al spoedig door het buitenland gevolgd. Nedland bleef niet achter: in 1834 verscheen, een jaar na het Duitse Pfennig-Magazin,
het Nederlandsch Magazijn ter verspreidingvan algemeene en nuttige kundigheden, dat in de
volksmond al snel het Penningmagazijn werd genoemd. Vanaf 18 3 4 verscheen bij
oosterburen ook Das Pfennig-Magazin _Pr Kinder. Ook dit initiatief werd
onze
nagevolgd, door de Haase uit ever S. de Visser, die zijn uitgave in 18 3 4 als volgt
aankondigde:

284

`Sedert eenige tijd worden er in En eland Frankrijk en Duitschland MA G A Z IINEN "ter verspreiding van nuttige kundigheden en wetenswaardige zaken" uitgegeven, hetwelk ook in ons vaderland met goeden uitslag is nagevolgd geworden.
In navolging van de in Duitschland ondernomene uitgave van "Das PfennigMagazin fur Kinder" heeft de ondergeteekende besloten, om, onder meedewerking van eenige vrienden der jeugd, een HOLLANDSCH PE NNING-MAGAZIJN,
dgeven,
uit
geschikt en naar de behoeften en zeden der Nederlandsche te
jeug,
4
fraaije
steendrukvignetten
versierd
zijn,
en
16 kolomieder nommer zal met3 of
men druks beslaan, in kwarto, op velin papier. Iedere week zal er eene Aflevering
worden uitgegeven – terwij1 de prijs voor 3 maanden slechts bedragen zal 1 ,2o.

[3 7]`De arme kinderen'
uit Juventa. Almanak
voorone
jg lieden van
beiderlei kunne, r8 o.
Steendruk van H.J.
Backer.

[3 8] Illustratie bij Ten
tafereel naar Shakespeare' in Hollandsch

,,,,,rtar.vic,„ 1LT , tole.
DZ AND112 liTtfaaSZN .

Penning-Magazijn
voor de jeugd, IN4i,
p. N. Een recensent in de
Boekzaal der Geleerde
Wereld van 1842 maakte
bevvaar teen deze bout-

snede `in een boek, dat
voor dejeugd beet geschreven te zijn'. Het ' talereel' isgewijd aan
Shakespeares treurspel
Richard iii. Twee 'booswichten' hebben de opdracht de eigenlijke
koning Eduard v en zijn
broertj,
e over wie Richard
voogd is, te vermoorden.
Beide knapen liggen bier
te slap,
en ich 'van geen
kwaad bewust, en de
armen om elkander geslagen' .
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Een nadere prospectus van Inteekening zal binnen weinige dagen in alle boekwinkels gratis te bekomen zijn, waarin een en ander breeder zal worden omschreven.'24
Het blad verscheen van 18 3 4 tot 18 5 2 en had een zeer gevarieerde inhoud. Er werd
regelmatig aandacht besteed aan algemene historische onderwerpen: bijdragen
over Napoleon, over de Europese vorstenhuizen, over landen, streken en steden
in historischperspectief. Ook actuele zaken kwamen aan de orde, zoals de beursbrand van Londe in 18 3 8 en de inhuldiging van koning Wilhelm iv van Pruisen
in 1 84o. De jonge lezer werd geinformeerd over de cultuur van Grieken en Romeinen, over de middeleeuwen en over historische personen als Attila, Oliver Cromwell en Beethoven.
De vaderlandse geschiedenis domineert vooral in de beginjaren: in 18 3 5 beslaat
dit onderdeel bijna de helft van het blad. De tachtigjarige Oorlog, het Oranjehuis,
zeehelden als Piet Hein en Maarten Tromp, staatslieden als Van Oldenbarnevelt
en de gebroeders De Witt, schrijvers als Hooft, Vondel en Huygens, schilders als
Lucas van Leyden en Jan Steen, komen aan bod in korte, informatieve bijdragen,
met bijna altijd een nationalistische tendens. De actualiteit wordt niet vergeten:
`Eindelijk is ons vaderland insgelijks in het genot van eene der gewigtigste uitvindingen van onzen leeftijd, van eenen ijzeren spoorweg. De hoadstad van het
Koninkrijk der Nederlanden, het wereldberoemde Amsterdam, is, door zulk een
weg met de stad van Koster en Kenau Hasselaar, met het om menige historische
herinnering belangwekkende, door zijne fraaije omstreken aanlokkelijke en in den
laatsten tijd zoo zeer in bloei toegenomen Haarlem verbonden! (1 8 39.
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Belangstellenden in andere landen en volken komen in het Penning-Mageqijn ook
aan hun trekken, vooral na 184 5 , wanneer meer dan een derde van het blad aan dit
dedeel
wordt besteed. Generalisaties schuwt men niet: `Achterdocht en blinde
r
on
zelfverheffing zijn hoofdtrekken in het karakter der Chinezen.' Over de bewoners
van Afrika beet het: `Ook de neger, die de binnenlanden van Afrika bewoont,
vergeet, als de zon, die hem op de schedel brandt, beneden de kimmen is gedaald,
de zorgen des levens, en danst bij den maneschijn met eene hartstogtelijke drift,
n wij ons naauwelijks een denkbeeld kunnen maken.' Tientallen steden in
waarva
het buitenland passeren de revue, terwijl ook verschillende rivieren aan bod
komen. Gehechtheid aan het eigene wordt ook in andere volken gewaardeerd. Zo
beet het over de bewoners van de Marquesas-eilanden: Ten hunner voornaamste
deugden, die den naam van wilden, welke men aan bun geeft, als min gepast zou
kunnen doe voorkomen – indien andere grove daartegen overstaande ondeugden en gewoonten, zoo als het eten der gevangenen die zij in hunne oorlogen
maken, dien niet rechtvaardigen – is hunne vaderlandsliefde, en bepaaldelijk eene
schier voorbeeldelooze gehechtheid aan den grond die hen geboren zag worden.'
Natuurlijk komen ook Nederlands-Indie, Nieuw-Guinea en Suriname aan de
orde. Het zijn kolonien, die ten dienste staan aan het vaderland, maar kritiek op
het aldaar gevoerde beleid is er ook: 'De arbeid op de plantaadjes wordt meeren-
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deels door Afrikaanse negerslaven verrigt; en deze ongelukkige menschen, die
men eerst wederregtelijk van hunne vrijheid heeft beroofd, la ten door hunne
meesters niet zelden zee hard, ja sours met afschuwelijke wreedheid behandeld te
worden.'
Planters en dieren staan vooral in de beginjaren van het tijdschrift in de belangstelling. Er zijn niet alleen fabels met een moraliserend karakter, maar ook bijdragen met een sterk didactische ondertoon, waarbij vooral op het nut wordt gewezen: 'Hoe zeer de mensch den rijkdom der natuur en van hare voortbrengselen
heft trachten te bespieden, en dezelve tot nut of genoegen, tot gebruiken en
de besch van reeds zoo
verkwikking heeft weten aan te wenden, is u bijouwing
menig voortbrengsel, van zoo menigen boom of plant gebleken.' Ten slotte nog
een citaat waaruit blijkt dat de overeenkomsten tussen de wereld der mensen en
die der dieren niet over het hoofd worden gezien:
'Met slechts bij den redelij ken mensch is een gevoel sterker, belangeloozer,
onvergankelijker, dan de liefde der ouders voor hunne kinderen; ook de dieren,
die ons het naaste verwant zijn, kennen een vuriger begeerte, dan die, om hunne
jongen te verzorgen. Eene voor ons onverklaarbare, maar krachtig werkende
natuurdrift zet hen aan, om de jeugdige, uit hen voortgesprotene schepselen in
nesten of Nolen teen koude en ongemak te beschermen; het voedsel dat zij noodig
hebben, voor hen op te zoeken, en hen tot den dood toe teen vijanden, die Nun
kroost te na komen, te beschermen. Treffend is het dikwijls te zien, welk een angst
onze huisdieren, zoo als de hond en de kat, aangrijpt, als men het waagt, een der
pas geworpenen 'on en uit het nest te nemen' (1 8 3 8).
Illustraties maakten een wezenlijk deel van het tijdschrift uit. Elke jaargang bevatte zo'n tweehonderd houtsneden; elk kwartaal verscheen er bovendien een
litho, op een los vel, die later, bij het inbinden, op de daarvoor bestemde plek
moest wordengeplaatst.
Over de lezertjes van dit tijdschrift is weinig bekend. Weliswaar was de prijs,
f4,80 per jaar, heel wat lager dan je voor een aantal prentenboeken met de totale
omvang van een jaargang zou moeten neertellen, maar voor een arbeidersgezin
was dit bedrag nog altijd een heel weekloon. In de tweede helft van de negentiende
eeuw zullen de kindertijdschriften, vooral door goedkopere druktechnieken, in
prijs aan dalen, waardoor ze binnen het bereik van een grotere groep moeten zijn
gekomen.

DISTRIBUTIE EN RECEPTIE

Distributie

Hoe kwam in de negentiende eeuw het kinderboek bij het kind terecht? Er waren,
zoals we zagen, allerlei soorten boeken in allerlei uitvoeringen en allerlei prij sklassen op de markt, waarbij, in de loop van de eeuw, de diversiteit toenam. Rond
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I Soo was de reguliere handel nog grotendeels in handen van boekverkopers. De

boekverkoper was vaak niet alleen iemand die in zijn Winkel boeken aan particulisten verkocht, maar ook uit ever die zijn produkten verspreidde via ruilhandel
met collega's. In de loop van de eeuw werden beide beroepen steeds meet gescheiden. Daarnaast bestona er nog een heel ander circuit. Als vanouds werd er ook
allerlei klein drukwerk op straat verkocht. Er waren liedjeszangers, die niet alleen
hun liedjes zongen, maar de teksten ook in losse vellen verkochten. Marskramers
g
latteland,
in en jaarmarkten
en kermissen of en waren bovendien actief op het p
waar boekhandels ontbraken. Wat zij precies verkochten is moeilijk te zeggen;
het ging waarschijnlijk vooral om almanakken en kleine romans, die voor weinig
geld aan de man werden gebracht.
Ongetwijfeld zal er op die manier ook jeugdliteratuur verkocht zijn. Bij de
vankin
speelden niet alleen de boekverkoper en de marskradistributie van
met een rol. De reedsgenoemde Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (zie p. 219,
24 5 ) stelde zich ten doel onder de kinderen van de `gemeene man' verantwoorde
jeugdliteratuur te verspreiden, hetzij rechtstreeks, hetzij via de boekhandel of de
scholen, die een aanzienlijke korting kregen.
Ook in de negentiende eeuw hoefde je een boek niet altijd te kopen om het te
kunnen lezen. Net als nu zullen de meeste kinderboeken door ouders gekocht zijn,
om cadeau te doe bij verjaardagen, naamdagen, Sinterklaas of Kerstmis, of bij de
voltooiing van een schooljaar. eel kinderboeken werden ook door de scholen
zelf als beloning voor een goede restate geschonken, zoals blijkt uit de talloze
iipties die bewaard zijn gebleven. Volwassenen kochten ook niet altijd alle
boeken. Sommigen waren georganiseerd in leesgezelschappen, waarbij men gezamenlij k boeken kocht om die onder de leden te laten circuleren. Er zijn geen
aanwijzingen dat kinderliteratuur hierbij een rol van betekenis heeft gespeeld.
Belangrijker waren de bibliotheken: die van de Maatschappij tot Nut van 't Al emeen, die in de vorige eeuw zo'n centrale plaats innamen, de uit idealisms geboren
volksbibliotheken, die vooral tegen het eind van de eeuw werden opgericht, en
winkelbibliotheken, waar, zoals we zagen op p. 260, bij voorbeeld Woutertje
Pieterse terecht kon. Ook hier geldt dat kinderen via deze kanalen zeker niet alleen
j eugdlite rat uur betrokken zullen hebben.

Receptie
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Wat vonden kinderen van kinderboeken? Ook dat is een vraag die nauwelijks te
valt. Hun
oordeel is vrijwel nooit voor het nageslacht vastgelegd.
be
is
Nicolaas Beets sprak zich uit over de sprookjes van Moeder de Gans en De Brave
Hendrik, Woutertje Pieterse bewonderde Glorioso, maar een algemeen beeld rijst
uit die verspreide uitspraken niet op.
Zo nu en dan kun je in memo es nog wel eens aardige uitspraken aantreffen.
Domineesdochter Keetje Hooijer-Bruins 0 8 17 -1 8 86) wijdt in haar herinneringen
ook enige woorden aan haar lemur: `Mijn leer- en leeslust waren letterlijk onverzadelijk. Tot mijn geluk had ik weinig voorraad lectuur. Behalve enkele Hol-

[ 391Illustratie (Motes beschermt de Midianitische maagden) uit J.H.van der Palm, Bijbel voor de
jeugd. Tafereelen uit de gewijde geschiedenis voor christen-huisgezinnen. Eerste deel,
Gouda an - . Dit werk van Van der Palm, dat behoorde tot de favoriete lectuur van domineesdochter
Keetje Bruins (1817 -a86 ), genoot in de eerste heft van de negentiende eeuw een grote populariteit.
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landsche en Fransche kinderboekjes, die ik letterlijk las tot ik ze van buiten kende,
werd mijn voornaamste lectuur na mijn tiende jaar de Historie van Robinson,
door Campe, en de Bijbel voor de jeugd, door van der Palm. Robinson he b ik
zeker dertien maalgelezen en v.d. Palms boek zeker even dikwijls. Ik zie mij zelve
nog op den schommel in het boschje achter de pastorie zitten lezen, met mijn
springtouw naast mij op het gras, waarmee ik mijn lectuur afwisselde. Wat later
verslond ik de geschiedenis van Nederland en de daarbij behoorende karakterkunde dervaderlandsche geschiedenis, door professor van Kampen. Altijd werd
ikgekweld door de vrees dat ik nooit genoeg zou weten eer mijn leertijd ophield
en door een akelig gevoel hoe bitter weinig ik wist.'25
Keetje Bruins behoorde ongetwijfeld tot de leergierige bovenlaag. Andere kinderen zullen minder hoog gegrepen hebben. Valt bun waardering misschien of to
lezen aan het aantal drukken dat een boek beleefde? Dat hangt ervan af. De Brave
Hendrik mag dan tussen 1 8 1 o en 1 877 zestig drukken beleefd hebben, over de
waardering zegt dit niets, omdat het vooral een schoolboekje was. De meeste
gegevens over de waardering zijn nog to vinden in recensies en algemene beschouwin en over kinderliteratuur, maar deze werden uiteraard niet door kinderen
maar door volwassenengeschreven. Bovendien zijn critici vrijwel steeds afkomstig uit een kleine culturele elite, die net zo min representatief is voor de totale
lezende bevolking als Keetje Bruins dat was voor de kinderen. We zullen het er
echter me moeten don.
Aan de hand van wat viergezaghebbende critici over dit onderwerp hebben
geschreven, zullen we proberen iets van een ontwikkeling in opvattingen over
jeugdliteratuur zichtbaar to maken. Potgieter formuleerde zijn visie in het tweede
kwart van de eeuw 0 83 8 -1 8 3 9). Beets laat in 1 8 67 zien hoezeer dergelijk ideeen
ook na 18 5 o nog opgeld deden. 27 Nieuwe opvattingen ontstonden bij De Genestet
(1 8 8), terwijl Busken Huet ( 1 8 6 3) van dit viertal nog de meest moderne opvattinz8
gen blijkt to huldigen.
Wat de onderlinge verschillen ook mogen zijn, allen betogen dat het schrijven
van kinderliteratuur als een serieuze zaak moet worden beschouwd. Daarom stellen ze hoe eisen aan de auteurs. De Genestet zegt hierover: 'vele boekjens voor de
kleine menschen [die uit} den boekwinkelen stroomen, hoe zelden is daar iets
byzonder aantrekkends; iets van eenige letterkundige waarde, dat studie en talent
verraadt.'
Dergelijke uitspraken worden telkens weer herhaald door de literatuurhistorici
na hen. Alle criticigaan tekeer teen de dogmatisch-religieuze kinderliteratuur, ze
herhalen keer op keer dat ze de `zedeprekende kinderen' en `kleine katechiseerschuwen.
meestertjes'
veraf Behalve Huet hebben ze ook een hekel aan de moderne
kinderboeken waarin allerlei wetenschappelijke kennis uiteengezet wordt.
Unaniem keren de critici zich teen thema's en motieven die het kind nog niet
kan bevatten. Deugden en ondeugden moeten bij voorkeur verwerkt zijn in gebeurtenissen uit de kinderwereld. Beets en De Genestet, de twee dominees, mogen
dan eenzijdige en dogmatisch-religieuze kinderliteratuur verafschuwen, ze yinden toch dat kinderliteratuur allereerst religieus en algemeen zedelijk opvoedend
moet zijn. Ze houden een fel pleidooi voor de ontwikkeling van de fantasie om de
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geest voor te bereiden op religieuze gevoelens. In hun ogen zijn sprookjes hier
uitermate geschikt voor. Voor Pot Teter bestaat er behoefte aan goede boeken die
kennis omtrent 'het menselijke' en 'het Nederlandse' overbrengen. Met het eerste
bedoelt hij het dagelijks leven en de natuur, met het tweede de nationals geschiedenis en het koningshuis. Impliciet eist hi' daarbij ook een moraal. Beets en De
Genestet bestrijden niet dat kinderliteratuur ook een didactische functie kan hebben, maar ze bespreken alleen moralistische literatuur. Pot Teter benadrukt herat te veel kennis het kind hoogmoedig
maakt
haaldelij
k d
,terwij1 vader en moeder
altijd de wijste moeten zijn. Voor De Genestet staat voorop dat men het kind te
veel en te vroeg wil onderwijzen, terwijl kinderen moeten kunnen spelen. In feite
pleiten Potgieter, Beets en De Genestet, ook al vragen ze om `waarheid' en `natuurlij kheid', voor idealistische literatuur. Huet sluit zich aan bij de opvatting dat
de zedelijke ontwikkeling voorop moet staan, maar bier vloeien voor hem andere
normen uit voort. Hij vindt een enkel onderwerp bij voorbaat ongeschikt en
heeft bovendien ruimere opvattingen over het soort kennis dat aan kinderen kan
worden overgedragen, terwiji voor hem een kinderboek ook best alleen didactisch mag zijn.
In de beoordeling van de hoofdpersonen in kinderliteratuur is een opvallende
ontwikkeling waar te nemen. Pot Teter en Beets willen deugdzame kinderen die
de volwassene altijd als de wijzere zien. Volwassenen moeten eerbiedwaardig en
navolgenswaardig zijn. Ook De Genestet eist modelpersonages, maar volgens
hemspreken al te deugdzame hoofdpersonen de kinderen niet aan. Kinderen in
boeken moeten dezelfde onschuldige ondeugden bezitten als echte kinderen,
waarbij volwassenen of en toe een oogje dichtknijpen. Net als gewone mensen
verliezen die volwassenen hun gezag niet als ze wel eens een foutje maken. Huet
stelt op dit punt een expliciete eisen.
Geestigheid is een bijzonder gewaardeerd kenmerk. Het is moeilijk om na te
gaan wat daar precies mee bedoeld wordt. In ieder geval worden de opvattingen
daarover steeds ruimer. Vol ens Pot Teter en Beets is het werk van Goeverneur
een toonbeeld vanpassende geestigheid. De Genestet is al ruimdenkender: zijn
voorbeelden doen denken aan de kwajongensstreken van Dik Trom. Wat het
avontuurlijke betreft valt er een vergelijkbare ontwikkeling waar te nemen. Potgieter vindt dat stof die avontuurlijke elementen bevat, zoals de vaderlandse
geschiedenis, zo behandeld moet worden dat het avontuurlijke niet benadrukt
wordt. Voor Beets en De Genestet is het avontuurlijke iets dat in dienst van de
moraalgebruikt kan worden om het boek aantrekkelijk te maken, maar het an
stige en bijgelovige wizen zij af. Dergelijke elementen zouden volgens hen uit
sprookjes verwijderd moeten worden. Busken Huet wil juist al het spannende in
sprookjes behouden omdat kinderen dit zo ontzettend waarderen.
Wat het taalgebruik betreft eisen alien begrijpelijkheid en natuurlijkheid. Eenstemmig verwerpen ze deftig en hoogdravend taalgebruik in kinderboeken, al kan
Beets het niet laten op te merken dat het verhevene op het kind een sterke aantrekkingskracht kan uitoefenen. Het andere uiterste, plat taalgebruik en gebrabbel,
wordt evenzeer verafschuwd. Levendigheid en aanschouwelijkheid worden bedoo het gebruik van dialogen en directe beschrijvingen.
reiktr
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Het grootste deel van de negentiende-eeuwse kinderboeken vindt in de ogen
van deze critici geen genade. Voor jonge kinderen acht men kindergedichtjes het
meest geschikt. Opvallend is dat de gedichten van Van Al hen nog steeds als een
toetssteen blijken te gelden. Voor Pot Teter en Beets vormen zijn verses ideale
kinderliteratuur, al wil Beets wel toe even dat het taalgebruik verouderd is. De
s kenni
en ik vinden die
Genestet heeft meer reserves: 'vele kinderen van mijn
gedichtjes in 't algemeen te wijs en te pedant voor ons en de zedelijke heldjes van
die gedichtjes min of meer onuitstaanbaar. Wij hebben meer sympathie voor
Goeverneur en voor een "Hollandsche jongen" van Hildebrand. Van zoo een kan
jets groeien! Maar at moet er worden van zoo'n zoet wijsgeertje a la Van Alph?'
Voor Busenk Huet is Van Al hen de ware kinderdichter van het verleden;
en
Goeverneur en Heije vervangen hem in de negentiende eeuw. Die laatsten worden
ook door de anderen, zij het niet zonder kritische kanttekeningen, gewaardeerd.
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Dit overzicht van denegentiende-eeuwse jeugdliteratuur kon niet anders dan
beknopt zijn. De overstelpende hoeveelheid rnateriaal noopt tot grote beperkingen. We zijn ons ervan bewust dat bepaalde genres in ons verhaal onderbelicht zijn
gebleven: zo zijn de religieuze literatuur, deSint-Nicolaas- en kerstverhalen en de
prentenboeken niet of nauwelijks aan de orde geweest. Toch zijn er wel enige
conclusies te trekken. In de negentiende eeuw ontwikkelde het schrijven van
kinderboeken zich tot een apart beroep. Ook lijken sommige uitgevers zich meer
en meer op het kinderboek toe te aan le en. De ingrijpende veranderingen in
het produktieproces van boeken zijn aan het kinderboek niet voorbijgegaan:
lezer kiezen uit een ruimer assortiment
naarmate de eeuw vorderde, kon de j oneg
van goedkopere boeken. Dure en goedkope boeken zijn er echter geweest vanaf
het begin: de prijzen varieren van een paar centen tot een paar gulden, al naar
gelang de uitvoering en de illustraties.
Op het inhoudelijk vlak blijft het moralisme oppermachtig, al zijn er zeker
verschuivingen in de richting van het realisme en een meer genuanceerde uitbeelding van de hoofdpersonen. Wie zich realiseert dat de ideeen van de Verlichting
p
worden,
niet verbaasd
as inast
de negentiende
eeuw op ruimezal
schaal toegep
zijn over het grote aandeel van de didactische literatuur. Wat wij nu ontspanningslectuur noemen blijkt slechts geleidelijk aan enige betekenis te krijgen. Sprookjes
uit vroeger eeuwen worden soms aangepast aan de negentiende-eeuwse moraal,
waarbij vooral erotische en gruwelijke elementen het moeten ontgelden. Het dier
heeft in het begin van deze periode nog een voorbeeldfunctie, maar wordt steeds
realistischer beschreven naarmate de tijd voortschrijdt; met de toenemende belangstelling voor het diergedrag groeit ook het respect voor het dier. De nationalistische orientatie op het verleden vond ook weerklank in de jeugdliteratuur,
waarbij het moralisme echter langzaam plaats maakt voor een meer didactische of
avontuurlijke component, terwijl het verleden steeds minder kritiekloos benaderd
wordt. Een vergelijkbare ontwikkeling doet zich voor bij het reisverhaal. Genres
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als almanakken en tijdschriften, die hun oorsprong vin en in de achttiende eeuw,
komen nu tot volle wasdom. Maar ook in de negentiende eeuw weten de yolksboeken de jonge lezers nog te boeien.
Over de distributie van het kinderboek is maar weinig bekend. Marskramers en
volksbibliotheken hebben hierbij zeker een ml gespeeld. Van wat de kinderen zelf
vonden, weten we niet veel, maar in de normen van de recensenten weerspiegelen
zich de veranderingen die ook in de boeken zelf gesignaleerd werden.
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[I] 'En de pret werd noggroter, toen ii. met kolossale stappen midden door de kring op Ito aanstapten.'
Tijden van weleer, perfect in beeld gebracht door Rie Reinderhoff, uit Het slot op den Hoef. Een
verhaal uit de ti'jd van Ada van Holland van C. Joh.Kieviet.

HARRY BEKKERING,
AUK JE HOLTROP EN KEES FENS

De eeuw van Sien en Otje
De twintigste eeuw

HARRY BEKKERING
Onvoltooid verleden tijd – Het historischejeugdboek

N 1974 SCHRIJFT JAN BLOKKER ill
zijn ietwat provocatief gestelde column 'Het kinderboek bestaat niet' het volgende: 'Het merkwaardige aan twee eeuwen kinderlectuur is [...], dat ze niets
nieuws heeft opgeleverd – dat er in al die tijd voor de "eigen belevingswereld" van
het kind geen genres, geen thema's en een literaire gezichtspunten zijn ontwikkeld die niet al lang, of in ieder geval eerder, bestonden in de lectuur van de zgn.
volwassenen' (Blokker, 1974). Als voorbeeld noemt hi' onder andere een bepaald
soort jongensboeken: 'De in de i 9de eeuw begonnen en tot op deze dag nog niet
opgedroogde stroom van jongensboeken zijn, zonder uitzondering, "kinderlijke"
pastiches op achtereenvolgens de Walter Scott-romantiek, de avonturenroman en
de detectivecultuur'. Kees Fens lijkt er een soortgelijke mening op na to houden:
`Het kinderboek blijft [...] in de meeste gevallen achter op de officiele literatuur,'
H et zou
' boeiend
waaraan hi' vervolgens deze toekomstverwachting verbindt:
zijn, een geschiedenis to schrijven van het kinderboek als schaduwloper' (Fens,
1974). Met andere woorden: de jeugdliteratuur hult zich in de afgedragen kleren
van de literatuur.
Hebben de beide Volkskrant-scribenten hetgelijk aan hun zijde? Zij gaan, zo
lijkt het ,
kennelijk uit van het (mogelijk) bestaan van het `autonome' kinderboek.
Daarmee be aan zij de fout de jeugdliteratuur los to maken uit het grotere verband
van de literatuur. In feite beschouwen zij Naar op deze wijze als een vorm van
lectuur, van triviaalliteratuur. Een opinerking van Blokker is in dit verband veelzeggend: `Tegenwerpingen van esthetisch-literaire aard liken me [...] weinig opportuun – het aardige van kinderen is o.a. dat ze geen smaak hebben in onze
volwassen zin van het woord, en niet eerder dan halverwege de puberteit de
nigszins geperverteerde neiging overnemen om een onderscheid to maken tussen
e
Kitsch en Kunst.'
Het mag inderdaad zo zijn dat er noch op het gebied van de genres noch op het
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tee van de thematiek essentiele verschillen bestaan, toch valt er nog wel lets
meer over te zeggen. Beide `literaturen' zijn vormen van esthetische (in de meest
ruime zin) communicatie, geven op specifieke wijze een beeld van de werkelijkheid, maar kenmerkend voor de jeug dliteratuur is dat het een esthetische commukh toont
nicatie betreft tussen volwassenen en kinderen, dat zij primair de werkelijeid
(of althans trâcht te tonen) onder een kinderlijk gezichtspunt en dat ze functioneert in de socialisatie van kinderen. Jeugdliteratuur kan in mijn visie dan ook het
beste worden beschouwd als een variant binnen het totaal van de literatuur.
De gegeven inleidende beschouwing is te meer op zijn plaats omdat in deze
paragraaf historische jeugdboeken centraal staan. Juist de geschiedenis van het
historische jeugdverhaal kan niet los gezien worden van de geschiedenis van de
historische roman voor volwassenen zoals die zich vanaf het begin van de negentiende eeuw heeft ontwikkeld. Ik hoef in dit verband maar te wizen op Nederlandse navolgers van Scott als Jacob van Lennep met zijn F erdinand Huyck (1840)
Schaapherder (1838). (Het nauwe verband tussen beide
D
en J. F. Oltmans metDe
literaire vormen blijkt overigens ook uit het feit dat genoemde werken later in
bekende series als `Oud Goud' en De Gulden Sporen-serie in bewerkte vorm voor
de jeugd gepubliceerd werden.) In een overzichtsartikel wijst Toke Hofman
(1983) er terecht op dat de historische avonturenroman, zoals Scott die heeft
ontwikkeld, in de geschiedenis van de literatuur, althans in Nederland, een hevige
dock korte bloeiperiode heeft gekend: 'Al rond 184o accentueerden Nederlandse
schrijvers van historische romans meer de historische idee die zij wilden uitwerken
dan de avonturen' (Hofman, 1983). Als voorbeeld van een dergelijk auteur wordt
veelal A. L. G. Bosboom-Toussaint no and die tussen 184o en 185o de Leycestercyclus schreef, waarin zij haar idee van het evangelisch christendom literair gestalte gaf. En men kan in as met Hofman vaststellen dat juist de meer psychologische, ideematige historische roman in de twintigste eeuw is uitgegroeid tot
een bijna apart literair genre, dat, door Simon Vestdijk en Hella Haasse, om de

belangrijksten te noemen, met een zekere voorkeur werd (en wordt) beoefend.
En reeds in de negentiende eeuw re en auteurs voor kinderen het genre aan
om bun ideeen te verkondigen. Want in het bijzonder een auteur als P. J. Andriesk 'tot
sen (1815-1874, zie ook p. 27o), van huis uit onderwijzer , schreef zijn boeken
vermeerdering van echt historische kennis onder het opkomend geslacht'. Zoals
veel van zijn collega-auteurs voor volwassenen koos hi' zijn stof dikwijls uit de
periode van de Gouden Eeuw. Het ging Andriessen vooral om kennis, waarbij hi'
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dan vooral doelde op kennis van de staatkundige geschiedenis: de geschiedenis
van oorlogen en wapenstilstanden, van trouw en ontrouw aan het vaderland en de
rol die koningen, prinsen, stadhouders, generaals en admiraals speelden. Andriesse blij ft in zijn boeken de onderwijzer die hi' van origine was. Zijn verhalen staan
vol met precieze data, voor- en achternamen worden volledig vermeld en in noten
ren van spanning,' zeg t
H et aan
worden bepaalde begrippen toegelicht.
'bgen
Anton Hofman (1 9 88), 'en het karakteriseren van hoofdpersonen ging [hem]
duidelijk minder goed of dan het nazoeken van kronieken.' Vol ens getuigenissen
van tijdgenoten werd het werk van Andriessen veel gelezen. Als verklaring biervoor wordt gegeven dat er in die tijd kennelijk behoefte bestond aan boeken
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waarin historische informatie gecombineerd wer d met een spannend verhaal ,al is
er bij Andriessen toch vaak eerder sprake van feiten dan van (spannende) fictie.
De andere grote en minstens zoveel schrijvende auteur van historische verhalen
in de negentiende eeuw is P. Louwerse (1840-1908, zie p. 271), eveneens, en het zal
bijna een topos worden, onderwijzer. Deze achtergrond is wellicht bepalend geweest voor wat hi' zelf zijn beste werk noemde, Geillustreerde vaderlandsche geschiedenis voorjong en oud (1886). Via dit werk hoopte hij, zoals de titel al aangeeft, niet
alleen de jeugd to bereiken, maar ook `de eenvoudigen in den lande, die hetgeen zij
in hunne jeugd van de Vaderlandsche Geschiedenis geleerd hebben, zoo goed als
geheel vergeten zijn'. (Geciteerd naar Hofman, 1 9 87.) Evenals voor Andriessen
was voor Louwerse, de 'Van Lennep voor kinderen' ,
zoals Theun de Vries hem
noemt in Dat was nog eens lezen! 2, geschiedenis vooral staatkundige geschiedenis:
reeksen van oorlogen en de rol die bepaalde invloedrijke personen hierin speelden. Subjectiever dan Andriessen – Louwerse wordt beschreven als een `vurig
vaderlander' en fervent aanhanger van het Huis van Oranje – en daardoor wellicht
een groter verteller, kreeg hi' ook meer kritiek to verduren. Zo schreef J. W. Gerhard (I 905) dat `voor Louwerse die geschiedenis slechts [bestond] uit een verheerlijking van 't ran' huffs en wat daarmee samenhangt: veldslagen, zeeslagen, generaals en admiraals. Hi' is de oppervlakkigste veelschrijver die we hebben'. Daar
staat dan degetuigenis van Cornelis Veth tegenover: 'In mijnadden
tijd h we voor
oorspronkelijk Hollandsche boeken de historische verhalen van Louwerse en Andriessen. De eersten w aren het best, er zat geest en leven in, ook werden wij niet zoo
voortdurend toegesproken als "lieve lezer". '(Geciteerd naar Hofman, 1987).
Niet zonder opzet is enige aandacht besteed aan het optreden van Andriessen en
Louwerse, want de auteur, met wie ik – binnen dit genre – de twintigste eeuw wil
laten beginnen, zet zich expliciet of teen het werk van in elk geval een van deze
twee voorgangers. C. Johan Kieviet 0858-193i), wederom onderwijzer, noemt
in een interview (Het V aderland, 18-3-1928) twee auteurs die in zijn ogen niet aan
de criteria van de ware jeugdboekenschrijver voldoen: 'Ik wilde een nieuwe g eest
brengen in de kinderliteratuur. Niet alleen in de geschiedkundige verhalen, maar
ook in de kinderromans[hijdoelt dan uiteraard op Dik Trom]. Tot nu toe – dat
hebben b.v. Andriessen en Gerdes [i.e. Eduard Gerdes, ' 8 21-i 89,
8 eveneens een
auteur van historische – sterk anti-katholieke – jeugdverhalen, zich voornamelijk
afspelend in de Gouden Eeuw] zo voortreffelijk gedaan, worden in de kinderliteratuur alle 'on ens en meisjes als hele brave wezentjes voorgesteld.' En op een
andereplaats zegt hi' over Andriessen: `Kijk, deze schrijver, hoe hoog ik hem ook
schat, begreep de kinderziel niet. Zijn boeken berusten hierop, dat hi' het romantische scheidt van hetgeschiedkundige, met het gevolg dat zij hier en daar erg saai
zijn. Vooral voor kinderen.' Hi' wilde in tegenstelling tot zijn voorgangers in veel
sterkere mate feiten en fantasie door elkaar laten to en: 'Ik heb daarentegen altijd
getracht het romantische en geschiedkundige dooreen to weven. In een van mijn
boeken zultge bijvoorbeeld een lane verhandeling lezen over het stadhouderloze
tijdperk of iets dergelijks.' Opgemerkt moet worden dat Kieviet zich overigens
wel degelijk documenteerde, hierbij gesteund door zijn broer Laurens Kieviet, die
leraar aardrijkskunde en geschiedenis was.
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He Kieviet die nieuwe geest gebracht? Gezien de vele drukken die zijn
historische jeugdboeken, tot in deze tijd, hebben bereikt, mag het antwoord,
dunkt me, bevestigend zijn. Kieviet wordt nog steeds gelezen, Andriessen en
Louwerse bij mijn weten nauwelijks. Kieviet is er in zijn eerste historische roman,
F ulco de minstreel (1892), in geslaagd, in de eerste plaats door de levendige verteltrant, en verder ook door de betrekkelijk simpele compositie, de niet diepgravende karaktertekening en de veelheid aan spannende gebeurtenissen, vele lezers
voor zich te winnen, waarbij het misschien niet onmogelijk is dat de canonisering
van dit werk zich voornamelijk heeft voltrokken van ouder op kind, zoals dat
dboeken geldt.
vermoedelijk voor meer `klassieke' jeug
Hoewel het niet is na te gaan in hoeverre de leeservaring van Fens (1982) voor
meer lezers opgaat, ma misschien toch aangenomen worden dat Kieviets stijl en
taal de indruk wekten dat men met iets bijzonders te maken had. Want Fens is inderdaad niet de enige die er zo over denkt. In Dal was nog eens le en. (1972) vin en
we bij diverse auteurs F ulco de minstreel als het begin van hun leescarriere (Willem
Brakman, Han G. Hoekstra, Alfred Kossmann). Brakman wijdt er zelfs zijn gehele
artikel aan, al speelt de meester die het verhaal voorlas, een minstens zo grote rol.
Zijn voorstelling van het boek is te aardig om bier onvermeld te laten: Tit het
binnenste van de meester we de het verhaal, en al vertellend vertelde eigenlijk alles
en iedereen mee. Hetging om een minstreel die wat rondzwierf, dat wil zeggen
voortdurend in de buurt was van het kasteel IJ sselstein en de witte edelvrouwe
daarbovenin. Dan zwierf hij wat verder weg, dan weer at dichterbij, maar steeds
werd hi gevolgd, steeds bekeken, steeds aan de hand rondgeleid, en er kon niets
gebeuren of de hele klas wist ervan. Wel vrij, wel even aan de aandacht ontsnappend, waren de verrader Peer, Peer met de leren kap, [...] en ook de ellendeling
Van Vianen. Zij onttrokken zich nu en an aan het oog en deden dan toornig,
maar kneukelend, het onvoorstelbare. Ondanks het geroep van "voor I Jsselstein
en Bertha" drongen zij door de muren heen, de trappen op, en in de hoge vertrekken le de zij de hand op de vrouwe. De rest verloor zich dan in vaag kerkerwerk
en vochtig stro te Dordrecht.'
In elk geval is het zo dat de eerste zinnen van het boek de lezer onmiskenbaar in
een andere, oudere wereld binnenleiden: 'Het was een schone augustusavond van
het jaar onzes Heeren 12 97 dat drie ruiters in gestrekte draflangs de heirweg reden
die naar het slot van de Heer van Heukelom voerde. Ongetwijfeld hadden zij een
warme rit achter de rug, want een wit schuim liep de edele dieren langs de zijden en
de klederen der ruiters waren met stof bedekt. Het was een hete dag geweest, zo
beet als het in de hondsdagen maar zijn kan. Het zonnetje had de ganse dag als een
gloeiende bol aan de wolkeloze hemel geschitterd en hare verzengende stralen
naar het aardrijk geschoten. Nu daalde het langzaam ter kimme en stond op het
punt om onder te aan. Toch bleef het nog warm, zelfs drukkend in de lucht, en er
bestond grond voor de veronderstelling dat er wel eens een donderbui zou kunnen volgen.'
Het effect van deze beginzinnen brengt Fens vooral terug tot de taal: Waarom
vond ik dit nu een echt boek? Ten eerste, geloof ik, vanwege de taal. De gemeenplaatsen [...] vond ik schitterend, want zeer "literair" [...]. Maar die gemeenplaatsen
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maakten het voor mij juist zeer echt: ze maakten het tot "schrijfwerk". [...] Maar u
zult het met me eens zijn dat in dit stuk vooral de beste gemeenplaatsen gebruikt
worden die dan denkbaar zijn. Ik noem als voorbeelden: "Het schuim lie de edele
dieren – us niet de "paarden" – langs de zijde. "De ruiters waren met stof bedekt", of: "de zon gaat als een gloeiende bol langs de hem l" en zo hoort het ook.
[...1 Voor mij was de oude taal waarin dit geschreven is juist de taal van de
dertiende eeuw. En dat maakte voor mij misschien de allergrootste bekoring uit.
Het is een bekoring die ik nu nog in vele opzichten herken en als een leidraad, zou
ik bijna willen ze en in lezen herken, nl. de bekoring van wat ver we is, naar
plaats eventueel, maar het liefst eigenlijk naar tijd' (Fens, 1 9 82). Het valt dan ook
te betreuren, dat de vijftiende druk een herziene druk is. De uitgever heeft gemeend ergoed aan te doen de taal aan te passen, zoals dat wel met meet klassieke
jeugdboeken – ik doel op het werk van J. B. Schuil – het geval is geweest. Veel van
hetbovengenoemde effect gaat dan verloren. Ook de illustraties zijn herzien,
kennelijk vanuit dezelfde `moderne' overwegingen. De schitterende tekeningen
van Rie Reinderhoff zijn vervangen door illustraties van de hand van Rien Poortvliet, waarbij blij kens de voorplaat in een (moderne) moeite door van Fulco een
ongeveer vijftienjarige 'on en gemaakt is.
Kieviets(oorspronkelijke) stiji kan dus als historiserend gekenschetst worden.
Vergelijkt men deze stijl met een werk uit deze tijd, met het eveneens veelgelezen
werk van Thea Beckman, Kruistocht in spijkerbroek, dan springt het verschil direct
in het oog. Beckmans taal is modern, althans niet bewust historiserend: 'Doff
zuchtte en wendde zich af. In het ziekenkamp inspecteerde hi' de strobedden, maar
bijna zonder iets te zien. Hi' keek niet naar Hilde, nauwelijks naar de priester die
bij een stervende knielde. Morgen moesten ze opbreken... morgen zou al zijn werk
van de laatste week teniet wordengedaan door de ellendige haast van Anselmus.
Hoe kon je zo'n man een beetje
zond
ge verstand instampen?'
Het wekt dan ook nauwelijks verbazing dat dezelfde Fens voor dit werk weinig
goede woo over heft: `...de taal [springt] nergens van levendigheid uit de
bladzijden. Misschien is kleurloosheid nog de beste karakterisering. Die kleurloosheid treft te meer, daar er in dit boek no al wat kleurigheden beschreven
dienden te worden: aangebeurtenissen, natuurpanorama's, spanningen, personages, steden en dorpen. [...] En daar Naar schrijfwijze weinig reliefrijk en gevarieerd
is, wordt lezing op den duur vermoeiend: alle beschrijvingen, van de natuur
bijvoorbeeld, liken op elkaar en alle steden hebben rote kerken en na straten. De schrijfster heeft nietsgezien, is althans niet in staat dat geziene in taal over
te brengen' (Fens, 1974). Fens voelt zich als lezer van een historische roman bedrogen.
In wat volt wordt aan de hand van een aantal vragen de vergelij king tussen
beide werken voortgezet, opdat op deze wijze wellicht een beeld kan worden
gegeven van de ontwikkeling binnen dit genre. Een korte inhoud van beide
werken zal deze vergelij king verduidelij ken. Fulco de minstreelspeelt in 12 97, direct
na de moord op Floris de Vijfde. Fulco is de dienaar, schildknaap van ridder
Gijsbrecht van I Jsselstein. Als de vijandige Heer van Vianen Gijsbrecht opsluit in
zijn kerkers – vooral omdat de eerste in een toernooi een smadelijke nederlaag
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teen ridder Gijsbrecht heeft geleden – , lukt het Fulco, vermomd als minstreel,
zijn beer to bevrijden.
den. Aan het eind van het boek wordt Fulco tot ridder
la en.
Kruistocht in spijkerbroek vergt, mede door de omvang, een jets uitgebreidere
samenvatting. Dolf Wega is een scholier van vijftien jaar en de zoon van dr. Wega.
n in het laboratorium van dr. Simiak en
In de kerstvakantie mag hi' een kijkje
emen
dr. Kneveltoer, twee collega's van zijn vader, die experimenteren met een apparaat
waarmee din en of personen naar het verleden geflitst kunnen worden. Dolf haalt
degeleerde over hem als eerste proefpersoon to gebruiken. Hi' komt in Duitsland
terecht, in 1202, waar hi' kennis maakt met Leonardo, een student op we naar
Bologna. Deze was in gevecht met struikrovers en Dolf redt hem. Wanneer Dolf
terug wil naar de plaats van aankomst om teruggeflitst to worden naar de twintigste eeuw, wordt hem de we versperd door een enorme stoet kinderen. Dolf
komt te laat en moet du in de middeleeuwen blijven. Hij wordt aangegrepen door
de ellende die er onder de kinderen heerst; Leonardo vertelt hemdat dit een
kinderkruistocht is. De beide 'on ens gaan met de kruistocht mee. Dolf werpt
zich op als leider en brengt organisatie in het leger, waardoor er minder kinderen
omkomen. Hi' biedt een root aantal gevaren het hoofd: een roodvonkepidemie;
tochten door de Alpen; kinderrovende ridders; een veldslag tussen ridders en
boeren waar de kinderen als buffer wordengebruikt. De kruistocht blijkt opgezet
to zijn door de monniken Anselmus en Johannis, die de kinderen in Genua aan
slavenhandelaars willen verkopen. Aan de kinderen hebben zij verteld dat in
Genua de zee voor hen zal opengaan, zodat ze naar Jeruzalem kunnen trekken,
waar de Saracenen voor hen op de vlucht zullen slaan. Anselmus voelt zich bedreigd door Dolf en beschuldigt hem ervan een afgezant van de duivel to zijn. Dolf
eist berechting en wordt ten slotte vrijgesproken. Bij aankomst in Genua blijkt de
valse opzet van de beide monniken, maar Dolf weet to voorkomen dat de kinderen
verkocht worden. Anselmus wordt op gruwelijke wijze vermoord door de kinderen en Johannis, die spijt had gekregen en Dolf van het plan van Anselmus verteld
had, keert met eengroot gedeelte van het leer terug. Dolf trekt met een ander
deel verder: de kinderen hebben de vrijheid geproefd en willen die behouden.
Wanneer ze Brindisi bereiken,
kunnen ze terug noch verder: achter nadert de
winter en voor hen lit de zee die ze niet over kunnen. Op het laatst ontstaat de
mogelij kheid om naar Venetie to aan. Inmiddels hebben dr. Simiak en zijn collega
boodschappen gestuurd naar de middeleeuwen, op de route van de kruistocht.
Dolf vindt er een van. Als hi' ziet dat het kinderleger goed terecht kan in Venetie,
laat hi' zich terugflitsen. Het boek eindigt met de terugkomst van Dolf in de
twintigste eeuw, in het laboratorium van Simiak en Kneveltoer (Walraven, 198o).
In hoeverre wordt bij voorbeeld het historische als voorbeeldig gezien? In
Kruistocht in spijkerbroek wordt een vergelij king getrokken tussen het heden en
verleden, waarbij zowel de negatieve als de positieve aspecten van elke periode aan
het licht komen: tegenover het afschuiven van verantwoordelijkheid (moderne
tijd) staat de trouw (middeleeuwen), tegenover de vervuilde natuur staat de technologische kennis van de twintigste eeuw. Maar ook: tegenover de lieflijke natuur
van de middeleeuwenplaatst Beckman de wrede dood door niet-weten. Sommige
zaken stelt ze voor als van alle ti' den: machtswellust en
eg.
oisme

[2] Dolf Vega— met een materie-transmitter teruggeflitst naar 1212 - te midden van de kinderen die de
Alen overtrekken op eveg naar Genua, en verder, om bet Heilige Land te bevrijden van de Saracenen.
Omslagillustratie van F. . van V liet voor Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman.
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In Fulco de minstreelis die letterlijke verbinding met het heden er niet, het blijft in
alle opzichten een historische roman, die ons niets, ook metaforisch niet, over het
a
heden wil mededelen. In Kieviets werk domineert het positieve het negatieve: het
armoedige bestaan van de horigen, de vele ziekten die er heersten, Kieviet schrijft
er niet over. Hoe slecht de hoofdfiguren er ook voorstaan, er bestaat een twijfel
over dat het re ht toch zal zegevieren. De 'good guys' bundelen bun krachten
tegenover de 'bad guys', ze staan elkaar bij tot in de dood. Psychische problemen
bestaan er niet: er is goed en kwaad. De scheiding hiertussen is aangebracht door
de collectieve moraal: de geboden van de kerk, de reels van het feodale stelsel, de
geloften van de riddereed.
Het is duidelijk dat de lezer van Kruistocht in spijkerbroek geacht wordt iets van
het boek `rnee te nemen'. Door twee tijdperken, de twintigste eeuw en de middeleeuwen, met elkaar in aanraking te brengen, wordt de 'one lezer de gelegenheid
gegeven een kritische blik te ontwikkelen: met `o en van nu' naar toen en met
`ogen van toen' naar het heden. Zo worden bedriegers ontmaskerd en de noodzaak van een (min of meer) democratisch leiderschap aan de orde gesteld. In Fulco
de minstreel gaat het in feite in de allereerste plaats om het romantische, het avontuurlijke van de riddertijd. Kritiek op bepaalde handelingen en omstandigheden
zal men er niet in vinden. In tegenstelling tot Kieviet ook heeft Beckman bewust
gekozen voor de geschiedenis van het yolk en niet voor die van de `hoe heren',
waardoor de eerste eerder in de traditie van Andriessen en Louwerse te plaatsen is
dan hijzelf wellicht veronderstelde.
Betrekkelijk gemakkelijk laat zich uit Kruistocht in spijkerbroek een moraal destilleren: opkomen voor de medemens, solidariteit, trouw, gezond verstand in plaats
van geweld. Kwaliteiten die duidelijk met het oog op het heden beschreven zijn.
Jets dergelijks is veel moeilijker in Fulco de minstreel aan te tonen, de waarden en
normen blijven daar `middeleeuwse' waarden en normen. De middeleeuwse ideologie wordt niet gekritiseerd ,
is ondergeschikt aan het avontuur.
De lijn is duidelijk: Kieviet heeft allereerst een spannend verhaal geschreven,
Beckman kiest voor een spannend verhaal, maar minstens zoveel voor wat men
zou kunnen noemen actuele relevantie. Een constatering die wellicht mogelijkheden
biedt, ontwikkelingen in de twintigste eeuw te beschrijven.
Naast Fulco de minstreel heeft Kieviet nog een aantal historische jeugdboeken op
zijn naam staan, waarvan de bekendste wel zijn In woelige dagen (1 894), Het slot op den
deze
hoe (1897), In 'Den Otter' (1908) en De duinheks (1913). De o pb ouw van d
verhalen verschilt niet wezenlijk van die van Fulco de minstreel: een goede ridder en
ppere onbaatzuchtige dienstman worden geplaatst tegenover een kwade
Benda
ridder met een even boosaardige en vaak nog laffe handlanger en het goede
overwint altijd. Daalder (i 9 5 o) doet een p oging het geheim van Kieviets populariteat te vet en zijn uitspraken brengen hem in de buurt van Fens: Er
' is in de
historische verhalen – hi' wist hoe Andriessen en Louwerse werkten en werden
verslonden – een zekere forsheid van lijn, een typische zwierigheid van behandeling, die ze onmiddellijk plaatsen naast de romans van volwassenen. Er is iets in
hem van de echte romanticus – zoals Oltmans er een was en Schimmel als hi'
zichzelf en zijn formidabele historiekennis vet at – die sfeer en geheimzinnigheid
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[ 3 1De trossen los, op wegnaar avontuur. Paddeltje (1908) werd geillustreerd door J.H.Isingsjr.
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weet te bewaren en in datbekoorlijk halfdonker de conflicten van edelaardige en
demonische figuren tot ontwikkeling en oplossing brengt. Wie de stemming van
het theater kan oproepen, is van succes verzekerd. [...] de man [...] had de warmte
en de kracht van een artist en hetplezier in zijn schrijverij, dat zich aan de lezer
meedeelt, wanneer hi'j zich niet-critisch laat leiden.'
Joh. H. Been 0 859 -193o), onderwijzer en archivaris, ma qua bekendheid bijna
op een lijn
geplaatst worden met Kieviet. Ook hem zien we immers in `literaire'
herinneringen veelvuldig terugkeren (Willem Brakman, Han G. Hoekstra, Elisabeth Keesing, Alfred Kossmann). Een zin uit Paddeltje is Keesing in het bijzonder
bijgebleven: Winnen van een machthebber, dat kon Paddeltje ook. Als de listige
handlanger van een rote zeerover probeert Paddeltje te brainwashen met spitsvondigheden plus dreigementen, antwoordt de 'on en: "...dood kun je me
maken, dat is ook algeen heel erg kunstje. Maar als ik dood ben, heb je m'n leven
toch niet. [...] En zolang ik 't heb kan daar trouwens maar een de Baas over spelen
en dat is die ouwe van me." Onafhankelijkheid en trouw naar eigen keuze, dat was
een verklaring van vrijheid die me nog een kriebel over de rug bezorgt, nu ik het
opzoek en het werkelijk zie staan.' (Dat was nog eens le en! 2.) Afkomstig uit Den
Briel schreef hi' vrijwel uitsluitend zeeverhalen. Ook Been is eerder een exponent
van de negentiende-eeuwse traditie dan een vertegenwoordiger van een nieuwe
richting. Ook hi' ma een romanticus genoemd worden. De inhoud van zijn
verhalen is immers doortrokken van de verheerlijking van de Hollanders in de
zeventiende eeuw. Zeehelden als De Ruyter en Tromp staan bij hem in zeer hoog
aanzien en spelen in veel van zijn boeken een niet onaanzienlijke rol. Meer an bij
Kieviet heeft zijn werk een didactisch karakter, at wellicht samenhangt met zijn
christelijke achtergrond (Zeeland) en zijn trouw aan het Oranjehuis. Bijlsma
(1 9 8 3 ) vermeldt dat zijn Da en en dagen van admiraal Dubbel Wit (1899), een boek
voor volwassenen, om de roerende beschrijving van liefde voor het land en het
vorstenhuis, verspreid werd onder de manschappen van leer en vloot.
Gestimuleerd door zijn uit ever Kluitman probeert Been ziin verhalen voor de
jeugd wat meer avontuur en spanning te even. Gezien het succes – zijn werk
werd vele malen herdrukt – is hi' daarin geslaagd. Zijn bekendste werken zijn de
volgende: De drie matrozen van Michiel de Ruyter (1906), Paddeltje, de scheepsjongen van
Michiel de Ruyter (1908), Om de schatten van Il Tigretto (1 9 z I). De blijvende bekendheid is waarschijnlijk mede te danken aan het feit dat Been zich verzekerd wist van
de medewerking van beroemde illustratoren als oh. Braakensiek, J. H. Isings jr.,
Tjeerd Bottema en Louis Raemaekers. De drie genoemde boeken vormen in
zekere zin een trilogie, volgen op elkaar, al kunnen ze goed afzonderlijk gelezen
worden. De inhoud ervan kan als volt samengevat worden (ik volg Bijlsma,
1 9 8 3 ): in het eerste boek worden de lotgevallen van drie jongemannen beschreven
die in handengevallen zijn van Algerijnse piraten en in Algerije als slaven worden
verkocht. Paddeltje, zijn beroemdste werk, is misschien het meest een jongensboek, waarbij de lezers zich het gemakkelijkst kunnen identificeren met de hoofdpersoon, wanneer ook deze in handen valt van Il Tigretto, de beruchte zeerover,
maar zich door zijn handigheid en doorzettingsvermogen – hi' is tenslotte een
scheepsjongen van Michiel de Ruyter – weet te bevrijden. In het laatste boek
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wordt strijd geleverd om de schatten van Il Tigretto na diens dood in handen te
krijgen, waardoor het in een as to opzichten reminiscenties oproept aan Stevensons Treasure Island, niet toevallig ook een roman die voor de jeugd bewerkt is. De
meet didactische intenties van Been komen goed uit in het waardeoordeel van
Bijlsma: 'De stij1 van Been is voor deze tijd at plechtig en dramatisch, maar door
zijn boeiende verteltrant en geestig woordgebruik, speciaal in Paddeltje, blijven
deze boeken behoren tot de goede historische zeeverhalen voor de jeugd, die een
be geven van de strijd van onze zeelieden in de i 7de eeuw en de gevaren waarin
zij verkeerden.'
Een, qua verteltrant, eerder bij Kieviet dan bij Been aansluitend auteur is Johan
Fabricius(1899-1980, nu eens een onderwijzer, maar journalist. Zijn eerste
jeugdboek, ook door hemzelf geillustreerd, is Eiko van den Reigershof (1 9 22), een
werk dat inderdaad beinvloed lijkt door de ridderverhalen van Kieviet. De waarheidsgetrouwheid van de gebeurtenissen is ondergeschikt aan spanning en avontuur. Het verschil met bij voorbeeld Fulco de minstreel is wel dat bier een veertien,
omstreeks i 3 8 7 in
jarige jongen de hoofdrol sp eelt. Maar ook in dit boek spelend
de omgeving van Coevorden,
gaat het om een ruzie tussen twee ridders, Otto en
Ebert. De laatste behandelt zijn pachters dermate onmenselijk dat ze weglopen.
Zelfs het verhaalverloop vertoont overeenkomsten met Kieviets beroemdste
boek: Eiko speelt met Bouke, een marskramer (vergelijk Fulco's eerste vermomming) een hoofdrol bij het bevrijden van de zoon van Otto, die door Egbert
gevangen genomen is. Egbert wordt ten slotte in de beslissende slag door zijn
eigen mensen afgemaakt.
Wel, qua onderwerp, in de trant van Been is Fabricius' beroemdste werk, De
scheepsjongens van Bontekoe (1924), een dikke avonturenroman over drie jongens uit
Hoorn die het ruime sop kiezen, richting Indie. Het verhaal gaat terug op het
Journael oftegedenckwaardige Beschrijvinghe van de Oost-Indische Reyze van Willem
Ysbrantsz. Bontekoe uit Hoorn, ook in de zeventiende en achttiende eeuw een
groot succes. Vol ens Van Gelder (1 9 87) moeten er teen de honderd edities van
Bontekoes reizen zijn verschenen. De gevarieerdheid van de hoofdpersonen,
Hajo, Rolf en Padde, biedt diverse soorten lezers identificatiemogelijkheden te
over. Padde, onhandig, dik, opvliegend, vaak mikpunt van spot, is er de oorzaak
van dat het schip in de lucht vliegt, na een brand in het kruitmagazijn. De overlevenden spoelen aan op Sumatra. De 'on ens raken bun schipper, bestevaer
Bontekoe, kwijt en trekken, het nodige aan avonturen belevend (er is zelfs sprake
van enige erotiek in de figuur van het Maleise meisje Dolimah. Zo wordt ze vanuit
de visie van Padde beschreven: 'Het kopje vormde een prachtig ovaal; de oortjes,
de lipjes, het neusje waren fijner dan Padde ze ooit gezien had; de sierlijk gebogen,
smalle wenkbrauwen, de donker-glanzende ogen, half versluierd achter de lange
wimpers, de prachtige haarval, waarin een zilveren gesp en een paar sneeuwwitte
bloempjes waren gestoken, de ten ere armen, handjes en vingertjes.'), door de
binnenlanden naar Straat Soenda, waar zij ten slotte opgenomen worden in de
bemanning van een bun niet onbekend schip, de Nieuw-Hoorn' van de als rivaal
van Bontekoe bekend staande kapitein 'Bruinvis'. Even later ontmoeten zij de
overgebleven opvarenden en schipper Bontekoe. Rolf blijft bij Bontekoe, het is
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tenslotte zijn oom, de anderen blijven bij 'Bruinvis', die op weg is naar Holland.
De reis verloopt voorspoedig en op 2 8 december 1620 le en ze in Vlissingen aan.
Maar zelfs dan blijven de gebeurtenissen avontuurlijk: ze aan met een jol naar
Dordrecht, schaatsen naar Amsterdam en met eenpaard en wagen bereiken ze
eindelijk Hoorn, net op tijd om het nieuwe jaar in te luiden.
Ekkers(1 9 8 3 ) is positief in zijn oordeel: `Hajo is het toonbeeld van de Hollandse jongen die verre landen wil ontdekken. Padde moet er niks van hebben,
maar hi' volt zijn vriend door dik en dun. Rolf is verstandig en kalm; vaak
worden de vrienden door zijn kennis gered. Fabricius is erin geslaagd het drietal
tot leven te brengen. Humor, vaart en spanning he ben het boek populair gemaakt. De vele jonge lezers waarderen ook de historische en geografische echtheid. Dat het scheepsleven in werkelijkheid heel wat minder romantisch was
– vervelender en harder – zal hun in eerste instantie een zorg zijn.' Dit ma waar
zijn, misschien gaat de betekenis van het boek nog iets verder, als we het voorwoord van Fabricius in ogenschouw nemen, gericht aan de Hollandse 'on ens
want het is toch vooral een boek over H011andse ondernemingslust, moed en
volharding: 'Het leven van een man, jongens, gaat nooit zonder stormen voorbij.
Hoe verder het land dat je bezeilen wilt, hoe moeilijker en gevaarlijker de reis.
Verlaat je schip niet, voor het onder je bezwijkt! Dan zal men later zeggen: "Hij
voer door vele stormen, maar zijn reis werd een reis van Bontekoe."' Daarmee
geeft Fabricius de gedachte achter het boek weer: het zeemansleven wordt gebruikt als voorbeeld voor en als metafoor vanhet volwassen worden.
Willem van Toorngeeft waarschijnlijk precies aan op grond waarvan ook dit
boek in de rijen der `klassieke' jeugdboeken – want menig auteur noemt het (Willem Brakman, Rob Nieuwenhuys, Annie M. G. Schmidt, Adriaan van der Veen,
Belcampo) – is terechtgekomen. Hi' noemt argumenten, die fraai aansluiten bij
wat eerdergezegd is: `Een van de belangrijkste eigenschappen van De scheepsjong
ens van Bontekoe is dat het een dik boek is. De meeste andere boeken waren veel te
gauw uit... [...] Een tweede zeer belangrijke eigenschap van De scheepsjongens is dat
het echtgebeurd was. [...] Je hoefde dus niet, zoals bij andere boeken, te twijfelen of
het allemaal wel kon. Het wasgebeurd. Ten overvloede bleek dat ook nog, zeer
wetenschappelijk, uit een enkele voetnoot. [...] De twee genoemde eigenschappen
[...] dienden wat mij betreft vooral ter versterking van de belangrijkste boodschap
van De schee_psjongens: Holland was het centrum van de wereld, alles buiten Holland
was een soort bizar prentenboek vol dreigende schoonheid, monsters, bodemloze
zeeen en oerwouden vol sla p en gluiperige Spanjaarden en trouweloze heidenen.
Maar hoe angstaanjagend dat allemaal ook mocht zijn, alles kwam goed.' (Dat was
nog eens le en! , 1972.)
Voor de volledigheid vermeld ik nog het op hoe leeftijd geschreven en ook
niet zonder succesgebleven Toontje Poland, een Alkmaarse jongen in de dagen van
Napoleon (1977), gevolgd door Toontje Poland onder de tro_penzon (1978), waarvan
Ekkers(1 9 8 3 ) de volgende karakteristiek geeft: 'Het eerste deel zit vol actie en
avontuur. De snel op elkaar volgende gebeurtenissen worden levendig beschreven, zodat de lezer een helder beeld krijgt van het leven in het begin van de vorige
eeuw. De liefde van de schrijver voor zijn geboorteland komt duidelijk naar voren

[4] Peter Hajo , Rolf en Padde , drie Hollandse' jongens uit Hoorn, kiezen het ruime sop, richtingIndie,
in het voetspoor van Willem Y sbrantsz. Bontekoe. Omslagillustratie van Johan F abricius voor De
scheepsjongens van Bontekoe.
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Wijcherts,
[5]
een onmiskenbaar
strijdlustige held van
calvinistiscben
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[6] Zezaten niet op een
paard, al deden ze ook
juist also ze een vurigros
onder ich hadden[...];
ze aten op een muurtje.'
Tekening van J .H.Isings
jr. uit Willem Wijcherts
van W . G. van de Hulst.
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in de beschrijvingen van het landschap, en vooral de tekening van Fien, de njai van
Toontje: zijn ongetrouwde javaanse vrouw, de moeder van zijn kinderen. Haar
liefde, trouw, kracht en bescheidenheid zorgen voor ontroerende gebeurtenissen.'
De volgende auteurs bespreek ik gezamenlijk, omdat zij in zekere zin dezelfde
`zuil' vertegenwoordigen. Hoewel W. G. van de Hulst sr. 0 879-1963), onderwijzer, vooral bekend isgeworden als schrijver van realistische verhalen voor 'ongens en meisjes van acht tot twaalf jaar met een sterk godsdienstige (hervormde)
inslag, was zijn eerste jeugdboek een historische roman, Willem Wijcherts (1907),
waarvan de invloed ingereformeerde kringen niet onderschat moet worden, als
we Maarten 't Hart (toen nog Martin Hart) mogen geloven: 'en Willem Wijcherts,
over een dappere Alkmaarder 'on en tijdens de Tachtigjarige Oorlog, greep me
zo aan, dat ik nu nog als ik iemand ontmoet die rooms-katholiek is, onmiddellijk
moet denken aan "Schele Ebben", vooral als de rooms-katholiek loenst, wat
merkwaardig vaak het geval is. Ja, Schele Ebben zal ik nooit vergeten; hi' wierp
ketters, vastgebonden in een met stenen verzwaarde jutezak, in een gracht vanuit
degevangenis.' (Ddt was nog eens le en! , 1972.)
Het verhaal begint vlak voor de Tachtigjarige Oorlog en eindigt in i 573 na het
beleg van Alkmaar, de overwinning op de Spanjaarden. Gezien de godsdiensttegenstellingen die deze oorlog beheersten, ontbreekt ook bier het religieuze
element niet, waardoor het boek in die zin to vergelijken valt met het werk van
Gerdes uit de vorige eeuw: de (calvinistische) geuzen zijn goed, de (katholieke)
Spanjaarden en bun aanhangers zijn slecht. De onmiskenbare (christelijke) held is
Willem Wijcherts, die op de eerste pagina's ook direct als zodanig gekenschetst
wordt: 'Baas Wijcherts keek zijn zoon strak en lang in de eerlijke, heldere bruine
kijkers. Hi' was trots op zijn ferme, nauwelijks vijftienjarige jongen, die zo sprekend op zijn vader geleek, met de krachtige, vierkante schouders, zijn stevige
knuisten en zijn moedige oogopslag.' Dit geldt in feite voor alle geuzen, in het
bijzonder voor bun met veel vuur beschreven aanvoerder Lumey: 'Die hoge,
brede, fieregestalte, met die woest-verwilderde Karen en de wilde, ruige baard,
met die vlammende donkere ogen, dat dreigende voorhoofd.' Opvallend is dat
dergelijke uiterlijke beschrijvingen van de Spanjaarden niet of nauwelijks voorkomen. Naast hetgeven van een spannend verhaal waarin
in Van
an de
st onteg enzeglij k is geslaagd – het boek kent ook nu nogvele
le lezers
, is –de Hulntenti
intentie
vande
auteur duidelijk: leid een christelijk leven en maak je dienstbaar aan yolk en
vaderland. Willem Wijcherts wordt ten voorbeeld gesteld aan de 'one lezers, een
vroom en moedig leven zal beloond worden met roem en geluk.
De tweede auteur in dit kader is Siebe van Aangium,
pseudoniem van Hendrik
Steen(18 95 -1 953 ), gereformeerd predikant. Constanten in zijn werk zijn: het
protestants-christelijke karakter, de verwerking van vele geschiedkundige feiten
en de locatie Noordoost-Friesland. Zijn wetenschappelijke achtergrond plaatst
hem eerder in de traditie van Andriessen dan in de rij en der pure avonturenvertellers. Vaakgeeft hi' in een woord vooraf verantwoording van het door hem gebruikte historische feitenmateriaal. Enkele citaten spreken in dit verband voor
zichzelf: 'Ik hoop dat de 'on ens door dit verhaal belangstelling voor de geschiedenis krijgen.' (De smokkelaars van de Schans), 'Van de storm die Moddergat en
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Paesens' vloot teisterde en haar manschap deed omkomen, wil dit verhaal vertellen. De namen, althans die der hoofdpersonen, de data en de feiten zijn historisch.
Zoals het bier verteld wordt, is hetgebeurd.' (Der zee ontrukt, 1948.)
Alsgezegd zijn vrijwel al zijn verhalen doordrenkt van het protestants-christeke geloof. De hoofdpersonen zijn reeds gelovig of ze worden bekeerd, zoals het
like
geval is met de ruwe bolster-blanke pit-held Hotse
, dieHiddes
getuigt:Ik' dank
U, Vader, dat Gij mij hebt aangenomen tot Uw kind. Mij, onwaardige, hebt Gij
genade bewezen.' (Geciteerd naar Wij ma, 1985.)
De derde auteur in dit rijtje, P. de Zeeuw (189o-1965) onderwijzer, noem ik niet
zozeer vanwege zijn eigen produktie – zijn boeken zijn vrijwel alle in de vergetelheidgeraakt – ,
als wel vanwege zijn bemoeienissen met een serie historische
jeugdboeken. Hi' stond namelijk aan de basis van de reeks `Oud Goud', waarin hi'
tal van klassieken (Don Quichot,De negerhut van oom Tom, Gullivers reken,Reinaert de
Vos, Ben Hur, De historie van de vier Heemskinderen) bewerkte, maar ook enkele
historische figuren of gebeurtenissen in een (bewerkt) jeugdig jasje stak (De reis
van Marco Polo Willem de Zwijger,De overwintering op Nova-Zembla, Michiel Adriaanszoon de Ruyter).
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Hiervoor, in de vergelijking tussen Kieviet en Beckman, viel het begrip 'actuele
relevantie', dat van toepassing werd geacht op werk van laatstgenoemde. Staat zij
daarin alleen, of mag gesteld worden, dat de cmoderne' jeugdboekenschrijvers
met hun historische jeugdboeken ernaar streven meer te geven dan alleen een
spannend avonturenverhaal? Toke Hofman merkt in haar eerder genoemd overzichtsartikel op dat de ingrijpende veranderingen in de samenleving vanaf 196o
ook het historische verhaal veranderd hebben. Zij noemt in dat verband een aantal
criteria, waaraan eengoed historisch verhaal moet voldoen. Aangenomen ma
worden dat Hofman zich hierbij op een artikel van Bertlein (i 975) beroept, die
vaststelt dat de waarde van hetgeschiedverhaal voor de intellectuele en emotioen
nele opvoeding toegenomen is door een aantal veranderingen dat in deze verhalen
is opgetreden. Minder dan vroeger staat de grote bekende held centraal; meer dan
vroeger gaat het om gewone mensen in hun dagelijkse doen en laten. Daarbij
signaleert Bertlein ook de trend meer het innerlijk van de mensen te benaderen
e twerken: door
Cwie es dazu kam'). Tevens bestaat de neiging zo exact mogelijk
aan de fictie veel feiten 'toe te voegen' trachten de schrijvers subjectieve willekeur
weg te nemen. Hi' voegt er, wellicht ten overvloede, aan toe dat alleen goede
schrijvers erin slagen een goed evenwicht te vinden tussen feit en fictie: te veel
feiten maken van het verhaal een tekst die te zeer op `Belehrung' is gericht (vergelij k Vos, 1 976). Hofman komt dan tot de volgende criteria:
– het historische tijdperk dat beschreven wordt moet organisch verbonden zijn
met het verhaal;
– de historische feiten moeten juist zijn: er ma een sprake zijn van subjectieve willekeur;
waar– het hoofdthema van het verhaal moet een algemeen geldende die
heid bevatten;
– het leven vangewone mensen moet meer centraal komen te staan dan de
avonturen van een held;
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de centrale figuur moet een goede identificatiemogelijkheid bezitten;
– het historische verhaal moet ertoe bijdragen dat vooroordelen en stereotypen
oobroken
worden.
r
d
Zij stelt dan vast dat 'de historische verhalen die na 196o zijn verschenen, in veel
opzichten aan deze eisen beantwoorden. Auteurs als Thea Beckman, Miep Diekmann, Alet Schouten, Henk van Kerkwijk, Tonny Vos, Willem Wilmink, An
Rutgers van der Loeff bestuderen het verleden kritisch en trekken vergelijkingen
tussen de tegenwoordige tijd en het verleden dat zij beschrijven. Hun hoofdfiguren kennen hun onzekerheden, angsten en twijfels. Ze hebben meer aandacht
voor de tragiek van het verleden dan voor de verrichte heldendaden. Wel blijven
de auteurs van nu een moraal uitdragen, maar een andere dan de schrijvers van
historische verhalen uit de vorige en het begin van de twintigste eeuw' (Hofman,
198 3 ). Enige aandacht voor de hier genoemde auteurs lijkt derhalve op zijn plaats.
Willem Wilmink (Moord in het moeras, 1979) en An Rutgers van der Loeff (De
kinderkaravaan, 1949) laat ik buiten beschouwing. Hun betekenis lit eerder binnen anderegenres.
De duidelijkste vertegenwoordiger van de nieuwe richting lijkt mij Miep Diekmann met haar Marijn bij de lorredraaiers (1965). Het door mij gehanteerde begrip
`actuele relevantie' isgeheel en al op haar intenties van toepassing, Diekmanns
voorwoord laat daar een misverstand over bestaan: 'Al is Marijn even oud als
jullie 04- 17 jaar in dit verhaal), hi' leefde in een andere tijd, in de 17de eeuw. En al
hebben mensen van alle volkeren bepaalde karakteristiekengemeen, er zijn verschillen.
In de tijd van Marijn bijvoorbeeld werden de mensen niet oud. Iedere dag kon
er een eind aan je leven komen door een verschrikkelijke epidemie, door oorlog,
door honer , gebrek , door slavernij. De mensen en ook de kinderen dus moesten
iedere dag vêchten om in leven te blijven, en velen hielden die harde strijd om het
bestaan maar enkele tientallen jaren vol. Daarom was iemand van 3o al "oud".
Daarom konden jongens van 15-18 jaar belangrijke functies bekleden, want dan
waren ze immers al op de helft van hun leven! [...I
Mensen als Marijn en Oeba, die hun eigen hart en verstand volgden, hebben de
stootgegeven tot het afschaffen van de slavernij. Mensen, zoals Knikkertje, het
slavinnetje, hebben geprobeerd te geloven in de goede wil van hun meesters en te
vertrouwen in hun beloften, ook al kwamen ze meestal bedrogen uit. Is de slavernij nu zo belangrijk in onze tijd dat een schrijver er zo jaar van zijn leven aan
besteedt en nog eens 2 speciale studiejare
n (zoals ik) om er achter te komen wat de
achtergronden van de slavernij zijn? Hoe precies slaven en meesters tegenover
elkaar stonden?
Het is belangrijk, juist in onze tijd met zijn rassendiscriminatie. Om daar een
eind aan te maken moet je allereerst weten hoe zo'n situatie gegroeid is en met
welke verouderde opvattingen we vaak opgescheept zitten. [...]
Misschien lijkt de geschiedenis van Marijn, die als slavenarts zijn eiland Curacao
ontvlucht en ook zijn uitzichtloze liefde voor Knikkertje, zomaar een soms schokkend avonturenverhaal. Maar alle beschrevengebeurtenissen berusten op historische feiten, die ik in boeken en brieven van slavenartsen, zeelui en ontdekkings-
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reizigers ben tegengekomen. Feiten, welke meet thuishoren in een roman voor
volwassenen. Maar omdat het gaat om jullie leeftijdgenoten, die zulke moeilijke
beslissingen moesten nemen, is het relaas over Marijn, Oeba en haar aanstaande
man Floris, en Knikkertje toch meet een boek voor de oudere jeugd.'
Miep Diekmann is in dit boek niet in de goede bedoelingen blijven steken, zoals
dat nog wel eens wil gebeuren bij andere schrijvers. Zij is ook de beste schriffster
onder de moderne auteurs van historische jeugdboeken, maar in de eerste plaats
–en daar gaat het kinderen toch vooral om – is het inderdaad 66k een spannend
avonturen- en liefdesverhaal. Een samenvatting kan wellicht een indruk geven.
Op Zooktober 168 i treft een orkaan Willemstad. De ouders van de hoofdpersonen Marijn en Oeba de By komen hierbij om het leven. Voor Marijn en Oeba
randert het leven op slag. Ze moeten volwassen worden. Voor Oeba houdt dit
ve
in dat ze samen met Aletta, haar oudste zus, Aletta's man Jan Frederik en hun
`boezem'slavin Knikkertje naar de slavenplantage Chinchoor zullen vertrekken.
Marijn blijft in Willemstad en gaat in de leer bij heelmeester Schagen.
Na eenpaar maanden ziet Marijn kans we te komen van Curacao en moet
daarbij Knikkertje, op wie hi' verliefd is, achterlaten. Een onmogelijke liefde,
want Knikkertje is zwart. Na zelf slaaf geweest te zijn op een afgelegen plantage
komt Marijn terecht op een zogenaamde slavenhaler, een schip, als chirurgijn. In
waar
tie belandt hi'ika
in Afr
diefunc
,hi' slaven moet keuren die voor de koop
bestemd zijn. Als hij, na een jaar we geweest te zijn, terugkeert op Curacao,
verneemt hi' dat Knikkertje ontvoerd is en naar Berbice (Suriname) is verscheept,
de vrees van iedere slaaf.
In deperiode dat hi' op Curacao is, weet hij de problemen tussen Aletta en
Oeba, die alle voortkomen uit Oeba's vrije houding tegenover de zwarten en in
het bijzonder Knikkertje, tot een oplossing te brengen. De beide zussen worden
weer met elkaar verzoend.
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Met behulp van Floris Pletsz., de `verloofde' van Oeba, lukt het Marijn naar
Berbice te reizen. Onderweg waagt hi' zijn leven om slaven te bevrijden uit een
brandend schip. Met de paar geredde slaven komt ook de stuurman van het verbrande schip aan boord, Sneebel. In Berbice aangekomen weet Marijn Knikkertje
op te sporen. Ze is er niet best aan toe en heeft een kind van haar meester, die haar
eerst verkracht heeft. Dit en het feit dat de maatschappij een huwelijk tussen
Marijn en Knikkertje nooit zal gedogen, maken het vrijwel onmogelijk uiting te
geven aan de gevoelens voor elkaar.
Op de terugweg komt het bijna tot muiterij. Sneebel en zijn trawanten, die
Knikkertje op hun beurt willen verkrachten – het is immers maar een zwarte –,
dwingen haar hierdoor zelfmoord te le en: ze springt overboord. Marijn, gewond, wordt met andere schepelingen in een roeibootje gezet. Ze bereiken een
eiland en komen een tijd later aan boord van een schip terug op Curacao.
Een minder begenadigd schrijver dan Miep Diekmann is Henk van Kerkwijk
(194o). Ook hi' heeft een aanzienlijk oeuvre op zijn naam staan. Van huis uit
onderwijzer, koos hi' uiteindelijk niet voor het onderwijs maar voor het schrijverschap. Hi' be on zoals wel meet jeugdboekenschrijvers (vergelijk Kuijer), met
het schrijven van boeken voor volwassenen, waarin wat men zou kunnen noemen

DE TWINTIGSTE EEUW

een moderne problematiek centraal staat: de hoofdfiguren verkeren in een identiteitscrisis als gevolg van sociaal isolement, angsten en seksuele frustraties, die
vaak veroorzaakt zijn door ongelukkige jeugdervaringen.
schrille tegenstelling tot deze visie staat die van zijn jeugdboeken. De (optiIn sc
mistische) hoofdpersonen van Lien a twaalf jaar kijken heel anders teen het leven
aan. Zij worden, zegt Verbeek (1985), slechts geplaagd door problemen van
buitenaf, die gelukkig wel oplosbaar blij ken. Of zijn fantasiekinderen zich nu
bevinden in het verleden, of in het roerige Amsterdam, of in ongewisse sciencefictionsituaties, steeds hebben ze to kampen met onbetrouwbare, vaak domme
volwassenen, die hen bedreigen of wier problemen zij moeten oplossen.
Zijn belangrijkste historische jeugdboeken zijn De ontvoering uit 'De Swaen'
(1967), Komplot op voile zee (1968) en Meindert Swarteziel en het bloed van de duivel
(1973), zich alle afspelend in de zeventiende eeuw. Het ouderwetse, traditionele
eraan is, dat het toch in de eerste plaats spannende avonturenverhalen zijn met
bekende ingredienten als muiterij, zee- en struikrovers, heksenjacht en zwarte
ma le. Het moderne is hierin gelegen dat Van Kerkwijk via de keuze van zijn
verhaalfiguren laat zien welke maatschappelijke wantoestanden er in het Nederland van de zeventiende eeuw heersten, onder andere als gevolg van de grote
verschillen tussen arm en rijk en godsdiensttwisten.
Verbeek (1 9 85) noemt Komplot op zee Van Kerkwijks best geslaagde historische
roman, waarvan hi j, om een beeld te geven, de volgende karakteristiek geeft: `Aan
het begin van de zeventiende eeuw beleven twee jongens, Isaac, de zoon van een
rijke Amsterdamse reder van Portugees- Joodse afkomst, en Derck, de zoon van
een arm Bra anise boer, een ruig zeemansavontuur op een refs naar Afrika.
Samen verijdelen zij een komplot van muitende zeelui en ze lossen ook nog ver
van hues een in Amsterdamgepleegde diefstal op. Het verhaal zit goed in elkaar, is
met vaart geschreven en voorzien van veel historische informatie. Een belangrijk
mot of is de betrekkelijkheid van uiterlijke kenmerken.'
Ook Alet Schouten 0 9 '7) is vooral bekend vanwege haar historische verhalen.
De historische achtergrond is bij haar echter van minder belang dan bij de genoemde auteurs, zoals ook blijkt uit de constatering van de Griffeljury (1 971) met
betrekking tot De mare van de Witte toren (197o): 'Het verhaal is geplaatst in een
gefingeerde historische periode, let meer nadruk op de mythische verbeelding
dan op het juiste weer even van de historische feiten.' Haar positie als jeugdliterair
auteur is niet onomstreden, want in hetzelfde juryrapport wordt opgemerkt dat
taal en stij1 geenszins literair to noemen zijn. Al een soongoedmakertje wordt er
dan nog aan toegevoegd: `... maar met weinig middelen wordt een verstaanbaarhe id bereikt Welke towel humoristisch als ernstig de wonderlijke gebeurtenissen
keurig verbeeldt.'
Ik meen to kunnen volstaan met enkele algemene opmerkingen, opgetekend uit
nd van haar pleitbezorger Vos (1984), die een aardig overzicht geeft van de
demo
as deen inhoud van haar werk: `...drie periodes hebben haar bijzondere belangstelling: Europa tot ongeveer het jaar 1 000, de zeventiende eeuw [bij wie komen we
die niet tegen? H. B. ] en de tweede helft van de negentiende eeuw. Haar vroegere
werk speelt zich vooral of in de tijd waarover weinig geschreven bronnen bestaan.
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[...1 De keuze voor die wat mistige tijd wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt
door haar belangstelling voor mythen en sagen. Geloof en bijgeloof spelen hierdoor in deze boeken een belangrijke rol. [...] Het feit dat over de vroege periode
van onze historie weinig bronnen bestaan, maakt dat Alet Schouten deze periode
moet verbeelden, waarbij zij gebruik maakt van een aantal vaste punten: historische feiten zoals het bestaan van Dorestad (Het teken van Wichart, 1969) en het
optreden van de Friese koning Radboud (Het vege kolkje, 1976). In Het pad van de
wildeman (198o) wordt dit vaste punt gevormd door de schat die in een prehistorischgraf bij het Franse dorpje Vix is gevonden.' In de boeken over de negentiende eeuw schenkt zij aandacht aan de sociale omstandigheden, waarin veel
mensen toen moesten leven – en in dit opzicht kan zij dus wel weer een echte
`moderne'genoemd worden. In De tinnen huzaar (1975) bij voorbeeld schetst zij de
sociale verschillen tussen de zoon van een fabrieksarbeider en de zoon van een
ijk dat de lezer eerder benieuwd is naar
koetsier, al acht Vos(184)
het waarschijnl
9
de afloop van het verhaal dan naar de oplossing van het sociale conflict.
To Vos-Dahmen von Buchholz (1923) is de enige auteur die vrijwel uitsluitend historische jeugdboeken heeft geschreven. Haar achtergrond (amateur-archeologe) zal er wel toe bijgedragen hebben dat haar werk een no al didactische
inslag heeft – een `Andriessen'-opvolgster dus. Dat de feiten kloppen lijkt vaak
belangrijker dan het verhaal. Dit is in sterke mate het geval in het eerste deel van de
Vikingen-trilogie, De Viking van Walacra (1971). Dit verhaal is doordrenkt van
gegevens over materialen, woningcultuur, godsdienst en levenswijze van een
zeekustvolk uit de negentiende eeuw. Een kaartje van de streek en een naamregister dragen er verder toe bij het leerrijke en informatieve te intensiveren. Sommige
p
assages liken zo uit een gewoon geschiedenis(leer)boek te komen: `Kooplieden
uit verre landen deden Walacra aan en brachten er hungoederen. Langs de Rijn
werden metalen en wijn aangevoerd. Uit En eland kwam koper, tin en ijzer.
Handelaars uit het hoe noorden voerden pelswerk aan. Een Friese koopman
bracht aardewerk uit Vechten en uit Keulen kwamen prachtige zwaarden, waarvoorgraaf Godebert veel belangstelling had...' Op deze wijze wordt men er
voortdurend met de neus op gedrukt met een (verantwoord) historisch verhaal
van doen te hebben. In de twee andere delen, Arenden vliegen alleen (1 974) en De
nieuwe vrijheid 0 977) slaagt Vos erin dit bezwaar enigermate we te nemen, getuige
ook het feit dat het tweede deel bekroond werd door een (Leidse) kinderjury, al
ft de stijl van Vos D
wat aan de `leerboekerige'
kant: 'e kwam naar Walacra
blij
man
in het kader van eengrootscheeps verdedigingsplan dat keizer Karel langs alle
kusten van zijn geweldige rijk ten uitvoer wilde laten brengen.' In `leerzaam '
opzicht is het belangrijkste dat zij een nieuw beeld verschaft van de tijd van de
Noormannen. Haar boeken laten volgens Vos Meier (1985) zien dat wij door het
oudegeschiedenisonderwijs een vertekend beeld hebben gekregen van deze periode. Het woord `vikingen' pleegt immers vrijwel uitsluitend associaties op te
roe en in negatieve zin: brandstichters, moordenaars en plunderaars. Door haar
grondige documentatie weet Vos dit beeld op zijn minst te nuanceren.
Heel dikwijls blij ken archeologische vondsten of ervaringen de basis voor haar
verhalen. Dat was reeds het geval bij haar eerste historische werk Divico (1964), dat

ALET SCHOUTEN

Miep Diekmann
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Het teller. van
WICHART

bit do Lorrodr tors

[7]it omslagvan een modern jeugdboek laat er geen misverstand over bestaan hoe de machtsverhoudingen liggen. Omslagillustratie van Dick de Wilde.
[8]De jongen Hari, als baby van zijn moeder geroofd en als slaaf opgegroeid aan het hof van de
Saksenkoning in Wales, vlucht samen met de hond Lufra naar Dorestad in de Lage Landen. Omslagillustratie van Rien Poortvliet voor Het teken van Wichart van Alet Schouten.
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gebaseerd is op de archeologische vondsten dicht bij haar woonplaats Vlissingen.
Hetblijkt ook bij twee recentere boeken, Van rendierjager tot roofridder (1 9 8 3 ) en
Het monster van de vuurmijn (1984). In het voorwoord van het eerste boek, vijftien
verhalen over beroemde archeologische vondsten en wat daarmee gebeurd had
kUnnen zijn, geeft de schrijfster aan hoe dergelijke vondsten haar inspiratiebron
vormen: `Als ik een voorwerp in handen houd, dat na honderden of zelfs na
duizenden jaren uit de grond komt, zie ik het met de ogen van de fantasie, daarvoor ben ik schrijfster. Er gebeurt iets met dat voorwerp. De mensen die het in
lang vervlogen tijden hebben gemaakt, ermee hebben gewerkt, komen tot leven.
Ik zie wat er met dit voorwerp gebeurd zou kunnen zijn.' (Geciteerd naar Vosi
Meijer, 1985.)
De ongekroonde koningin van het genre is toch Thea Beckman 0 9 23), die haar
grootste successen inderdaad heeft behaald met haar historische •jeugdboeken,
vooral met het bier reeds besproken Kruistocht in spijkerbroek. Het meeste succes,
maar ook de meeste kritiek, vooral van de zijde van de Cvolwassen') critici–men
vergelijke de kritiek van Fens hiervoor. Ik volg Verbeek 0 982) in zijn beschrijving van de receptie van Beckmans historische jeugdromans. Over het algemeen
werd er door lezers en critici positiefgereageerd, het een ma blijken uit de vele
enthousiaste recensies, de Griffels en bekroningen door kinderjury's. Men waardeert vooral drie aspecten: (I) de verhalen zijn spannend verteld; (2) de verhaalfiguren bieden de mogelijkheid tot identificatie; (3) de inhoud is leerzaam, informatief.
Enkele recensenten zijn minder enthousiast, wat vooral te herleiden is tot het
meten met op volwassen literatuur toegepaste literaire maatstaven. Men vergelijkt
bij voorbeeld Beckmans historische romans met die van Vestdijk en Hella Haasse
en een dergelijke vergelijking valt onvermijdelijk in het nadeel uit van eerstgenoemde. Zoals in de inleiding van deze paragraaf reeds werd aangegeven, wordt
haar werk dan tot de lectuur, de triviaalliteratuurgerekend. In tegenstelling tot
bovengenoemde pluspunten worden j• uist bekritiseerd: (I) haar stijl (clichematige
(vergelijk Fens), onhandige woordkeuze); (2) haar verhaalfiguren (die missen
psychologische die an (3) de manier waarop Beckman de informatie doseert
(ze wil te veel expliciet vertellen; ze beheerst de techniek niet de informatie ongemerkt, op natuurlijke wijze in het verhaal te verwerken). Ook uit literatuursociologische hoek komen bezwaren: zij zou met haar historische romans de lezer
slechts degelegenheid bieden aan de werkelijkheid te ontsnappen in een droomwereld inplaats van een kritische leeshouding van hem te vragen. Kortom: ook
deze kritiek verwijst haar naar de lectuur.
Beckman acht zulke kritiek onrechtvaardig: men ma in haar visie • jeugdliteratuur niet met dezelfde criteria te lijf gaan als de literatuur voor volwassenen, het
zijn onvergelijkbare grootheden.
Genoemde kritiek heeft zich vooral toegespitst op Kruistocht in spijkerbroek;
over haar latere boeken oordeelt men over het algemeen iets milder, al blijft vooral
haar stijl, ook bij de jeugdliteraire critici, mikpunt van kritiek.
Naast haar meest bekroonde boek heeft haar trilogie over de Honderdjarige
Oorlog in Frankrijk het meeste succes: Gee me de ruimte (1976), Triomf van de
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verschroeide aarde (1977) en Het rad van fortuin (1978). De inhoud van deze trilogie

laat zien dat Beckman grotendeels beantwoordt aan de hiervoorgenoemde criteria
voor eengoed 'modern' jeugdverhaal.
In het eerste boek is de vijftienjarige Marije de hoofdpersoon. Voornamelijk uit
haargezichtspunt (en dat van de alwetende verteller; bij Beckman is bijna altijd
66k sprake van een alwetende verteller, al was het alleen maar om de benodigde
historische informatie tegeven) wordt het verhaal verteld. Zij vlucht we ens
onenigheid met haar ouders uit Vlaanderen naar Frankrijk en belandt zo midden
in degevechten tussen de En else en Franse leers. Ze raakt bevriend met een
troubadour, een jongleur en Matthis. Samen reizen ze door het geteisterde Frankrijk.
Het tweede boek ispolitieker van aard. Nu is de inmiddels zestienjarige Matthis
de hoofdpersoon. Hi' moet namens de Franse legeraanvoerder Bertrand de Guesclin naar Parijs om geld te halen voor het verzet teen de Engelsen. In Parijs wordt
hi' geconfronteerd met de eerste burgerlijke revolutie. Het boek eindigt met een
geweldige orkaan die het En else leer vernietigt.
Het derde boek kent niet een duidelijke hoofdpersoon , lijkt ook minder hec ht
van structuur. Meer dan in de eerste twee delen is er sprake van velaamoureuze
ontwikkeling,
en oorlogsstrategieen en veldtochten en een (een bekende fout in dit
soort werken) overvloed van informatie.
Naar eigen zeggen heeft Beckman met deze drie romans het mondig worden
van hetgewone yolk, de geboorte van de revolutie teen de hoe heren naar voren
willen brengen. Daarnaast – en dat komt men ook teen in haar latere werk (Hasse
Simonsdochter)–vormt het mondig worden van de vrouw in een wereld die door
mannen wordt beheerst, een belangrijk motief. Aangenomen ma worden, dat de
trilogie juist door de identificatiemogelijkheid zo geliefd is: kinderen van twaa
twaalf
tot veertien jaar zouden ook graag als troubadour door Frankrijk zwerven, al zou
men
misschien beter van in
projectie kunnen spreken.
ditLiteratuursociologisch georienteerde critici meenden overigens enige afbreuk te kunnen doen aan
Beckmans `revolutionaire claim: zij betwijfelen of er wel een centraal thema in de
trilogie aanwezig is en bovendien vragen zij zich of of het `gewone yolk' wel
mondig wordt, in bun visie is er eerder sprake van de `gegoede burgerij'.
Beckman blijft toch vooral de auteur van historische jeugdboeken – zij publiceerde nog De stad in de storm (1979), De Gouden Dolk (1 9 82) en De val van de
Vredenborch (1 9 88) –, al heeft ze zich ook niet zonder succes met andere genres
beziggehouden.

In het voorgaande is nauwelijks aandacht besteed aan de eventuele pedagogische of didactische waarde van dit onverwoestbare genre, het betreft bier immers eerst en vooral een beschrijving van een literaire traditie. Dat neemt natuurlijk niet we dat juist dit genre veelal ontstaan is vanuit een dergelijke invalshoek;
degrote hoeveelheid schrijvende onderwijzers spreekt in dit opzicht boekdelen.
Het is dan ook niet toevallig dat Lea Dasberg in Het kinderboek als opvoeder: Twee
eeuwenpedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland, dit soort
werken het aangewezen genre achtte om onderzoek naar te verrichten. Een van
haar overwegingen lijkt me een passend besluit voor deze paragraaf:D'e zesde
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overweging [...1 was dat het historische kinderboek het meest direct duidelijk kan
dat in kinderboeken een 4de opvoedingsmilieu besloten ligt. Het histoma at
rische kinderboek heeft meer mogelijkheden dan welk ander genre ook kinderen
te confronteren met en aan het denken zetten over zaken en problemen en toestanden, waarmee ze via de drie andere opvoengsmilieus
di
– gezin, school en peergroep – niet in aanraking komen. Wel hebben we gezegd dat de school via geschiedents en aardrijkskundeles het kind in kennis brengt met andere ti' den en andere
volkeren, maar kennis nemen van is iets anders dan meeleven met, inleven in. Het
fictieve ontspanningsboek maakt het de lezer mogelijk de vernederingen van
Spartacus, de tweestrijd van een Hugenoot, de voldoening van Madame Curie, de
worden
verscheurdheid van een Surinaamse Nederlander bijnafhankelijk
het o
der land, als persoon lijk ervarinvan Suriname tussen zijn vaderland en zijn moeid
en Het historische
stor
gen te beleven en tot een stuje levenswijshe
te
verwerken.
ische
jeugdboek is bij uitstek grensverleggend, en, zoals we reeds eerder hebben betoogd, is dat volgens ons van rote pedagogische waarde' (Dasberg, 1 9 81). Al
kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat deze overweging toch vooral een
moderne zienswijze is.

Heldhaftig en vastberaden – Het avonturenboek

avonturenverhalen thuishoren in een literatuurgeschiedenis als deze. Nog sterker dan bij het historische jeugdboek dringt zich de
vraag op of dit genre niet bij uitstek een triviaal genre is en derhalve niet waard om
genoemd te worden, al ben ik me ervan bewust dat de kwestie van het onderscheid
tussen literatuur en lectuur binnen het domein van de jeugateratuur gecompliceerder ligt dan bij literatuur voor volwassenen. Het is immers zo dat veel volwassen beoordelaars no al wat kinder- en jeugdboeken als triviaal bestempelen, en
dan vooral op grond van taal- en structuurelementen. Inderdaad is met behulp van
romantheoretische begrippen als `perspectier , `tijd', `ruimte', 'figuren' betrekkelij k gemakkelijk aan te tonen dat in jeugdliteraire teksten dit soort categorieen in
hun eenvoudigste vorm verschijnen. Maar hoe rigide moet en kan men dit onderscheid hanteren, als het om jeugdboeken gaat? Aan de andere kant kan men
zeggen dat de moeilijkheidsgraad van teksten, als criterium, ook weer de nodige
problemen met zich mee brengt. Enerzijds bestaan er, vooral recente, jeugdliteraire teksten, die in structureel opzicht tamelijk complex zijn – er kan gedacht
worden aan Krabat (Otfried Preussler) of De dagen van ohm (Miep Diekmann) –
anderzijds is dat criterium van de moeilijkheidsgraad weinig exact. Er bestaat
immers literatuur voor volwassenen die voor de jeugd `leesbaar' is (Carmiggelt,
Bomans, Biesheuvel, Mensje van Keulen), terwijl er daartegenover teksten bestaan die weliswaarvoor volwassenen bestemd zijn, dock ook door hen te moeilijk
worden bevonden (Ivo Michiels,Jacq Firmin Vogelaar). In dit soort tegenspraken kan men verzeild raken, wanneer uitsluitend de moeilijkheidsgraad van teksten als uitgangspunt genomen wordt.
MEN K A N Z I C H A F V R A G E N of
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Ook in pedagogisch-didactisch opzicht – als het om jeugdliteratuur gaat is deze
zienswijze onvermijdelijk, da.Arom is het ook een literaire variant – speelt de kwestie van literatuur versus lectuur een niet onaanzienlijke rol. Vooral stripverhalen,
detectives en avonturenverhalen worden door volwassenen al snel als `leesvoer',
`clicheliteratuue of met andere benamingen van een zelfde negatieve gevoelswaarde aangeduid.
Nu is de veroordeling van dit soort lectuur binnen het gebied van de jeugdliteratuur niet van recente datum. Aan het einde van de vorige eeuw hield Wolgast
(1896) reeds een vurig pleidooi voor kwaliteit met zijn betoog over Das Blend
unsererJungendliteratur. In Nederland waarschuwden in het begin van de twintigste eeuw Van Hichtum, Stamperius en Gerhard teen wat zij noemden `sensatie-literatuur', omdat ze van mening waren dat dit soort teksten de jeugdige lezer
ongeschikt zou maken voor het lezen van goede ( = literair en pedagogisch verantwoorde) boeken. Zeer bekend is de in de jaren vijftig woedende hetze teen
strips, met het werk van Wertham (1 95 4), Seduction of the innocent, als belangrijkste
exponent daarvan; hi' veroordeelde vooral (seks en) geweld in deze tekstsoort, die
hij verantwoordelijk achtte voor de door hem geconstateerde morele aftakeling
van de jeugd. Als kenmerken van `Schundliteratuue gelden het clichematige
karakter van de verbeelde werkelijkheid, de zwart-wittekening van de personages
(stereotypering), een gebrek aan consistentie en waarschijnlijkheid in de ' plot,'
een sterke voorkeur voor sensatie. Men komt, net als in de lectuur voor volwassenen overigens, steeds hetzelfde verhaalverloop teen: inleiding-verwikkeling-gelukkige afloop, waarbij de verwikkeling veelal uitsluitend tot doel heeft de spanning te rho en. Welke personages de handeling dragen, doet er nauwelijks iets
toe, de afloop staat vast, er is een open einde, er is nauwelijks plaats voor verrassin en. Kruithof (1 974) geeft dit schrijfprocede een illustratieve afkorting mee:
D GA v (De Gelukkige Afloop Vertragen). Vooral in series – ik kom er nog over te
spreken – als Arendsoog, De kameleon, Inspecteur Arglistig vindt men deze kenmerken terug. En de herhaling daarvan is kennelijk een van de belangrijkste factoren
voor het formidabele succes van dit soort series.
Ghesquiere (1986 2) duidt het succes van reeksen als de genoemde vooral in
psychologische zin. Ze bieden projectie- en compensatiemogelijkheden, 'De Vijf
of de 'on ens uit De Kameleon slagen waar anderen, meestal volwassenen, mislukken. Ook de volgende verklaring is (ontwikkelings)psychologisch van aard.
Doordat elk avonturenverhaal in feite hetzelfde verhaal (D GAV) vertelt, krijgen
kinderen sneller vat op het geheel en genieten ze er meer van: het lezen van
gelijksoortige teksten geeft, zo is de gedachte, de jeugdige lezer de illusie dat hi' in
staat is een tekst met succes te recipieren, met andere woorden dat hi' over leesvaardigheid beschikt. Dezelfde Ghesquiere geeft daarom het lezen van series een
plaats in de leesontwikkeling van het kind: `Als we ermee rekening houden dat
kinderen bij de evaluatie van teksten bun vroegere leeservaring niet echt benutten
en nog niet over een overkoepelende structuur beschikken, dan hoeft het on niet
te verwonderen dat het serielezen voor de meeste kinderen een vast stadium vormt
in de leesontwikkeling. Gelijksoortige teksten liken haast een noodzaak voor het
verwerven van inzicht in tekststructuren en -strategieen.'
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In het voorgaande is no al de nadruk gelegd op de tegenstanders van avonturenverhalen, vooral inpedagogische zin. Inderdaad is het zo dat iemand als Stamperius boeken van Gustave Aimard(18'8- '883, auteur van veel gelezen Indianenverhalen) beschouwde als ware sensatieromans voor de jeugd. Het verbaast hem
dat ouders en onderwijzers hun kinderen Indianenboeken van Aimard in handen
kondengeven: 'Want Of men ontkent den invloed op de zedelijke vorming van het
kind – en 't zou een stout beweren zijn dit te doen – Of men moet toe even dat die
e de fantasie in hooge mate prikkelende Indianenverhalen, waarin een
bloederig,
moord, zoo 't slechts een roodhuidgeldt, niet geteld, ja zelfs toegejuicht wordt,
allesbehalvegeschikt zijn om edele gezindheden te wekken en gezonde begrippen
van naastenliefde en verdraagzaamheid aan te kweeken' (Stamperius, 1 9 Io). Ook
Met een kwartje de wereld rond van Paul d'Ivoi (1856 -1915, auteur van reisverhalen),
zegt hi' ,
lezen kinderen alleen om de avonturen. Dezelfde Aimard moet het ook
ontgelden bij Gerhard; diens boeken acht hi' verderfelijk voor kinderen. `Deze
wereld van bandieten, zeeschuimers is [...] niet een wereld, waarin men de jeugd
brengen ma en
en daarom moet Aimard [...] ook uit de kinderbibliotheek verdwiinen'(Gerhard ,
19o5).
Daar staan echtergetuigenissen van tijdgenoten tegenover. Zo oordeelt Cornelis Veth buitengewoon mild over de boeken van Aimard, die hi' `niet gansch
onstichtelijk' noemt; de liefde voor de natuur, voor vreemde volkeren en voor de
vrijheid weegt ruimschoots op teen 'het beetje bloeddorst' en 'de vele onzin'
(Veth, 1 9 12). Theo Thijssen gaat nog veel verder in zijn tijdschrijft De Nieuwe
School: `Er er nog, ik heb de stellige overtuiging, dat die heerlike boeken van
Aimard machtig veel he en bijgedragen tot mijn geestelike groei; ik weet zeker,
dat ik veel minner snort mensgeweest zou zijn, als Aimard niet had meegedaan
aan m'n opvoeding. En als het waar is, dat de tegenwoordige jeugd als gevolg van
een kwasi-pedagogische kletscampagne tegen de avonturen-boeken, minder Aimard en minder Marryat [Captain Marryat, 1 79 2-1848, auteur van spannende zeeavonturenverhalen] [...] te lezen krijgt dan vroeger, dan beweer ik, dat-ie bij ons
vergeleken, heel wat te kort komt.' (Geciteerd naar De Vries, 1989).
Jaren later houdt Godfried Bomans soortgelijke betogen, en, al zijn zijn voorbeelden andere auteurs (James Fenimore Cooper, Karl May), het gaat in wezen om
hetzelfde. De avonturenroman dankt in Bomans' visie zijn succes aan het feit dat
de hoofdpersoon een held is, met wie de lezer zich nu eenmaal graag identificeert.
Het thema is altijd: de held die wint. Hi' legt, net als Blokker (1 974), maar dan in
grote literatuur: of de held nu
Ody
h of
positieve zin , verband met de
`rote'
sseus
beet
Buffalo Bill, Aeneas of Sherlock Holmes, dat doet niet terzake. Waar het om gaat,
is dat hi' alle gevaren trotseert en eindigt als overwinnaar. Vol ens Bomans is er
maar een manier om minderwaardige avonturenverhalen – hi' doelt dan op
kioskromans als Lord Lister en Dick Bos – te bestrijden: met goede avonturenverhalen. Daarom moet men kinderen het werk van, en daar verschijnen ze weer,
Karl May, James Fenimore Cooper en Paul d'Ivoi in handen geven. Het is onzin
om te denken dat men hun ooit zou kunnen verbieden avonturenverhalen te lezen
en er is ook niets op teen: Nog nooit is er een 'on en gesignaleerd, die zijn
vriendinnetje op een spoorrail vastbond en met een mes doorstak, omdat hi' dat

1
4

[91De berovingvan de postkoets. De wetten van het genre schrijven het voor. Omslagillustratie
van J .Huizinga.
[101 Raadselsammers
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er ens in een Indianenverhaal gelezen had. Een on en die dat doet, is niet wijs.
Een andere verklaring is er niet' (Bomans, 1948).
Opvallend is datgeen van de geciteerde auteurs in zijn voorbeelden refereert
aan al of niet jeugdliteraire geschriften – want de schrijvers die en and worden,
schreven niet primair voor kinderen – van Nederlandse makelij. Slaat men de
beide deeltjes Dat was nog eens le en! op, dan doer zich daar (bijna) hetzelfde verschijnsel voor. Geert van Beek adoreert Winnetou; A. den Doolaard spreekt over
legendarische Indianenbevechters als Old Shatterhand en Old Firehand; Rinus
Ferdinandusse treurt nu nog om Winnetous dood; ook Han G. Hoekstra las natuurlij k alle Karl Mays en noemt eveneens Aimard; en zelfs een vrouwelijk auteur
als An Rutgers van der Loeff wilde niets liever dan Winnetous sporen drukken;
J. C. van Schagen vermeldt het zo langzamerhand bijna bekende rijtje, Karl May,
Gustave Aimard en Paul d'Ivoi, Bob den Uyl kon niet loskomen van Dumas' De
drie musketiers; Adriaan van der Veen las en herlas alles van KarlMay en vermeed
De dood van Winnetou, voor hem mOcht Winnetou niet dood, maar vond ook de
werken van Paul d'Ivoi en Captain Marra
opwin dende lectuur; Winnetou en de
Y
zeerovers acht Leo Vroman het schitterendste boek uit zijn jeugd; Hans Berghuis
wijdt een gedicht aan Winnetou en Karl May blijkt voor F. van den Bosch vooral
een magistraal verteller to zijn; Rein Bloem bewierookt Steubens Tecumseh Cde
Bergleeuw' voor insiders).
Er zijn slechts twee auteurs die jeugdliteraire voorbeelden uit de Nederlandse
literatuur casuquo lectuur noemen. T. van Deel, maar in feite in negatieve zin,
want hi' zet ze of to en voor hem belangrijkere verhalen van W. G. van de Hulst:
`Op dit ogenblik zijn al deze verhalen niet meer zo werkelijk als toen. Maar ze
blijven toch iets ze en dat voor mij belangrijker is dan alle Bob Eversen,
Arendsogen en dierenverhalen uit de wildernis die daarna kwamen.' (Dcit was nog
eens le en! , 1 97 2.) De tweede is Wiel Kusters, die in een ietwat ironisch getoonzette
beschouwing zijn jeugdliefde voor Arendsoog (De bende van de blauwe bergen) belijdt
(Dat was nog eens le en! 2, 1 9 8 7).

3 2.2.

Wat staat mij, met deze gegevens als achtergrond, nu to doen? Valt er eigenlijk wel
iets to behandelen, literair-historischgesproken? Kennelijk is het zo dat Nederlandse jeugdboekenauteurs, als ze al avonturenverhalen schreven, toch liever historische avonturen beschreven (ziep. 268). Deze omstandigheid heeft er ook toe
geleid dat hierna een subgenre van het avonturenverhaal (of van het historische
verhaal, het hangt er maar van of waar men de nadruk op legt), het oorlogsboek,
behandeld zal worden vanuit dezelfde visie als bij het historische jeugdboek
`avonturen' versus 'actuele relevantie'). Maar voordat daartoe over aan wordt,
iets anders. Ik kan er niet omheen, al was het alleen maarvanwege uitspraken als
die van Thijssen en Bomans, enige aandacht te besteden aan avonturenboeken in
de meer strikte zin van het woord, en onvermijdelijk komt men dan uit bij series,
teksten die als triviaal bestempeld worden dus. Als een soort exemplum van het
genus zal ik een serie betrekkelijk uitputtend bespreken. De keuze is daarbij
gevallen op de Bob Evers-serie van Willy van der Heide. Om een aantal redenen.
In de eersteplaats nemen detective-verhalen een belangrijke plaats in in – laten we

[I I] Tegenwind ontmoet de Kameleon zelden.Bandtekeningvan Gerard van Straaten.
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het zo maar noemen – de ontspanningslectuur (men kan denken aan De Kameleon,
De Diskus, Inspecteur Arglistig, Commissaris Ac ter (alle bij Kluitman uitgegeven), Bas Banning, Pim Pandoer, en eigenlijk ook Arendsoog). In de tweede plaats is

3 24

het bij de Bob Evers-serie mogelijk
ts ievan een historische dimensie in to bouwen.
De reeks is immers een met name in de jaren vijftig en zestig populaire jeugddetectiveserie en daardoorgeschikt als exemplum, door zijn toenmalige populariteit en
door het feit dat hi'j is afgerond,
er komen een nieuwe delen meer uit. In de derde
plaats is er bij mijn weten nog nauwelijks aandacht aan besteed, al geldt dit
wellicht voor meer van de hierbovengenoemde reeksen (vergelijk Wijma, 1976).
Net als in vroeger ti' den blijken in de weinige – symptomatisch voor dit soort
geschriften – contemporaine besprekingen van de delen van de serie de meningen
nogal verdeeld over de inhoudelijke en pedagogische kwaliteiten ervan. Bij opvoeders is duidelijk de angst aanwezig dat de negatieve invloed van een hele serie
avonturenboeken op de jeugd wel eens root zou kunnen zijn, veel groter dan bij
een enkel avonturenboek: 'Geld, avontuur, toeval en branie zijn ook hi er uit
voorraad leverbaar. De schurken worden deskundig ontmaskerd en de ondeugd
Nevig aan de kaak gesteld. Het ziet er dus best wel pedagogisch uit en in een boek
kan het ook best, maar vermenigvuldigd met 3 o doet het je je hart toch vasthouden voor Bob, Jan en Arie en... hun enthousiaste lezers.' (Uit een bespreking van
het dertigste Bob Evers-boek, Heibel in Honoloeloe , Idilgids oktober 196o.)
Zoalsgezegd is de oogst aan receptiegegevens betrekkelijk ma er. Periodieken
als de Idilgids en Ons eigen blad besteedden aandacht aan de serie, maar ook enkele
dag- en weekbladen als de NRC, Nieuwsblad van het Noorden en Vrij Nederland
maken melding van het verschijnen van nieuwe delen. Zoals to verwachten viel,
to en de meningen no al uiteen. Sommige recensenten zijn mild negatief, bij
voorbeeld die van de Provinciale Overijselse en Zwolse Courant (1 7-12-1954), die bij
zestiende
deel ht:nu
`Ook
en
fti
en zesti
verzucht:
weer verhet verschijnen van het vijftiende
gast de auteur zijn jeugdige lezers op tal van avonturen, hi' weet steeds weer voor
afwisseling en meestentijds ongevaarlijke sensatie to zorgen en toch bezorgen deze
boeken ons heimwee naar de successen van een vorige periode, naar dat prachtige
De Scheepsjongens van Bontekoe. [...] Die boeken hadden sfeer, de lezer werd opgenomen in het verhaal, de jeugdige hoofdpersonen waren 'on ens van vlees en bloed.'
Dat de Idilgids er niet veel van moet hebben,
spreekt vanzelf. Over Een meesterstunt
in Mexico meldt zij: 'Weer een gooi- en smijtboek uit de Bob Evers-serie. [...] Er
wordt aan een stuk door ingerevolverd, met dynamiet gesmeten, ontvoerd, gedood en allerlei ander akelig opwindend werk gedaan en soms op de meest sinistere maniergesproken over dood, electrische stoel, enz. Een beeldverhaal kan er
verfrissend bij zijn!' (november 195 5). Maar ook Vrij Nederland (17-7-1954)
schrijft in soortgelijke termen over enkele deeltjes, slotformuleringen als in het
volgende citaat zouden in jeug
dboekenrecensies (in De Blauw Geruite Kiel) van nu
ondenkbaar zijn: 'Willy van der Heide schrijft zijn jongensboeken [...] aan de
lopende band. En ze worden aan de lopende band gedrukt en herdrukt ook!
Waarom? We hebben ook in de driepas verschenen delen, Een motorboot voor een
drijvend fiesje, Een klopjacht op een kapitein, Kabaal om een varkensleren koffer, alleen
maar lach-of-ik-schiet geestigheden gevonden en kunnen, bij alle verbazing voor
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de vindingrijkheid van de schrijver , zijn boeken vol gebral en kwasi-flinkheid
onmogelijk aanbevelen.'
Pedagogische bezwaren voeren nog steeds de boventoon , net als vroeger:D'e
ongemanierde ruwheid die uit deze serieverhalen spreekt, de leugens, die als
"smoesjes" zo vanzelfsprekend worden gevonden, het altijd maar weer neerrammeien van tegenstanders met revolverbutts, het aspect van Amerika op zijn
slechtst... dit alles maakt ze onbruikbaar voor onze jeugd.' (Idilgids, januari/
februari 1958.)
Maar het Nieuwblad van het Noorden (12-8-1961) ziet wel wat in de reeks. Over
Heibel in Honoloeloe schrijft de recensent: `Ook dit nieuwe boek is humoristisch
geschreven, het is spannend en avontuurlijk, kortom kostelijke lectuur voor jong
en oud.' En ook een eerbiedwaardig dagblad als Het Vaderland (26-11-1955) laat
zich in lovende zin uit over de serie (naar aanleiding van Vreemd krakeel in Califor,
een interessant
boek het verhaal
is vlot geschreven en
j
nii):ongens
`V oor oudere
e om t boeken.'
bevat alle elementen die nodig zijn
Bijna all recensenten – ook de negatieve – erkennen de schrijverskwaliteiten
van Van der Heide. De N R c (8-6-1955): `Handig is Van der Heide, schrijven kan
hij ook, en hij weet van dingen die 'on ens interesseren.' Zelfs de Idilgids (oktober
1 9 61) vindt dat 'het boek veel positiefs te bieden [beef* scherpe waarneming van
alledaagse eigenaardigheden; summiere en rake karaktertekening; goede taalvoering en vooral een frisse dialoog, op het filmische al'.
Het is duidelijk, de opvoeders uit de jaren vijftig en zestig waren het over het
algemeen met elkaar eens: de boeken waren voor 'on ens heel aantrekkelijk – over
meisjes wordt bij dit genre zelden of noongesproken – maar (daarom?) pedagogisch niet verantwoord door de ruwheid, leugenachtigheid en het geweld dat erin
werd gepresenteerd als hoorde het bij het dagelijks leven. De boekjes werden
echter, zoals dat bijna bij elke serie gaat, door de jeugd verslonden en beleefden
herdruk op herdruk.
In 1975 blijkt de (dan reeds volwassen) journalist Henk Bergman zich nog
steeds in de ban van Willy van der Heide te bevinden: 'Willy van der Heide. De
man die mij zoveel onvergetelijke uren had bezorgd met zijn verhalen over Arie
Roos, Jan Prins en Bob Evers. De man die er voorgezorgd had dat ziek-zijn ook
altijd zijn plezierige kanten had, want dan was het zo lekker om weer over Arie
Roos te lezen (lekker Roossen noemden we dat).' ( Vrij Nederland, 16-8-1975.) Hi'
p
robeert ook een verklaring te vinden voor de attractiviteit van de serie: W at
maakt de Arie Roos-boeken nou zo aantrekkelijk? De meest simpele (en niet de
slechtste) verklaring lijkt me dat ze gewoon leuk, spannend en goed geschreven
zijn. De uit den treure herhaalde grappen over Arie's uiterlijk en Jan's zuinigheid
vervelen eigenlijk nooit; in elk avontuur zijn er steeds wisselende kansen en het
geheel wordt opgediend met een ondertoon van nonchalance, die het lezen er nog
plezieriger op maakt.' Bergman waagt zich ook aan een historische verklaring:
`Toch is er misschien nog een andere reden, namelijk dat de boeken geschreven
zijn dwars teen alle pedagogische principes van de jaren vijftig in.' Het is aardig
om te lezen dat Bergman, in 1 97 5, een andere tijd met andere opvoedingsidealen,
wel ziet waar deproblemen van de opvoeders anno 1975 met de serie in gelegen
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zullen zijn. In de bezwaren van recensenten uit de jaren vijftig en zestig wordt met
geen woordgerept over stereotypering van bepaalde roe en. Bergman: `Bel
vrouwen en negers behoren niet tot de slimsten der aarde. Willy van der Heide
lijkt oral een negervriend. Onze zwarte broeders worden regelmatig aangeduid als aapmens of chimpansee. In de eerste drukken van Drie jongens op een
onbewoond eiland komt zelfs de term nikkers voor, maar die is in latere drukken
vervangen door Walden. Geen bezwaar voor Bergman, want hi' sluit zijn artikel of
met de geruststellende mededeling dat hi' er een haat teen Bel en vrouwen en
negers aan heeft overgehouden.

3 26

Dan nu de boeken zelf. Enkele feitelijke gegevens. Willy van der Heide is het
pseudoniem van Willem van den Hout (1916-198 5 ). Bij zijn dood had hi' 3 4 delen
van de Bob Evers-serie op zijn naam staan.
gen en enkele andere verhaalelementen
Aan de hand van persoonsbeschrijvin
zal ik proberen een beeld te schetsen van de reeks. Als inleiding op dat beeld geef
ik een samenvatting van 'en deeltje (Arie Roos als ruilmatroos), waarbij gebruik
gemaakt is van de achterflap. Zo wordt tegelijkertijd een indruk gegeven van het
taalgebruik van de auteur en de sfeer van de serie: `Nauwelijks bijgekomen van het
schatgraversavontuur in de verlaten smaragdmijnen van Columbia rolt ons
drieste
drietal, Bob Evers, Jan Prins en dikke Arie Roos alweer in een andere, zo
d
mogelijk nog gevaarlijker affaire: door een stom toeval blijken zij en de aan lager
wal geraakte ingenieur Rikkers in bezit te zijn van zeer geheime papieren van
aartsschurk Juan Cabral, die hij voor grof geld verkocht heeft aan een zekere
Czappa, een niet minder te duchten collega-schurk. Zijn zij nu de enige die beschikken over de exacte gegevens inzake de vindplaats van een aantal in de beruchte Bermuda-driehoek gezonken Spaanse goudgaljoenen? Uit de snel volgende reeks regelrechte aanslagen op hun leven moeten onze vrienden wel concluderen dat de bende van Czappa om veiligheidsredenen zo snel mogelijk uit hakeld dient te worden. Onder schier onmogelijke omstandigheden voeren zij een
P
niet
voor een Chinese scheepskok. Alsof dat nog
lan uit, waarbijrie
A Roos invalt
avontuurlijk genoeg is, moet daarna het met hoogspanningsbedrading en bullterriers bewaakte hoofdkwartier van Czappa nog overmeesterd worden. Zal de aan
gierigheid grenzende zuinigheid van Jan Prins nu eindelijk eens in hun voordeel
werken?'
De reeks is genoemd naar Bob Evers, maar in feite speelt deze in vrijwel elk deel
een betrekkelijk ondergeschikte rol. Dat de sere toch naar hem genoemd is, kan
misschien verklaard worden vanuit het feit dat in de jaren vijftig alles wat uit
Amerika kwam per definitie opwindend was. Hoe hi' eruitziet wordt nergens
duidelijk en ook worden hem nergens markante karaktertrekken meegegeven. Hi'
wordt omschreven als een gezonde Amerikaanse knul, zoon van een miljonair
(`Bob had een sterk gestel en een maag als een struisvogel'). Hi' heeft aanleg voor
techniek, is graag met machines bezig en vooral houdt hi' van actie: `...ik wil
trammelant, voor de drommel, dat is alles wat ik vraag. Geen privebadkamers en
al die pret. Alleen maar wat droog brood en wat gezellige herrie.' Hi' houdt er een
soort `padvinderseer' op na: 'Het was misschien gerechtvaardigd de muiters van
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[I 2 a] Het artistieke niveau van het voorplat is in overeenstemming met de inhoud.

Omslagillustratie Morien.
[I z 13} Van der Heides stereotypie is door R.

van Giffen perfect geillustreerd!

[I 2 c] Arie Roos , hun belachelijk dikke en schijnbaar zotte, sproetige en roodharige vriend als redder in

de nood. Omslagillustratie Morien.
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Bove af een schot door de ribben te geven. Maar dat vond hi' toch ook wel een
beetje bar... zo zonder waarschuwing.' De gekleurde medemens acht hi' inderdaad
van weinig waarde, het een duidelijk blijkt uit de wijze waarop hi' spreekt over
enkele Kanaken, in een gevecht met musters. ' "Twee man versterking," [i.e. de
Kanaken] besloot Bob, "maar ik denk niet dat we er veel aan zullen hebben. Schuif
ze eens opzij, in een kooi, en laten we die deur eens bekij ken."'
De ware hoofdfiguur van de reeks is Arie Roos, zoon van een niet onbemiddelde reder, geintroduceerd in het eerste deel als 'de dikke roodharige, sproetige
Arie'. Maar dat is nog niet alles, dit weinig flatteuze beeld wordt door de verteller
nog verder aangedikt met de mededeling dat hij beroemd is `om de hoeveelheden
die hi verslinden kon. Aries leven was vol van mensen die in zijn dikke benen
knepen en vroegen of die sours hol waren en of hi' een gat in zijn maag had.
Hoeveel Arie ook at, hi had kort daarna weer honer. Hi' had allang zo dik
moeten zijn dat er wel zeventien Aries uit ha den gekund, maar no Sir! Hi' bleef
recce even rond, werd niet magerder en niet dikker en lette steeds op of niet
remand een boterham over had.'
Zijn kracht als detective ligt – onder andere – in zijn onnozele uiterlijk, waardoor mensen hem onderschatten en hij, dus, gemakkelijker din en aan de weet
kan komen. Zo zien zijn vrienden hem: `... bun belachelijk dikke en schijnbaar
zotte, sproetige en roodharige vriend [die] beschikte over een brein dat meer
opmerkte, scherper opmerkte en maar al te vaak ook sneller werkte dan het hunne.
Nog steeds waren zij op zoek naar het geheim van het Roos-brein.'
Een ander pluspunt als detective is Aries fabuleervermogen. Zijn specialiteit is
verhalen verzinnen (en hi'j kan ze nog vertellen ook). Daarnaast wordt hem een
we wonderbaarlijke listigheid toegedicht. Hi' maakt er bijna een sport van
anders en slimmer te denken dan anderen: `Hi' had lol, hi' had altijd plezier als hij,
raakte.'
door zijn hersens te gebruiken , zijn tegenstanders een paar zetten voor raakte.
Dat hi' altijd over veel geld beschikt, zal de jeugdige lezers niet onaangenaam
zijn voorgekomen – het bekende projectieverschijnsel– , hi' geeft het nog graag
uit ook, bij voorkeur aan taxi's, hotels en dergelijke. Bij Arie dient het geld
voortdurend te rollen.
De Dritte im Bunde is Jan Prins, omschreven als 'de kwieke kolonelszoon', en
buitengewoon leergierig. Hi' kent hele stukken uit de Encyclopaedia Britannica uit
zijn hoofd en is in het bezit van een wiskundeknobbel. Net als Arie is hi' hbs'er.
Jan is het meest `padvinder' van de drie. Met het doden van anderen, uit wraak,
heeft hi' moeite, meer dan de anderen. Zijn moraal spreekt het duidelijkst uit deze
uitspraak:` Je ma een mens neerschieten in geval van harde noodzakelijkheid, L.]
als zelfverdediging. Maar als je je doel kunt bereiken door hem een klap op zijn
kop te geven en vast te binden, vind ik het niet in orde om hem zonder waarschuwing neer te schieten. Dat is een kinderachtigheid, dat is een kwestie van sportiviteit.' In nog een ander opzicht wijkt hi' sterk af van de andere twee, vooral van
Arie Roos. Hi' is buitengewoon zuinig, in de hele reeks blijft dat zijn meest
geprononceerde kenmerk. Dat is te meer opvallend, aangezien er over het algemeen niet op een dubbeltje gekeken wordt; de statussymbolen lie en er niet om,
bootreizen, dure auto's, duce hotels, dure kleding, en ook de ruimtes waar de
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verhalen zich afspelen, kunnen gerust als exotisch betiteld worden. Men vergelike in dit verband enkele titels: Avontuur in de Stille Zuickee, Een speurtocbt door
Noord-Afrika, Een meesterstunt in Mexico, Trammelant op Trinidad, Pyamarel in Panama, Hoog spel in Hongkong, Heibel in Honoloeloe , Cnall-effecten in Casablanca.

Hoe is hetgesteld met de tegenstanders van Willy van der Heides illustere
drietal? Uit de beschrijving van hun hoedanigheden zal duidelijk worden waarom
er vanpedagogische zijde, nu misschien meer dan vroeger, nogal wat bezwaren
mogelij k zijn.
De tegenstanders hebben uiterlijk het een en ander met elkaar gemeen. Ze zijn
ofwel uitzonderlijk klein van stuk ofwel erg uit de kluiten gewassen. Ze zijn – bekendgegeven in series van deze aard – onmiddellijk herkenbaar als bandiet met
`hun tronies als losgelaten gevangenisboeven' en ze hebben bijna onveranderlijk
zwart haar.
Vrijwel elke 'bad guy' heeft een of meer kenmerkende uiterlijke misvormingen,
die steeds, door degehele reeks heen, in enkele variaties terugkeren. Soms missen
ze een oor, no al wat slechteriken zijn in het bezit van een bulldogkaak of `een
onderkaak als de schepemmer van een baggermachine', littekens zijn aan de orde
van de dag. Maar het zijn toch vooral onsmAkelijke lieden, met overal bossen haar
(op vingerkootjes, borst en armen); sommigen van hen worden dan ook door Van
der Heidegeclassificeerd als 'gorilla's'. Ze to en veelal ongeschoren rond en hun
kleding wordt als vies omschreven.
Degedragingen van de bandieten stemmen in de meeste gevallen overeen met
hun uiterlijk. Ze praten niet gewoon maar `grauwen', `snauwen', `grommen',
`spugen' en `tieren'. Ze hebben rauwe stemmen en hun taalgebruik wijkt doorgaans of van het Algemeen Beschaafd Nederlands (dat uiteraard door de 'good
guys' wordt gebezigd): `hebbe', `zitte' et cetera.
De bandieten maken vrijwel altijd deel uit van een grotere bend en opereren
nimmer individueel; daar zijn ze – zo lijkt het – niet intelligent genoeg voor. Over
de achtergrond van hun handelen wordt niet meer verteld dan dat ze op eien
g
gewin uit zijn. Over hun sociale achtergrond wordt de lezer niets meegedeeld.
Opvallend is ook dat de jongens zelden of nooit een duidelijk standpunt innemen tegenover (de aard van) de gepleegde misdaden (muiterij, moord, valsemunterij, kunstdiefstal, afpersing en ontvoering). Als ze het al doen, tonen zij zich
slechtspersOOnlijk geraakt; in morele of ethische zin laten zij zich niet uit.
Een duidelijk standpunt valt er wel to distilleren waar het om(stereotiepe)
vooroordelen van bepaalde groeperingen gaat. Dat gebeurt niet impliciet, maar
expliciet. Ik geef enkele (onomwonden) voorbeelden van Van der Heides (voor)oordeel over negers:
– 'Maar overtuigd van de noodzakelijkheid om negers to vangen, want zonder
die zwarten werden ergeen kolen geschept.'
– Over de halfbloed Muriloff, met een Russische vader en Polynesische moeder: 'Het kind had de kracht, de slimheid en de moed van zijn vader en de luiheid
en de trouw van zijn inlandse moeder.'
– `Negers zijn ongelooflijk handig in alle primitieve klusjes, zoals vuren stoken, vlechten en doorbossen sjouwen.'
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– Twee Kanaken vinden blikjes vruchten en worstjes in een kajuit: `Blikjes
waren hen vertrouwd. [...] Het probleem was: hoe die din en open te krij gen. Een
blanke zou dat vermoedelijk binnen een minuut hebben klaargespeeld, door gebruik te maken van een roestige vijl die op de grond rondslingerde, maar daar
hadden deze primitieve lieden niet voldoende technische kennis en combinatievermogen voor.'
– Negers blijken niet gewoon te kunnen praten, zij `snateren', `kakelen', `krijsen' en `kwetteren'. Zij communiceren met elkaar door `kwekken, in een natuurlij k onverstaanbaar taaltje'.
Het is duidelijk: de waarden en normen van de eigen (westerse) cultuur zijn
superieur. Opvallend is wel dat er in de latere delen iets doorbreekt van veranderde sociaal-culturele inzichten, de eigen cultuur wordt iets kritischer bekeken.
De vooruitgang en toenemende welvaart brengt (dan) of ens de schrijver ook
nadelen met zich mee. In het bijzonder in het laatste boek vindt men deze (lichte)
kritiek aanwezig: `...uit een door de Spanjaarden (in naam van het fijne Christendom) verwoeste beschavingsperiode' en 'de vervloekte Amerikaanse welvaart
beef dat allemaal goed en grondig verziekt' en heel duidelijk in deze uitspraak van
Jan Prins: 'geld veroorzaakte tenminste een rnilieuvervuiling'.
Het is denkbaar dat de Bob Evers-serie – behalve door de `normale' aantrekkelij kheid van een detectiveserie – om een aantal andere redenen in de jaren vijftig en
zestig zo'n root succes heeft gekend. De wat afwij kende held Arie Roos, de
financiele mogelijkheden van de jongens, de exotische plaatsen waar hun avonturen zich afspelen en de in sommige opzichten extreme verdorvenheid van hun
tegenstanders plaatsen de Bob Evers-serie wellicht buiten het gebruikelijke – misschien wel kinderachtig te noemen – patroon van de jeugddetective uit die jaren.
Men vergelijke in dit verband deze kwalificatie van de Arendsoog-serie door Frits
Abrahams: 'Qua taalgebruik zijn de boeken allerminst een wonder van vernuft,
maar de clichés horen bij het genre, ze bepalen rnede die onontbeerlijke uitstraling
van gezellige gevaarlijkheid die dergelijke boeken eigen is. Het gevaar ma nog zo
dreigend zijn, zolang Arendsoog "verbijsterd tussen zijn tanden fluit" en de
tegenstanders "verwensingen brommen", weet elke lezer onbewust dat het toch
weer goed zal aflopen. [...] Het ma versleten taalgebruik zijn, maar ik kan me als
de dag van gisteren herinneren hoe ik huiverde van genot bij zinnen als: "Als
blikken inderdaad konden doden, zou onze vriend nu al niet meer in het land der
levenden zijn geweest." (Abrahams, 1980.) Het zijn, lijkt me, de genoemde (graduele) afwijkingen van het patroon, die de boeken van Van der Heide zo populair
gemaakt hebben en misschien waren ze daardoor, meer dan andere vergelijkbare
series, opvoeders een doom in het oog.
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Aan een definiering van het genre `avonturenboek' heb ik me tot nu toe niet
gewaagd. Impliciet is natuurlijk wel uitgegaan van een bepaalde omschrijving
ervan. Uit het voorgaande bleek in elk geval dat `kwajongensavonturen' zoals
beschreven door auteurs als De Vletter (Zevenjongens en 'n ouwe schuit), Van Abkoude (Pietje Bell, Kruimeltje), Kieviet (Dik Trom) en Schuil (De Katjangs) er niet
toe gerekend werden. Toch is het misschien goed, als een soort inleiding op de

[i 3 ] Kruimeltje , de bijna klassieke Rotterdamse straatjongen.
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bespreking van de boeken van Norel en Terlouw, er enige aandacht aan te wijden.
Ik baseer me bij de volgende uiteenzetting op een Duits artikel van Pleticha
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0974).
Ondanks het feit dat het begrip `avontuur' in diverse perioden verschillende
invullingen kreeg, acht Pleticha het mogelijk enkele grondelementen aan te wijzen. Zo horen in zijn visie avontuur en waaghalzerij bij elkaar, waarbij waaghalzerij zowel positief als negatief bedoeld kan zijn. In samenhang met het avontuur
duikt altijd het begrip 'held' op, met de eigenschappen 'dapper' en `grootmoedig'.
Voorts heeft het begrip `avontuur' altijd te maken met het ongewone, het onverwachte, het bijna-niet-mogelijke. De kern van elk avonturenboek is volgens hem
dat het bijzondere, het niet-alledaagse overheerst.
In het avonturenverhaal staat het handelen voorop: er gebelirt, ma men rustig
stellen, veel. Pleticha voegt bier ten overvloede aan toe dat, als de veelheid aan
gebeurtenissen overdreven wordt en de sensatie voorop komt te staan, de vertelling afzakt naar het triviale.
Hi' schetst de volgende historische ontwikkeling van het genre. Al in de oudste
verhalen uit degeschiedenis van de mensheid (voorbeeld: het Gilgamesj-epos)
zijn grondelementen van het avonturenverhaal aan te wizen: onder andere de
tweekamp, het vechten teen monsters. Ook komen we in die oude verhalen het
bekende motief teen
van de vlucht vol gevaren en het,
reizen in onbekende
g
geheimzinnige landen, veelal verbonden met de aanwezigheid van de ervaren
vechtersbaas, die wint door zijn geestelijke (en lichamelijke) superioriteit (voorbeelden: de Oudegyptische Sinuhe-roman en het Jozef-verhaal uit het Oude Testament). De Griekse mythologie biedt eveneens tal van voorbeelden (de Odyssee).
De te trotserengevaren worden bier niet met kracht overwonnen, maar met
slimheid en dapperheid. Dit maakt, aldus Pleticha, Odysseus tot een positief prototype van de avonturier.
In het Duitse taalgebied – maar niet alleen daar – krijgen de middeleeuwse verhalen een nieuwe vorm. Terwij1 in het Odysseus-verhaal het avontuur aan de held
wordt opgedrongen, zoeken de middeleeuwse ridders het avontuur bewust. Bestond hetgevaar aanvankelijk uit natuurgeweld en de ontzagwekkende kracht (en
macht) van degoden, in de middeleeuwse verhalen gaat het bij de tegenstrevers
veelal om andere ridders, gelijkwaardigen binnen het feodale systeem, al verdwijnt het natuurgeweld niet helemaal uit het gezicht.
Pleticha schrijft de Spaanse schelmenroman, in de zestiende eeuw, een grote
invloed toe. De held – hi' spreekt mijns inziens ten onrechte bier van een antiheld – bekommert zich om het lot van de zwakkeren. De schelmen strijden voor
het yolk en teen de gevestigde orde en het gezag. Tegelijk met dit type held komt
nog een type op, dat eveneens onder de `sociale buitenstaanders' valt, namelijk de
vrijbuiter en de piraat. Als voorbeeld hiervan noemt hij, hoewel uit een latere
periode, Schateiland van Stevenson.
In de achttiende eeuw ontstaat, naast de overige, een ander grondtype van het
avonturenverhaal, namelijk de robinsonade, met als dominant motief de schipbreukeling, die aanspoelt op een eiland en daar geheel op zichzelf is aangewezen.
Pas honderd jaar later – we komen nu op min of meer bekend terrein – krijgt het
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avonturenverhaal nieuwe impulsen, komend uit twee richtingen: de historische
romans van Walter Scott en de Indianenverhalen van James Fenimore Cooper. En
bijna tegelijk met de bloeitijd van de historische romans begint de ontwikkeling
van het avontuurlijke toekomstverhaal ( Jules Verne).
Uit dit overzicht blijkt wel – zoals ook al eerder aangegeven – dat, vergeleken
met anderegenres, min of meer klassieke (buitenlandse) boeken, meestal in eerste
instantiegeschreven voor volwassenen, bij het avonturenverhaal een grote rol
spelen. Vaak worden deze dan ook in bewerkte of aangepaste vorm voor kinderen
epubliceerd.
g
Het oorlogsboek wordt nogal eens – ook door Pleticha – ondergebracht bij, en als
subcategorie beschouwd van avonturenboeken. Omdat, zoals we gezien hebben,
er weinig pure avonturenboeken van Nederlandse makelij bestaan, kies ik voor
een literairhistorische beschouwing aan de hand van dit genre.
Het blijkt dat binnen de avonturenboeken oorlogsboeken zich in een grote
populariteit onder de jeugd mogen verheugen. Uit een leesenquete onder jongeren uit 1 97o, gehouden door het echtpaar Daalder (1 973 ) 2 , komt naar voren dat het
oorlogsboek – na de strip – de list aanvoert. En aan het begin van de twintigste
eeuw lit dat al niet veel anders: de uitkomst van een soortgelijk onderzoek uit
1928 toont aan dat het avontuurlijke en geschiedkundige verhaal het meest in trek
waren. Immers op de vraag 'hoe moet een boek zijn volgens jou?' an twoordde 92
procent van de 'on ens en 84 procent van de meisjes `spannend'. Een uitkomst die
bevestigd wordt door een recenter onderzoek van Wijma (1983). En 'spanning' is,
zo mag aangenomen worden, eveneens een belangrijk, zo niet allesbepalend el ement in oorlogsboeken.
Voor auteurs is `oorlog' in zoverre een dankbaar onderwerp, dat de conflictsituatie tussen en in depersonages of roe en met het onderwerp gegeven is.
Bovendien kan hi' / zij in een oorlogsboek alle gewenste emoties oproepen: wanhoop, angst, spanning, verdriet, vriendschap, vertrouwen en gelukkige afloop,
want de vijandelijke tegenpartij let onvermijdelijk het loodje. Wanneer de nood
het hoogst is, is de redding nabij. In elk geval geldt dit voor de twee hierna te
behandelen werken.
Verhaaltechnisch biedt de tweede wereldoorlog uitstekende aanknopingspunten: een overzichtelijke periode van vijf jaar, met een dramatisch begin en de
bevrijding als happy ending. In de tussentijd spelen verzet en verraad (de ondergrondse en de N s B) en menselijk leed (razzia's, onderduiken, honger) een rol. Het
is aan de auteur op welke elementen hi' de meeste nadruk wil leggen.
Norels trilogie Engelandvaarders, verschenen vlak na de bevrij ding, staat te boek
als een bijna klassiek oorlogsverhaal. Geschreven in Norels onderduikperiode
worden de drie boekengekenmerkt door een heroische en chauvinistische manger
van denken. In het werk staan 'God, Nederland en Oranje' centraal, zoals nog zal
blij ken.
In tegenstelling tot de boeken die kort na de oorlog – of zoals de trilogie van
Norel in de oorlog – geschreven zijn, zijn de oorlogsboeken uit een latere periode
veelal minder chauvinistisch van aard. De of an tot degebeurtenissen leidt tot
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een meer genuanceerd beeld. Schrijvers van jeugdboeken – en men ziet soortgelijke verschijnselen in de literatuur voor volwassenen – willen kennelijk onder
woorden brengen wat er precies gebeurd is in de oorlog. Veel meer dan vroeger
kenmerken de oorlogsboeken van de laatste paar decennia zich door wat men zou
kunnen noemen eenpedagogisch-didactisch aspect: de auteurs wizen op het nutteloze van oorlogen. Oorlogswinter van Terlouw is een voorbeeld van dit nieuwe
type oorlogsboek, omdat hierin duidelijk gemaakt wordt – althans dat is des
schrijvers intentie – dat oorlog juist niet spannend, of niet alleen spannend, is. De
hoofdpersoon Michiel bij voorbeeld voldoet al veel minder aan het klassieke beeld
van de held in een avonturenverhaal dan Evert uit Vogelvrij (het eerste deel van
Norels trilogie). Opvallend is wel dat in bijna alle oorlogsboeken, ook in genoemde twee, de hoofdpersoon een jongen is, vrouwen spelen doorgaans alleen
op de achtergrond mee.
Het verhaalverloop is meestal als volgt: de hoofdpersoon raakt op de een of
andere manier betrokken bij de oorlog of bij situaties die zijdelings met de oorlog
aken hebben, hi' bezit een (gezonde) vaderlandslievende geest en bindt in zijn
tom
eentje (of met behulp van een vriend of een vriendin) de strijd aan teen de viand.
Naar to het verhaal vordert, groeien zijn belevenissen uit tot avonturen en aan
het eind van het verhaal wordt hi' nalsheld
ee ingehaald. Een voorbeeld van een
dergelijke verhaalopbouw biedt de trilogie van Norel; Terlouws Oorlogswinter
verschilt hiermee voornamelijk wat betreft het inhalen van de held.
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Aande hand van een meet gedetailleerde bespreking van beide werken – Vogelvrij
en Oorlogswinter –is het wellicht mogelijk iets van de ontwikkeling, zoals hierbovengeschetst, te laten zien.
Vogelvrij is het eerste deel van de trilogie Engelandvaarders, de andere twee delen
heten Vuur en vlam en Verzet en victorie. Het wend in 1942 geschreven. Norel
leefde – toen nog – in de veronderstelling dat het einde van de oorlog nabij was.
Het boek kreeg nog twee vervolgdelen voor het zover was. In 1 94 5 verscheen de
ie die nadien tientallen herdrukken beleefde.
trilog,
Gnodde niet wil bukken onder het
jone
g Evert
U
Het boek ver haalt hoe derker
slavenjuk van de Duitse bezetters. Als christen en vurig vaderlander probeert hi'
hen zo veel mogelijk dwars te zitten. Nadat hi' ternauwernood aan een razzia is
ontsnapt, moet hi' onderduiken. Om de mogelijkheid te krijgen naar En eland te
vluchten, besluit Evert samen met een vriend dienst te nemen bij de Duitse marine. Zijn vader verstoot hem hierom, maar zijn meisje blijft in hem geloven. De
vluchtpoging is beschreven als een spannend avontuur. Een N s B'er wordt uitgeschakeld, een dominee wordt bevrijd uit de strafgevangenis en aan boord
gebracht, de bemanning krijgt slaappoeders, de geweren worden overboord
gegooid, de Hollandse driekleur wordt gehesen en de En else kust doemt op.
(Samenvatting naar Wijma 1986.)
Het verhaal wordt verteld, zoals meestal, en vooral in wat oudere jeugdliteraire
verhalen, door een boven het verhaal staande verteller, die degebeurtenissen van
het nodige commentaar voorziet. De toelichtingen van deze commentator hebben
voornamelijk betrekking op het geloof en op het soms onredelijke gedrag van

Jan Teriouw

[14]Dreiging en avontuur broederlij k vereend. Bandtekeningvan Jan Wesseling.
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Evert tegenover zijn vader. De lezer krijgt op deze manier kleine pedagogische
lessen opgediend. Vooral als Evert boos wordt op volwassenen en hen `toespreekt
op een wijze die niet voegt', plaatst de verteller – ongetwijfeld hiermee Norels
opvattingen vertegenwoordigend – dit soort opmerkingen. Naast deze verteller is
het met name Evert, wiens denken, maar vogral handelen centraal staat. De functie van ditom zo to zeggen dubbele perspectief is tweeledig: via Evert bewerkstelligt de auteur identificatie casu quo projectie, waardoor de lezer de gebeurtenissen
meebeleeft en ze als spannend ervaart, via de verteller verkondigt Norel zijn
opvattingen omtrent vaderland en geloof.
De volgende elementen domineren in Vogelvrij: oorlog (uiteraard), liefde voor
de zee (Evert Gnodde komt uit Urk), vriendschap (met zijn ongelovige vriend
Jan), vaderlandsliefde en daarmee samenhangend een felle anti-Duitse gezindheid,
en het calvinistische geloof. De laatste twee vormen de belangrijkste motieven van
bonden
het verhaal, de andere worden heel dikwijls
ver met vaderlandsliefde en
geloof.
Everts beweegredenen: hij wil vechten voor de koningin. Hi' vindt to weinig
voldoening in het kleine verzet dat hi' in Urk pleegt en daarom wil hi' naar
Engeland om van daaruit iets voor koningin en vaderland to doen. De liefde voor
het vaderland blijkt niet alleen uit de lovende manier waarop er over de koningin
wordtgesproken, maar ook uit opmerkingen als deze: Troeger konden de Hollanders vechten, nou! De geuzen werden de Spanjaarden de baas. Hitler zal ondervinden dat de Nederlandse 'on ens nu ook vechten kunnen!' Vaak wordt dus
beschreven 'hoe kostelijk de Nederlanders de Duitsers er tussen nemen'. In het
boek wemelt het van dergelijke loftuitingen op de Nederlanders, terwijl de Duitsers vrijwel uitsluitend negatief in beeld komen, N s leers zo mogelijk nog slechter.
De rote rol die het (calvinistische) geloof in het boek speelt, kan het beste
aangegeven worden in de houding van Evert en zijn vriend Jan. De laatste,
afkomstig uit een niet-christelijk, socialistisch milieu, heeft vaker last van moedeloze buien en twijfels dan Evert; oorzaak: het ontbreken van een christelijke
opvoeding: ' Jan bijt op zijn lippen, met zichzelf verlegen. "Ik wou dat ik zo was
opgevoed als jij", barst hi' eensklaps radeloos uit. [...] Jij kent maar een weg. Die
de dominees je wijzen. En je weet vast dat dat de goede we is. Maar ik... Mijn
vader was socialist. [...] Ik weet het niet langer... ik weet het niet." Hi' steunt zijn
hoofd met zijn handen en snikt. Evert staat er verlegen bij. Deze bekentenis
overrompelt hem. Hij is er zich nooit van bewust geweest dat zijn opvoeding hem
meer stevigheid heeft gegeven dan een ander. Het Christendom, dat is het.' Evert
leest Jan soms voor uit de bijbel. In het begin luistert Jan met tegenzin, maar later
vraagt hi' er zelf om; `zo beurt Evert zijn vriend op'. De vriendschap tussen Evert
en Jan staat, bij wijze van spreken, in functie van het geloof.
We aandacht wordt besteed aan Everts leven voor zijn negentiende jaar.
Het jaar waarin hij negentien wordt, daar gaat het om, dan begint het grote
avontuur, de oorlog. Met deze constatering is in feite al aangegeven dat er van
enige psychologische ontwikkeling een sprake is. Zijn manier van denken (over
bij voorbeeld de Engelsen en de Duitsers) blijft het hele boek door hetzelfde. Het
lijkt er ook op dat Evert nauwelijks lijdt door de gebeurtenissen van de oorlog.
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Hij is een held, hi weet wat hi j wil en wat hij kan. Hoewel zijn vader zich van hem
afkeert als hij in dienst gaat bij de Duitsers, hij zijn moeder verdriet doet en zijn
vriendin hem niet begrijpt (ook omdat hi j haar niet uitlegt wia.rom hi' lets doet),
toch is hij in staat dit, vanwege het grote doel, te doorstaan. Het is een heldendom
van een wat primitieve – maar daarom misschien zo aantrekkelijke – aard. Zijn
vaderlandsliefde wordt aldus beschreven: zijn lippen trillen regelmatig van woede
als iemand lets negatiefs zegt over de koningin, hi' wordt rood van drift als hi' de
via van Hitler op een Nederlands schip ziet of hij trekt wit we van woede als
iemand in zijn ogen 'de Duitsers in de zak kruipt'.
In het oog springend – maar wellicht kenmerkend voor het genre, zeker voor
het wat oudere boek – is de rol, of eigenlijk is het nauwelijks een rol te noemen,
d alleen op de achtergrond
van de vrouwelijke personages. Zij spelen, als gezeg,
mee. De we reld in Vogelvrij is een mannenwereld, de verantwoordelijkheid berust
bij hen. Zo moet Evert zwijgen over de eigenlijke reden van zijn in dienst treden
bij de Duitse marine, want `ze [ = Ali, zijn vriendin] zou er niet van kunnen
zwijgen tegen zijn moeder. En moeder zou het aan zijn vader ze en en die zou,
als de mensen hem zwijgend misschien, maar met onmiskenbare verachting, verdat zijn zoon een verrader was, het uitschreeuwen: Neen, neen, neen, Evert
weten
is een vaderlander. Hij moet dit zwaar geheim bewaren totdat hi' straks uit En eland zal kunnen schrijven'. Ali wordt zoetgehouden met brave briefjes en gcruststellende woorden en Everts moeder ma hem niet schrijven van haar man. Mannen make in Vogelvrij de dienst uit.
Het is duidelijk, Norel voldoet met Vogelvrij aan wat hi' zelf als belangrijkste eis
aan een jeugdboek stelt: `Ze moeten vertellen. Er moet actie in zijn. Aan veel
beschouwing zijn kinderen nog niet toe. Ik geef aan kinderen graag wat mee,
zonder ze te beleren. Spelenderwijs moet dat gaan. Als "helden" van een boek zie
ik graag frisse, gezonde (geestelijk gezonde) 'on ens en meisjes, een brave Hendrikken en zoete Maria's, en ook geen stoere knapen; ze mogen best hun zorgen en
gebreken hebben. Maar de lezers mogen wel eens een beetje op hun tenen staan om
zich aan hun "helden" op te trekken.' (Geciteerd naar Wijma, 1986.)
Oorlogswinter verscheen in 1 97 2 en werd in 1973 bekroond met een Gouden Griffel. Binnen enkele jaren was het boek al meer dan twintigmaal herdrukt. Kinderjury's beoordeelden het positief vanwege de spanni ng en het avontuur en – beineve
karakter.
ara kter Oorlogswinter werdd met
vloed door volwassenen? – om hetinformatieve
as teevisieserie vertoond en in acht talen vertaald.
succes
Het boek is op Terlouws eigen beleving van de tweede wereldoorlog gebaseerd. De bijna zestienjarige Michiel raakt aan het eind van de oorlog bij toeval
betrokken bij het verzet. Met redelijk succes doet hi' zeer verantwoordelijk werk:
hij houdt een En else piloot verborgen en helpt twee joden ontsnappen. Michiel
leert genuanceerd te oordelen over vriend en vijand: een Duitse soldaat redt zijn
broertje en zijn beste vriend blijkt een verrader te zijn. (Samenvatting naar Verbeck, 1984.)
Net als in V ogelvrij is ook hier sprake van een verteller, die commentaar, uitleg
geeft. Alleen is hier het commentaar wel van een andere orde. Het is didactischer
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en (soms) humoristischer. Verzetsstrijder Dirk vertelt dat hi' het distributiekantoorgaat overvallen. De verteller spreekt vervolgens de lezer aan: ' Je moet weten
dat je bijna niets kon kopen, als je een bonnen had. Alles was op de bon zoals dat
heette.' Als Michiels vader wordt opgepakt, wordt het woord `gijzeling' uitgeled: `Gijzeling heette dat. Iemand die gepakt wordt als een ander iets doet, heet
een' Ironisch commentaar vinden we, wanneer Michiel boeken, waaronder een medisch werk, naar degewonde Engelse piloot brengt: `(daar zaten plaat'es in, medisch verantwoord, van die delen van het lichaam, waaraan je kunt
vaststellen of je nieuwe baby een jongetje is of een meisje – tja, een boek uit 186o)'.
Veel meer dan in Vogelvrij gaat het bij Terlouw, mast de avonturen, om
Michielsgroei naar volwassenheid, een element dat ook in ander werk van Terlouw naar voren komt. Hi' beschrijft hoe Michiel, door de oorlog in een versneld
tempo, naar die volwassenheid toe groeit: van een 'on en die alleen maar zijn
moeder helpt om aan eten te komen tot iemand die als een (bijna) volwassen man
de zorg op zich neemt voor een neergeschoten piloot en de verantwoordelijke
positie van zijn vader overneemt. Michiel zelf besluit ook zich volwassen te gaan
gedragen vanaf het moment dat hi' 'in het grote mensenwerk verwikkeld raakt':
Welnu, hi' had er altijd een hekel aan gehad als kind te worden behandeld – hi' zou
zich als een mangedragen. En daarom zei hi' niets.' Maar niet alleen hijzelf
beschouwt zich als zodanig, ook zijn omgeving ziet hem zo, zijn moeder bij
voorbeeld zelfs heel nadrukkelijk: 'Maar , in oorlogstijd is een jongen vanftien
vij,
zestien jaar een man. [...] En daarom, mijn zoon, geef ik je graag toestemming...
nee, in een tijd als deze g eeft een moeder een noon van zestien jaar geen toestemming. Ik stem ermee in.''
Hetgeloofsmotief is in Oorlogswinter veel minder dominant dan in Vogelvrij.
Voor Evert is hetgeloof van levensbelang in de moeilijke oorlogstijd, voor
Michiel zeker niet. Een enkele maal wordt ergebeden, vooral door Michiels
moeder, maar bij Michiel leidt het bidden tot de volgende reflectie, die in Vogelvrij
ondenkbaar zou zijn: Terlijk gezegd had hi' aan bidden nog niet gedacht.[...]
Bidden? Hi'j wilde liever iets doen! Was bidden iets doen of was het dat niet?' En
ook de dominee speelt een veel minder overheersende rol in de gebeurtenissen:
`Dikwijls ging Michiel iets vroeger om naar de dominee te luisteren. Naar de kerk
ging hi' nooit, maar in het lokaaltje [een noodhospitaalb dat was anders. Daar
sprak de dominee niet over de mensen heen, maar teen ze. Gek, het was net alsof
de mensen iets terugzeiden met bun geadem en geritsel. '
De vrouwen spelen in Oorlogswinter weliswaar een hoofdrol, maar bun plaats is
bepaald niet alleen op de achtergrond. De barones moet haar verzetswerk met de
en de moeder van Michiel en de moeder van Dick kunnen door bun
dood bekop,
gedrag en houding moeilijk als leden van het zwakke geslacht bestempeld worden. De enige die bier in zeker opzicht een uitzondering vormt, is Michiels zusje
Erica, in haar houding ten opzichte van de En else piloot: deze wil weer de oorlog
in, terwijl zij hem daarvan probeert te weerhouden.
Het belangrijkste verschilpunt vormen uiteraard de bespiegelingen over de
oorlog, in dat opzicht is Oorlogswinter op en top een modern boek, omdat de
`actuele relevantie' van (recente historische) gebeurtenissen aangegeven wordt. In

wie met
weg is
wordt
gezien
DA VOS

de kop van een food met heel gemene ogen. Met een mond waaruit een tand steekt. [...] In
[1 5 ] Je
namaak-Hebreeuwse letters staat boven het hood: "De eeulvige jood" en onder de plaat: "Ook u moet
deze film zien".' Paul Menses maakte de omslagillustratie voor Ida Vos Wie niet weg is wordt
gezien.
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het begin van het verhaal heeft Michiel nog de naieve opvatting dat oorlog vooral
iets spannends is (een opvatting die Evert Gnodde er het gehele boek op na
houdt), maar de verteller, ook bier ongetwijfeld Terlouws denken weerspiegelend, geeft vrijwel onmidellijk commentaar: `Michiel had toen bij zichzelf besloten, dat oorlog een heerlijke, opwindende gebeurtenis was en hi' hoopte dat het
lang zou duren. Nou, dat heeft hi' geweten. De eerste twijfel kwam al na vijf
dagen.' Michiel raakt er al snel van overtuigd dat oorlog niets met opwinding te
maken heeft. Dit wordtgoed weergegeven in zijn overdenking naar aanleiding
van een verhaal van medeverzetsstrijder Dirk: `Dus die din en die vreselijke
din en gebeurden echt. Hi' moest steeds denken aan zijn vader, die eens had
gezegd: "In iedere oorlog gebeuren afgrijselijke din en. Denk niet dat alleen de
Duitsers ze doen. Ook Nederlanders, Engelsen, Fransen, ieder yolk heeft in tijden
van oorlog rauwelings gemoord en gemarteld, op een manier waar in tijden van
vrede je verstand bij stilstaat. En, daarom, Michiel, laat je niet misleiden door de
romantiek van de oorlog, de romantiek van heldenmoed, opoffering, spanning,
avontuur. Oorlog betekent verwondingen, verdriet, gemartel, gevangenissen,
honger, ontberingen, onrecht. Niks een romantisch aan." ' Een dergelijk citaat
zal men in V ogelvrij beslist niet aantreffen.
Terlouws intenties verschillen ook no al van die van Norel, hoewel ze een
soortgelijke (protestantse) achtergrond hebben. Hi' heeft naar eigen zeggen Oorlogswinter geschreven vanuit de behoefte van zijn kinderen en hun vrienden, die in
1 97 1 een jaar of twaalf waren. Deze waren erg nieuwsgierig naar hoe hun ouders
(die in de oorlog net zo oud waren als zij) de oorlog hadden meegemaakt. Terlouw
vertelt (dus) hoe hi' de oorlog heeft beleefd, gefictionaliseerd uiteraard; hi' wil de
kinderen begrip bijbrengen van wat oorlog kan zijn.
Hi' beschouwt het kinderboek klaarblijkelijk als een instrument in de opvoeding; dat neemt niet we dat het ideale kinderboek in zijn visie aan de volgende
voorwaarden moet voldoen:
– spanning; het boek moet boeien;
– humor; dit aspect draagt bij tot het inzicht dat elke medaille twee kanten
heeft;
– de spanning en de humor moeten voorkomen in een verhaal dat geen vals
beeld van de werkelijkheid geeft;
– ten slotte is niet onbelangrijk dat kinderen iets via het boek leren; de goede en
de slechte kanten van de maatschappij moeten in het boek tot uiting komen;
Zijn schrijverschap ziet Terlouw als een manier om kinderen informatie te
bieden in een leesbare taal om hun zo enig (maatschappij)kritisch inzicht bij te
brengen. De taak die hi' zich met Oorlogswinter stelde, was derhalve dezele ma
geen boek schrijven, waarin oorlog als iets begerenswaardigs overkomt; 't is
afgrijselijk. Toch heeft oorlog iets geweldigs: gemeenschapszin.'
De twee vergeleken boeken hebben eigenlijk als enige overeenkomst dat het
verhaal zich in de tweede wereldoorlog afspeelt. Voor de rest zijn ze zeer verschillend en de reden hiervoor is voornamelijk in de schrijversintentie gelegen. Tot in
titel en band is dit verschil aan te tonen: de band van Vogelvrij (een jongen die je
340vrolijk toezwaait, getekend in felle kleuren) en die van Oorlogswinter (een er slecht
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uitziende on en to en een dreigende, donkere achtergrond) zijn representatief
voor de inhoud. Het woord `oorlogswinter' suggereert – in combinatie met de
tekening – honger, kou en an er oorlogsellende. Hoewel bij `vogelvrij' gedacht
kan worden aan de betekenis `vogelvrij verklaard zijn' denkt men – mede door de
tekening – toch eerder aan bevrijding, vliegen, zo vrij als een vogel.
Norels boeken werden direct na de oorlog gezien als een `monumentje voor de
dappere daden van de Nederlanders'. Maar dertig jaar later zijn (goede) kinderboeken met de strekking als die van Vogelvrij vrijwel ondenkbaar geworden.
Oorlogswinter is een typisch jaren-zeventig boek wat betreft het denken over de
oorlog. Terlouw laat Michiel aan het einde niet voor nits ze en: Ten ding heeft
maar zin. [...] Nooit meer in een oorlog vechten, alleen nog teen oorlog.' En zelfs
deze uitspraak wordt in een nawoord nog weer genuanceerd: er zijn sinds de
tweede wereldoorlog nog vele oorlogen gevoerd.
Met dit alles kan men zich natuurlijk wel afvragen in hoeverre we met Terlouws
werk – en dat van een aantal van zijn tijdgenoten die dezelfde oorlog als onderwerp gekozen hebben (En een tijd van vrede (Imme Dros), Oorlog onder vrienden
(Evert Hartman), Wie niet we is wordt gezien, Anna is er nog (Ida Vos), Toen niet nu niet
nooit (Truus Menger), De kinderen van bet Achtste Loud (Els Pelgrom) – nog kunnen
preken van `avonturenboeken' in de strikte zin van het woord. Met deze boeken
s
zijn we wel heel ver verwijderd van de eigenschappen die van oudsher aan het
genre worden toegeschreven. Misschien is het inderdaad zo, dat de echte avonturenverhalen nog uitsluitend to vinden zijn in de triviaalliteratuur, in de zogenaamde ontspanningslectuur. In de hedendaagse jeugdliteraire fondsen zal men ze
tevergeefs zoeken.
Van poesie tot poezie – Het kindervers
wel zo iets als kinderpoezie, met de nadruk op poezie?
Is er niet alleen maarpoEzie, even begrijpelijk (of onbegrijpelijk, in de zin van
mysterieus) voor kinderen als voor volwassenen? En welke criteria worden er
gehanteerd? Is het niet zo, dat gedichten voor kinderen meestal als `versjes' betiteld worden en niet alspoezie? Als we Kees Fens mogen geloven, toch iemand met
een voorkeur voor no al complexe poètische teksten, bestaat dat verschil tussen
verse en gedicht niet echt. In zijn bloemlezing Goedemorgen, welterusten met de
veelzeggende ondertitel `gedichten voor kinderen en andere volwassenen' schrij ft
hij: `Gedichten heten vaak moeilijk – ze kunnen er op scholen de raarste vragen
over stellen – ze zijn ook heel moeilijk to maken. Verses niet, ze en ze, die zijn
makkelijk en dat kan bijna iedereen. Vergeet het maar. We moeten geen onderscheid maken tussen een "verse" en een "gedicht". Zou een dichter dan niet
spelen met woorden? En zou hi' zijn lezers soms een plezier willen bezorgen? En
is eengoed spel verzinnen soms gemakkelijk? Een vervelend spel kan iedereen wel
uitdenken, daar komt meestal geen einde aan.' Zijn conclusie is dan
ook:• `Goed,
een versje is dus hetzelfde als een gedicht' (Fens, 1 97 5). Hi' tekent er overigens wel
bij aan dat ook voor kinderen de een een beter gedichtiversje kan schrijven
BESTAAT ER EIGENLIJK
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dan de ander. Criteria die door Fens en anderen voor poezie aangelegd lij ken to
worden, komen veelal hierop neer: het taalgebruik moet verantwoord, verrassend, knap zijn, zowel op woordniveau als op het niveau van de syntaxis. VOOr
alles, zo lijkt het, moeten de voor poezie wezenlijk geachte elementen als rijm,
metrum en ritmegoed tot hun recht komen.
Opvallend ma heten dat Fens zijn aangehaalde bewering doet naar aanleiding
van een tekst uit een boek met de titel Rijmpjes en versjes uit de oude doos, waarin dus
metgeen woord gerept wordt over `gediche of `poezie'. En toch is het niet zo
maar eenparticuliere opvatting van de criticus Fens, de teksten `uit de oude doos'
alspoezie to bestempelen. Ook Boonstra (1 9 8 9) huldigt een soortgelijk standpunt
in een bespreking van de zoveelste herdruk van 'de rijmpjes en vers'es': `Spelend,
zingend en wie end raken ongemerkt de smaakpapillen voor de literatuur geprikkeld. Op de Bibelebontse berg wordt het met de reel Bibelebontser en op het
"zwik-zwak bruggetje" ontbrandt de onaangename, maar ritmische strijd tusse "vrouw Biba, vrouw Biba de Binka en vrouw Sina Snikna Knikker de
Knikna.'
Op meer dan een plaats heeft Fens geprobeerd het poetische geheim – want daar
gaat het natuurlijk om – van deze verses to omschrijven. In Goedemorgen, welterusten is `Zwarte zwanen, witte zwanen' het voorbeeld en uit het commentaar hierop
kunnen we al het een en ander afleiden.
Eerst de tekst zoals Fens diegeeft, want er bestaan meer versies van:
Zwarte zwanen, witte zwanen –
wie wil er mee naar En eland varen?
En eland is gesloten
de sleutel isgebroken.
In En eland daar stuift bet zand,
daar luiden de klokjes van boem.

a oud – vandaar ook de verschillende versies – en we
Hi'j noemt het gedichtjel heel
weten niet wie hetgemaakt heeft, maar het moet wel een speelse man of vrouw
geweest zijn: 'Korn maar eens op de gedachte dat je een land met een sleutel kunt
afsluiten. Wie zou er naar toe willen? Het zand stuift er altijd en alle klokken zijn
van slag' (Fens, 1 975 ). Maar eigenlijk is er zo al to veel gezegd, want iedereen kan
er zijn el en plezier aan el n. Het kent waarschijnlijk een zeer lane traditie:
het is altijd overgeschreven en door vaders en moeders voorgelezen, omdat iedereen het spel met die woorden en die maat leuk vindt, maar in de visie van Fens
vooral omdat er van die ongewone mededelingen in staan. Wat ze precies betekenen, weten we niet en hoeven we ook niet to weten. Het gaat kennelijk om het spel,
het taalspel en het raadsel, het geheim. Laten we Fens nogmaals aan het woord
laten over een ander versje, casu quo gedichtje (dat voor hem wel een soort
oergedichtje moet zijn, want op verschillende plaatsen heeft hi' zijn liefde ervoor
betuigd) en de poezie-opvatting die eraan ten grondslag lit zal duidelijk worden:
`Geheimzinnig van de eerste tot de laatste regel vond ik ooit en vind ik nog dit
342versje dat met vele andere in Nederland in een oude doos gevonden is:
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Daar gingen ems drie oude wijfjes over een
zwik zwak bruggetje.
De een heette vrouw Biba, de tweede Biba de Binka
En de derde Sina Snikna Knikker de Knikna.
Toen nam vrouw Biba een steen,
En smeet dien, Haar vrouw Biba de Binka haar been,
Zoodat vrouw Sina Snikna Knikker de Knikna
daarom green.

54

[1[6] Ook in de tekening van Jan Sluijters is sprake van een onaangename, maar ritmische strijd van
Uit Rijmpjes en versjes uit de oude doos, verameld door S. Abrams.
drie oude
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Hoe laat is bet? Twaalf urea.
lie eit dat? De meid.
Waar zit e? Zij breit.
Voor wie?
Voor de kleine poppedeine.
Voor degrote bimbam.
Goede avond, speelman.
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Het is mij voorgelezen en het gaf mij toen in de laatste reel iets verlossends, na al
die vragen, die mysterieus bleven ondanks de antwoorden. [...]. Misschien is het
wel het aardige van die versjes, dat je ermee kon doen wat je Wilde; vele soorten
verbeelding konden ermee aan de gang' (Fens, 1985). Om dat laatste gaat het
kennelijk: `Wat maakt de bekoring van die gedichtjes uit? Hun schijnbare heldheid, maar de onderdelen ervan rijmen vaak op elkaar als gebeurtenissen in dromen. Er schemert een duidelijke tekst achter, naar het lijkt. Dan zijn er soms reels
als uitgesleten plekken of stenen, met alle charme daarvan. De verses zijn niet
gemaakt, de woorden lijken zichzelf vermenigvuldigd to hebben of vanzelf in
elkaar gegroeid to zijn. Bakerversjes, zoals ze soms in het Nederlands genoemd
worden ,
zijn de gevonden voorwerpen in de literatuur, en weer en wind hebben
hun sporen nagelaten' (Fens, 198 5 ).
Inderdaad blijven de verses geheimzinnig, ook al zou je op de hoogte zijn van
de historische achtergronden waaruit ze zijn ontstaan. Wordt `Altijd is Kortjakje ziek' bij voorbeeld minder geheimzinnig als we weten dat het gedichtje aanvankelijk de beschrijving is geweest van het wel en wee van een smerig oud wijf,
dat omstreeks I7oo onder een van de Amsterdamse bruggen de publieke sekreten
(toiletten) schoonhield? Het schijnt ontleend to zijn aan Ten nieuw lied van
Kortjackje, oft leve en bedrijf van ene Secrete Vrou in dese Stad, die so gaere
de Borrel had'. Daarvan luidt de tekst van reel 3 en 4 aldus: `Daer gaat zij haer
hert versterken / Midden in de week wil zij niet werken' (informatie ontleend aan
Boekenoogen, 18 93 ). Ik vraag het me af. Willem Wilmink bij voorbeeld inter reteert, nadat hi' `Zwarte zwanen,witte zwanen' seksueel heeft geduid `met een
"gebroken" sleutel kun je niet in het "En e"" dat is nauwe land komen' en "van
achteren en van voren" komt er ook nog in') ook `Kortjakje' in seksuele zin: `Ook
"Altijd is Kortjakje ziek" kan over seks aan: het meisje met Naar sexy jakje ligt
elke weekdag in bed, en op zondag pronkt ze met de bijbel met zilveren beslag die
ze in bed verdiend heeft' (Wilmink, 1 9 8 7). En Fens (opnieuw) acht het een tekst
met vele mogelijkheden: 'Is het vers hekelend of prijzend? Altijd heeft Kortjakje
wat, maar op zondag wel braaf ter kerke met haar opvallende bijbel of gebedenboek, ze trekt een spoor van vroomheid van ziekenkamer naar kerk. Of dient
Kortjakje ons als voorbeeld? Wat lijdt dat kind niet, altijd ziek, maar zie, op
zondag, de klokken luiden, haar zwakke hart wordt onrustig, zij wil naar de preek
of de mis, en daargaat ze, met haar laatste krachten het boek vol zilverwerk
dragend' (Fens, 1984).
Aangenomen ma worden dat deze `bakerrijmen' voor kinderen een onuitputtelijke bron van taalplezier vormen en zullen blijven vormen, maar ook dichters
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als Diet Huber en Willem Wilmink hebben er zich door laten inspireren en in het
bijzonder bij Han G. Hoekstra vonden deze oude rijmpjes veel weerklank, getuige zijn Rijmpjes en verses uit de nieuwe doos, waarin men dezelfde eenvoud en
hetzelfde ritme aantreft. Een voorbeeld:

op de eerstedagvan Maart
bakt Oma Piep een appeltaart,
appeltaart met krenten
vogeltjes in de lente
vogeltjes in de lindeboom
en opa rookt eenpijp.

In 1 9 8 5 debuteerde een dichteres, Ienne Biemans, zelfs met een bundel `hedendaagse kinderrijmen', Min naam is Ka, ik denk dat ik besta, waaraan dezelfde soort
waardering gehecht werd als aan de oude (Fens, Boonstra): `voor kinderen moen vervreemdend
en daardoor waarschijnlijk ook
ten de gedichtjes
vertrouwd e
geheimzinnig tegelijk zijn. Ze suggereren vaak heel veel; [...] een definitieve
es niet weggelegd en dat maakt ze juist tot goede poezie: de
gestalte is voor de verses
to is altijd groter dan de lezing ervan' (Fens, 1985). Met een gedicht uit die
bundel geeft Ienne -Biemans mijns inziens schitterend aan wat haar voor ogen
moet hebbengestaan: het schrijven van een `nieuw oudboek':
Er is een both,
je kent het niet,
het is no niet geschreven.
De bladen zijn
tot op vandaag
no wit en leeggebleven.
Ik vond het in min vaders kart
van stof grijs en vergeten.
Als ik bet niet gevonden had
zou niemand ervan weten.

Maar niet iedereen is dezelfde mening toegedaan, waar het om een `volwassen'
invulling van het begrip 'kinder- of jeugdpoezie' gaat. Zo lij ken Karel Eykman en
Aukje Holtrop het standpunt te huldigen dat de literariteitsvraag er bij kinderpoezie niet toe doet: 'Er zijn in de loop van de tijd heel wat theorieen gemaakt over
wat literatuur is of moet zijn. Kleuterpoezie werd bij die theorieen zelden betrokken, en er is veel voor te zeggen om dat zo maar te laten, omdat er geen reden is om
de dingen en verses gewichtiger te maken an ze zijn' (Eykman / Holtrop, 198o).
Zij aan ervan uit, dat bij toepassing van literair-theoretische criteria als 'unity',
'
'
`complexity' en density
(begrippen
uit de koker van Wellek en Warrens Theory of
literature) weinig kinderpoezie de toets der literair-theoretische kritiek zal kunnen
doorstaan. Geen kwalitatieve criteria derhalve, wantdat zou een dergelijke stellingname impliceren. Maar zo ver willen zij eigenlijk Loch ook weer niet gaan,
aangezien zij hun betoog eindigen met een (korte) analyse van wat zij een `kleuter-
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meesterwerk' noemen. In hun visie voldoet dit gedicht (of moet ik zeggen
`versje'?) aan de normen van de twintigste-eeuwse literatuurkritiek. Het gaat om
`Dikkertje Dap' van Annie M.G. Schmidt:
Dikkertje Dap klom op de trap
's mot ens vroegom kwart over even
om degiraf een klontje to geven.
Daggiraf, zei Dikkertje Dap,
Weetje, wat ik heb gekregen?
Rode laarsjes voor de re en!
't is toch niet waar, zei de giraf,
Dikkertje, Dikkertje, ik sta paf.

0, giraf, zei Dikkertje Dap,
'k moet je nogveel meer vertellen:
Ik kan al drie letters spellen:
a b c, is dat niet knap?
1k kan ook al bijna rekenen!
Ik kan mooiepoppetjes tekenen!
Lieve deugd, ei de giraf,
kerel, kerel, ik sta paf.
Zeggiraf, zei Dikkertje Dap,
mag ik niet eens even bij je
stiekem vanje nek af glijden?
Zo maar event voor de grap,
denkje dat de grond van Artis
als ik neerkom , heel er
g
hard is?
Stap maar op, zei de giraf,
stap maar op englij maar af.
Dikkertje Dap klom van de trap,
met eengriezeliggrote stap.
op de nek van degiraf
ette Dikkertje Dap ich a f,
roetsjj, daar gleed hij met een vaart
tot aan 't kwastje van de staart.
Boem!
Au!!
Daggiraf, zei Dikkertje Dap.
Morgen kom ik weer bier met de trap.
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Het commentaar van Eykman en Holtrop luidt als volt: 'Het vets zit geheid in
elkaar en toch wisselt het ritme telkens als de emotie daar aanleiding toe geeft. Na
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Dikkertje Dap klimt 'ss morgens vroeg om kwart over even op de trap. Illustratie van Wim
Bijmoer nit Ziezo. De 347 kinderversjes van Annie M. G. Schmidt.
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"rode laarsjes voor de regen" (het hoe woord is eruit) valt er een lange pauze in
het metrum. Totdat de giraf van pure verbazing invalt met "'t Is toch niet waar"
en dan die prachtige dringende herhaling van "Dikkertje, Dikkertje [kennelijk
geciteerd uit de op muziek gezette uitgaver afrondt met "Ik sta paf": perfect,
zo'n gedicht [sic!]. Dikkertje Dap is als naam al van een onontkoombare alliteratie,
en de voor iedereen invoelbare emotie van het krijgen van nieuwe rode laarsjes
(niet tee de regenplassen, maar voor de re en zoals kinderen terecht in hun
spreektaal zeggen) wordt in verbinding gebracht met een wereld waarin giraffen,
zo hoog dat je er alleen met een trap bij kunt komen, een klontje krijgen. Dat alles
moet 's ochtends vroeg gebeuren. Het eerste dat de wereld bij het ochtendgloren
Dat
is weer wat anders dan "Ik
moet weten is dat er twee nieuwe rode laarsjes
zijn.
bengeboren uit zonnegloren". Zoals Iris van Jacques Perk aan de maatstaven van
unity, complexity en density voldoet, zo kan ook Dikkertje Dap de toets van
eenheid, complexiteit en geserreerdheid glansrijk or aan' (Eykman / Holtrop,
9 ) Zo halen de beide auteurs hun eigen betoog (gelukkig maar) weer onderuit,
180.
want wat zij bier beweren over het niet voldoen aan bepaalde literaire criteria van
de meeste kinderverzen, geldt natuurlijk evenzeer voor heel veel poezie voor
volwassenen.
Niet zonder opzet is in het voorgaande no al de nadruk gelegd op het poetische
van de zogenaamde bakerrijmen. Vol ens de Duitse onderzoekster Ruth Lorbe
vormen deze anonieme teksten zelfs de ware kinderpoezie. Zij besteedt in haar
artikel `Kinderlyrik' veel aandacht aan wat zij noemt `kindervolkslyriek'. Haar
opmerkingen zijn in zoverre van belang dat haar onderzoek naar de verschillende
oorsprongsgebieden van kinderpoezie ons op het spoor kan brengen van een
aantal belangrijke kenmerken van kinderpoezie in het algemeen. Zij behandelt de
oorsprong van de kinderlyriek aan de hand van het volgende schema.

DE OORSPRONG VAN HET KINDERLIED

kindervolkslied
volwassenenkunstlied

kinderkunstlied
volwassenenkunstlied

volwassenenvolkslied

kinderlied

kinderlied

volwassenenvolkslied
I
kinderlied

V

liederen, voortgekomen uit de volwassenenliederen
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kinderlied

kinderlied

oorspronkelijke kinderliederen

kunstliederen
(deze kunnen
`volksliederen'
worden)
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Zoals uit het schema blijkt, worden door haar twee hoofdcategorieen onderscheiden: kindervolksliederen en kinderkunstliederen. De tweede soort is uiteraard hetgemakkelijkst te karakteriseren. Hierbij gaat het om teksten vervaardigd
door volwassenen, bedoeldvoor kinderen, waarbij gebruik gemaakt kAn worden
van motieven die ook in volksliederen een zekerepopulariteitgenieten. Een
modern kinderdichter alsWillem Wilmink hanteert (bijna principieel) in zijn
gedichten no al eens `volkskunstige' elementen of genres (ballades, raadselrijmen).
Vol ens Lorbe vertegenwoordigen kinderkunstliederen slechts een deel van de
kinderlyriek; daarbij wijst zij er overigens op dat een scherpe scheiding tussen
kinderkunstlyriek en kindervolkslyriek niet altijd even goed mogelijk is. Het is
denkbaar dat een auteur – ik wijs hierbij weer op Wilmink, aan wie zich dit anonimiseringsproces in zekere zin heeft voltrokken, weinig mensen zullen immers
weten, dat hi' de auteur is van teksten als `Deze vuist op deze vuist' en 'Hilversum
I I I' – dusdanige thema's kiest, zulk een ongecompliceerde stijl hanteert en zo
weinig moraliseert, dat de voorwaarden vervuld lij ken om opgenomen te worden
in de volkslyriek. Zij constateert een bepaalde ontwikkeling in het kinderkunstlied van de laatste tijd – Lorbes artikel dateert van 1974, maar haar opmerking
lijkt me nog steeds geldig – : de wereld der volwassenen lijkt aan belang in te
boeten, steeds vaker wordtgebruik gemaakt van een zogenaamd kinderlijk perspectief.
De eerste soort heeft, zoals het schema aangeeft, een no al diverse herkomst.
(I) Kinderliederen zip/ ontstaan uit volwassenenkunstliederen. Dit soort teksten gaat, zo is
degedachtengang, langs een omweg terug op het volwassenenkunstlied, op wat
Lorbe noemt de zogenaamde kunstballade, een tekst die vooralgekenmerkt
wordt door een sterk dramatische inhoud. Vaak werden deze ballades opgenomen
in de volkskunst, ook omdat de overlevering veelal mondeling plaatsvond. Binnen een dergelijke orale traditie treden (uiteraard) verschuivingen op: namen
werden vergeten, veranderd, toegevoegd, gebeurtenissen verkeerd be re
anders weergegeven, verkort, of in verband gebracht met andere liederen , de in hou d
gewijzigd omwille van het rijm of ritme. De historische referentièle achtergrond
werd dus steeds minder belangrijk. Dit verschijnsel, dat motieven willekeurig
verschijnen en weer verdwijnen, dat de logische samenhang wordt verbroken
onder invloed van de mondelinge overlevering, wordt door Lorbe als een `Zersingeprozess' (verschuivings-, veranderingsproces) betiteld.
Volwassenenkunstliederengingen dus op deze wijze tot de volkskunst behoren
en werden door kinderen overgenomen en opnieuw valt dan een soortgelijk
`Zersingeprozess' waar te nemen. Veel kinderliederen zijn op deze manier ontstaan, aldus Lorbe.
Andere kinderliederen zijn direct tot het volwassenenkunstlied te herleiden,
zonder de omweg langs het volwassenenvolkslied. Men kan hierbij denken aan
bewerkingen van soldatenliedjes of schlagerteksten. Een verschil met de eerstgenoemde soort is dat de typische motieven van volwassenen veel duidelijker zichtbaar zijn, het proces van `verkinderlij king' is om zo te zeggen nog niet voltooid. In
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dit verband spreekt Lorbe ook over parodieen op kerkliederen, operateksten en
bekende gedichten van klassieke dichters.
(2) Kinderliederen die direct uit bet volwassenenvolkslied ii .11 ontstaan. Bij dit soort liedere moet men denken aan teksten met een sterk formulair karakter: bezwerings, onweer,
formules
to duivels,
en vruchtbaarheidsliederen
ziektes , liederen die
ritmische bewegingen bij bepaalde handelingen (dorsen, maaien) begeleiden. Ook
deze teksten `daalden of naar het domein van de kinderen. Hoewel ze in een
bepaald opzicht lijken op de onder 1 genoemde liederen, verschillen ze ervan
doordat het accent veel minder op de dramatische afloop van de gebeurtenissen
zien
ligt. Het ritmische, het bezwerende element is het belangrijkste.
We deze
soort volwassenenlyriek bij kinderen terug, in tal van aftelversjes bij voorbeeld.
ook bij deze verkinderlij king van een `Zersingeprozess' sprake is, is evident.
Dl
(3) Kindervolksliederen die niet uit volwassenenliederen voortkomen. Deze teksten, gemaakt door kinderen zelf, zegt Lorbe `sind unkompliziert, getragen von einem
gleichmãssigen, meist leiernden Rhythmus and driicken die Lust am Spiel mit
und das Vergniigen
am Komischen and Ldcherlichen aus' (Lorbe, 1974).
er
La

Een gevarieerde ontstaansgeschiedenis dus van het kinderlied. Het zou bij voorbeeld buitengewoon interessant zijn kinderliederen to analyseren op de geschetste
ontwikkeling van bron naar het lied zelf, zoals wij dat nu kennen (vergelijk
hiervOOr `Altijd is Kortjakje ziek'). Van essentieel belang daarbij is natuurlijk de
rol van de mondelinge overlevering. Is er bij een lied uitsluitend van mondelinge
erlevering sprake geweest , dan is er veel meer met de motieven en andere
ov
elementen van het oorspronkelijke lied gebeurd dan wanneer de liederen (ook)
schriftelijk vastgelegd waren; bij die laatste categorie is het verschuivingsproces
veel minder dominerend.
Toch is het mogelijk, zegt Lorbe, ondanks de verschillen constanten op to
sporen die een lied maken tot een kinderlied: alle moraliseringen en sterk rationele
elementen zijn eruit gehaald, typische motieven van volwassenen zijn eruit verdwenen. Daarvangeeft Wilmink een aardig voorbeeld: `Toen een dominee eens
een verhouding had met zijn huisnaaister, en deze hem daarmee chanteerde,
schoot hl Naar dood. Enkele zeer lane en droevige balladen werden aan de
lotgevallen van deze vrome man en aan zijn to late berouw gewijd. Maar op straat
had men minder woorden nodig. Daar heette het, op de wijs van een toen populair
revueliedje:
Tararaboemdii!
Die dikke dominee,
die schoot met kruid en lood
zijn arme naaister dood.
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Het voorval werd na verloop van tijd vergeten, en van het straatlied bleef alleen de
dominee overeind [ik zong zelf overigens vroeger altijd `blikken dominee', als
ging het om een soort tinnen soldaatje, H. B.]:
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Tararaboemdie!
Die dikke dominee,
die had 'n gat verbrand
al aan de kachelrand.
Toenginghij naar de plee,
hi nam ij n pijpje mee,
maar bij een harde druk,
daar brakijn _pijfije stuk.' (Wilmink, 1987)

De logische betekenis is van weinig belang meer, de liederen zijn `springerig'; er is
een uitgesproken voorkeur voor `onzin', een voorkeur ook voor korte reels:
ritme, rijm, herhalingen en associaties zijn de bepalende factoren.
Wat de kinderliederen, van welke oorsprong ook, verbindt, is dat ze, aldus
Lorbe, de wereld van het kind weerspiegelen: ' Sowohl die Struktur als auch der
Sinnzusammenhang sind bedingt durch die kindliche Vorstellungswelt. Sie modifiziert die Stoffe, sie pragt die Gestalt des Kinderliedes. Sie aussert sich keineswegs
als eine Welt forcierter, klischeebehangener Kindlichkeit, sondern als eine sehr
natiirlicheW elt, in der Menschen und Tiere und Dineg nebeneinander ihren Platz
haben, eine Welt, die gar nicht niedlich und harmlos ist, sondern oft grausam, eine
Welt, in der allespassieren kann, in der man die Ereignisse der Umgebung registriert, kaum iiber sie rdsoniert und noch seltener moralisiert' (Lorbe, 1974).
Waar bij het verhalend jeugdliteraire proza eigenlijk alleen maar het overzichtswerk van Daalder voorhanden is, is het de schrijver van een poezie-overzicht
vergund een keuze te maken uit diverse overzichtsartikelen. Ik kan wizen op Van
Coillie(198o, 1982), Ekkers (1986) en Eykman (1989).
Bijna iedereen die zich heeft uitgelaten over kinder- en jeugdpoezie, laat het
genre beginnen bij Van Al hens Proeve van kleine gedigten voor kinderen; soms ziet
men dit werk zelfs als het eerste ware kinderboek. Dat op die laatste zienswijze het
een en ander viel of te din en bleek reeds uit de hiervoor genoemde vormen van
kinderlyriek, maar ook in de voorafgaande hoofdstukken is met kracht van argumenten aangetoond dat deze traditionele visie correctie behoefde. Vooral Buijnsters laat zien dat er in de achttiende eeuw ook anderen dan Van Al hen als
wegbereiders beschouwd mogen worden. Toch is het enigermate te betreuren dat
Buijnsters Van Al hen uitsluitend als historisch verschijnsel bespreekt en geen
melding maakt van de doorwerking van diens werk in de twintigste eeuw. Zo had
hi' erop kunnen wizen dat Wilmink zich eigenlijk als een regelrechte nazaat van
Van Al hen beschouwt.
In 19 79 schreef Wilmink een informatief artikel met de bescheiden titel lets
over kindergedichten in de negentiende eeuw', waaruit zijn voorliefde voor vooral het werk van Van Al hen naar voren kwam. Hi' baseerde zich in dat stuk, waar
het omprimaire teksten ging, op de dissertatie van Wirth, Een eeuw Kinderpoitie
1778-1878, die de `nieuwheid' van Van Al hen als kinderpoeet sterk benadrukte:
`Toen kwam Van Al hen met verhalen van tollen, hoepels, jonge honden, prui-
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men, perziken, wafels en daarnaast ook onderwerpen die 't kind ook wel degelijk
konden bezighouden, al was dit niet zo dageliks: onweer, sterven, vriendschap,
medelijden, godsdienst, enz. Dat ze behandeld zijn op een manier, die afwijkt van
onze opvattingen, doet bier niets ter zake. Belangrijk is 't feit dat hi' zich rekenschap heeft gegeven van datgene, waarin een kind belangstelt. We kunnen gerust
aannemen dat dit de eerstegedichtjes zijn geweest waarin 't kind voelde, dat men
in zijn sfeer kwam en dat het, gewend aan die andere lectuur, deze heeft beschouwd als iets verfrissends en levenwekkends'(Wirth ,
1926).
Bijna zestig jaar later verkondigt Wilmink een zelfde standpunt. Hi' verdedigt
Van Al hen teen kritiek uit de negentiende eeuw, in het bijzonder van De
Genestet, die schreef dat hi'j 'de kleine gedigten voor kinderen' nooit en te nimmer
aan kinderen in handen zougeven: 'Van Al hen was niet dichterlijk, niet ndief, hi'
be een fantasie, hi' miste echte, kinderlijke blijdschap, maar stond als een
deftige, altijd hoogernstig man tegenover de kinderwereld, in plaats van erin.'
(Geciteerd naar Wirth, 1926.) Wilmink is de mening toegedaan dat Van Al hen
meer waard is, omdat hi'j bij voorbeeld de angst van kinderen voor de dood
onderkende en de moed had openhartiger over dat probleem te schrijven dan
iedereen na hem, tot aan Astrid Lindgren.
Ook Goeverneur, al is het om andere redenen, is een auteur die zich in de
warme belangstelling van Wilmink ma verheugen. Als Wilmink naar aanleiding
v an zijn eerste bundels door de poeziecriticus Anton Korteweg als ' Jan de Rimer' '
wordt aangeduid, vat Wilmink dit op als een compliment, want ' Jan de Rimer is
hetpseudoniem van Goeverneur, en die man heb ik mateloos bewonderd. Hi' was
de enige kinderdichter in de negentiende eeuw die werkelijk kinderen voor zijn
geest had. Hi' had niets opvoedends over zich' (Diepstraten / Kuyper, 1 97 8). In
zijn artikel over de negentiende-eeuwse kindergedichten zegt hi': `Zijn kindzie ispuur amusement, ook daar waar hi' hardnekkige pogingen doet een moraal
te verkondigen. Gaat het bijvoorbeeld over het nut van het lezen, dan laat hi' een
kind aan een os vragen, of die soms ook het abc moet leren. En het beest antwoordt:
Kind, daar bemoei ik mij niet mee,
ik heb geen lust om veel te weten.
Als ik maargras heb en lean eten.' (Wilmink, 1979)
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In zijn uiteenzetting wijst Wilmink erop, dat hi' een bepaald genre kindergedichten buiten beschouwing heeft gelaten, namelijk die verzen waarin een soms klein
vergrijp op gruwelijke wijze wordt afgestraft, Piet de Smeerpoets-achtige gedichten, mag men aannemen, gezien de voorbeelden die genoemd worden: een duimzuiger worden de be de duimen door de kleermaker afgeknipt, een 'on en die
geen soep wil eten, wordt broodmager en sterft en de soepterrien wordt op zijn
grafneergezet. Als reactie op juist dit soort teksten, is zijn veronderstelling, wordt
er in de eerste helft van de twintigste eeuw een vloed van wat men idyllische
verses zou kunnen noemen geschreven, waarvan de inhoud uit niet veel meer
bestaat dan `hansje pansje, bij en blom, zom, zom'. Rie Cramer-achtige verses dus.
Wilmink geeft een aardig voorbeeld van dit genre:
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Nugaan wij vrolijk dansen,
Wij dansen poot aan poot,ja,ja!
Wij zijn de haasjes uit de bossen,
Dekleine haasjes uit de bossen
En snoepen hazelnoot.
Tra la la – la la la la ra la
0 kijk eens hoe wij dansen!
Tra la la – la la la la ra la,
lei dansen poot aan poot.

Dit blijkt een jeugdwerkje van... rinses Juliana to zijn. Catharina van Rennes
maakte er muziek op, de Avro gaf het liedje uit in 1 93 5
Wilmink verbindt aan zijn overzicht van de negentiende-eeuwse kinderdichters
deze veelzeggende conclusie: 'Van de kinderdichters die hier aan de orde kwamen,
keken Van Al hen en Goeverneur werkelijk naar kinderen. Heije [de dichter van
evergreens als Terme 'on ens stoere knapen', 'De zilvervloot', Ten karretje op
de zandweg reed', `Zie de maan schijnt door de bomen1 keek over ze heen naar
een toekomst waarin zijn liberale idealen verwezenlijkt zouden zijn. Hi' is, bij alle
verschil inpolitieke opvatting, verwant aan die hedendaagse kinderboekenschrijvers die over de kinderen been uitzien naar een alternatieve maatschappij met een
schoon milieu en verwisselde rolpatronen. Rie Cramer en haar geestverwanten
keken onder de kinderen door ,
naar een kabouteridylle vol onschuld die ze vlak
boven de aarde meenden to aanschouwen'(Wilmink, 1979).
Veelzeggend, want waar hi' verwantschap van Heije ziet met hedendaagse
kinderboekenschrijvers, geldt dat voor hem natuurlijk evenzeer, zo niet sterker,
waar het zijn verbondenheid met werk en ideeen van Van Alphen betreft. Zoals
gezegd beschrijft Buijnsters Van Al hen en zijn werk vooral als historisch fenomeen, maar dit doende plaatst hi' hem wel in wat door Fens (1984) als een `re rvaat' is omschreven. Buijnsters doet het zo voorkomen alsof Van Al hen behoort
tot de oudere literatuur, de literatuur van vroegere generaties, niet tot het literaire
verleden van de huidige lezers en daarmee tot him literatuur. Het lijkt zo alsof Van
Al hens werk de drempel van ziin eeuw niet is overgegaan, alsof het niet met de
tijd is meegegaan. Kennelijk behoren de teksten van Van Al hen in de visie van
menig literatuurhistoricus niet tot het corpus van de zogenaamde actieve literatuur,
maar tot de `slapende' letteren. Quod non, geloof ik.
Wilmink heeft zich het werk van Van Al hen om zo to zeggen toegeeigend,
omdat het een beroep heeft gedaan (en kunnen doen) op zijn eigen literatuuropvattingen, zoals die zich in zijn contemporaine context mede gevormd hebben. Ik
zal dat met een voorbeeld illustreren. In Goedenavond, speelman besteedt Wilmink
opnieuw veel aandacht aan Van Al hen die hi' geenszins als een kinderlijk brave
en flauwe dichter beschouwt. 'Cornelis had een glas gebroken' wordt aan een
schitterende analyse onderworpen, een analyse die alleen maar verricht kan worden door iemand die niet alleen bewondering heeft voor een dichter uit vroeger
ti' den, maar zich in feite een `leerling' voelt van de oude achttiende-eeuwse `mees-
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ter' – de Stratemakeropzeeshow acht Wilmink inderdaad geschreven door 'pupillen' van Van Al hen – . Ikgeef Wilminks commentaar bij de derde strofe:
`Terwij1 ik bezig met paletten
Bij ' t venster was,
Vloogmijn volan, door 'tors raketten,
Daar in het glas.
Maar als uw Keesje'tt van zijn leven
Niet weder doet,
Dan wiltgij' t immers hem vergeven,
Gij zijt zo goed!
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Bravo, Kees! Zopak je een 18de-eeuwse moeder aan! Bij de woorden "fors rake tten" hOOr je de moeder denken: 't is wel een deugniet, onze Kees, maar fors
raketten, dat kan hi'! Keesje heeft het pleit al bijna gewonnen en beweert dan ook
nog dat hi' "'t van zijn leven niet weder doet", iets wat geheel in tegenspraak is
met zijn karakter zoals hi' dat zelf net geschetst heeft. Maar ja, kinderen en verliefden zijn snel met woorden als "nooit" en "altijd" ' (Wilmink, 1 9 8 7). Wilminks
verweer teen verwijten van de kant van Ed Leeflang, als zouden Van Al hen en
zijn hedendaagse leerlingen volwassenen zijn, die voor kind spelen CDaarbij leggen ze kinderen ideeen in de mond die kinderen vaak zelf niet hebben. In ieder
geval niet zó hebben. En aj, het valt ook niet mee om een stem te laten klinken als
die van een echt kind. Van Al hen had er dikwijls moeite mee en de moderne
dichters lukt het ook niet altijd even goed'), spreekt in dit verband boekdelen.
Wilmink is een twintigste-eeuwse moralist; hi' is, net als Van Al hen misschien
beter, meer dan Van Al hen als schrijver in staat kinderlijke gevoelens te verwoorden: Teeflang heeft ongelijk, omdat de goede kinderdichters geen kinderen napraten, maar din en ze en die kinderen van een jaar of acht tot elf wel kunnen
voelen, maar nog niet kunnen uitdrukken. [...] in dat geval &Or je geen kind, maar
je ziet een kind voor je, dat in zijn houding en gezichtsuitdrukking "ze t" wat de
volwassen dichter werkelijk onder woorden brengt' (Wilmink, 1 9 8 7). Tot zover
een correctie op het eenzijdig historische beeld van Van Al hen.
Twee figuren dienen bier nog genoemd te worden, omdat ook bij hen van een
doorwerking van ideeen gesproken kan worden. In het citaat dat Wirth van De
Gênestetgeeft, komt zijn `moderne' ideeengoed prachtig naar voren: `... hoe moet
hi' [ = de ideale kinderdichter, H. B. weten partij te trekken van hun ondeugendheid, hun schalksheid – zonder te zeer de wenkbrauwen te fronsen... Hoe moet hij,
eindelijk, met hen, niet uit de hoogte, maar uit den drang en den overvloed des
harten, weten te spelen, te stoeien, te zingen en hen tevens te leeren, zonder dat zij
't bemerken, waarlijk niet te veel en niet altijd door een plechtstatig en vervelend:
Wat leert men nu hieruit en daaruit? niet door zedelesjes, maar door goede bezielende indrukken tegeven' (Wirth, 1 9 26). De andere negentiende-eeuwer is de
reedsgenoemde Goeverneur. Van Coillie beschouwt hem als de dominerende
kinderpoeet van de negentiende eeuw, en zijn tijdgenoot De Genestet betitelde
zijn gedichten als `melk der poezy', even voedzaam als de later in te nemen jenever.

a
Worm, daarom, omdat
het touwtje eerst vastzat
en ongemerkt is losgegaan,
daarom is alles naar de maan.
Wie, watt waar
de fee met engelenhaar
de fee roet het kindje
roze, raze als het vliegt
en het bootje
dat zich in de zonnewind wiegt.

[18] Waarom , daarom, omdat I bet touwtje eerst vasqat I en ongemerkt is losgegaan,Idaarom is alles
naar de maan.' Fragment van een van de bakerrijmpjes van lenne Biemans. Mance Post illustreerde de
bundel Lang zul je leven.
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Hij verstond de kunst om kind to zijn met de kinderen, `vanzelf sprak hi' [...1 de
taal, die daarbij hoorde, leefde in hetgeen hi' uitbeeldde, wekte geloof aan de
echtheid van zijn figuren' (Wirth, 1926). En als hi' moraliseert, doet hi' dat op een
wat luchtiger wijze dan Van Al hen. Van Coillie geeft in dit verband het volgende
voorbeeld. Piet heeft vogelnestjes uitgehaald en het slot van het gedicht luidt dan:
't Eenigste, dat Piet gebeurde,
Was, dat Pietzijn broekje scheurde.
Lievejongens, tot besluit:
Haaltgeen vogelnestjes uit.

De eerste helft van de twintigste eeuw wordt, zo melden vrijwel alle overzichten,
g ekenmerkt door wat me n de sentimentaliteit van het kinderland (of om met
Dasberg to spreken leugd(ei)land') zou kunnen noemen. Verantwoordelijk voor
deze ten acht men veelal de talrijke damesdichters-componisten wier namen
nu volstrekt in de vergetelheid zijn geraakt: Geertruida van Vladeracken, Hendrika van Tussenbroek, Nell van der Linden Snelrewaard-Boudewijn, Anne
Lambrechts-Vos (vergelijk hiervoor Catharina van Rennes). De teksten waar
muziek bij geschreven werd, bezitten dit arcadische karakter:
Hansje _pansje zat op 't' hek,
tekende op z'n leitje;
Naast graasde
hem't geitje,
g
mek, mek.
't deedz o goedimek,

Als symbool van deze categorie wordt zonder uitzondering Rie Cramer (1887 1 977) genoemd, over wie Wilmink schrijft: `...met haar verses en haar portretjes
van kinderen met wijd uit elkaar staande ogen: kinderen die allemaal op zullen
groeien tot Martine Bijlen' (Wilmink, 1 9-75). De Martine Bijl van Elfje Twaalfje
mogen we aannemen, een inderdaad wat `zoetig' sprookjesboek voor kleuters.
Het is begrijpelijk dat teksten als de volgende (uit Tire, lire, letje):
gg onder den boom.
Kindertjes lien
Als ze o_pstaan dan zijn ze loom,
Als ze loom zijn vallen ze neer,
En als ze vallen dan liggen ze weer.
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in de jaren vi ft door een nieuwe generatie dichters weinig werden geapprecieerd, al beleefden haar vets es en vooral haar tekeningen na 197o een merkwaardige revival. Weinig waardering van dichterszijde wellicht, maar bij deze constatering moet men wel bedenken dat dit soort teksten voor kinderen nooit helemaal
uit het poezie-aanbod verdwijnt. Ook nu, zegt Braaksma (1 9 85) terecht, vinden
kinderen de verses van Rie Cramer nog altijd de moeite waard.
De grote ommekeer komt inderdaad, daar is een ieder het over eens, na de
tweede wereldoorlog, in eerste instantie met het werk van Annie M. G. Schmidt,
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vertegenwoordigster van wat Eykman 'de Paroolgeneratie' heeft gedoopt. In
1 9 5 o verscheen Het fluitketeltje, welke bundel niet zozeer qua vorm vernieuwing
bracht als wel inhoudelijk. In formele zin lijkt zij geinspireerd door het traditionele kinderrijm, bakerrijmen (veel herhalingen, klankrijkdom en alliteraties)
vooral. Een tekst als 'De drie vrouwtjes uit Haddemerveen' roept toch op zijn
minst reminiscenties op aan de stria tussen vrouw Biba, vrouw Biba de Binka en
row Sina Snikna Knikker de Knikna. Ik citeer de eerste strofe:
v
Er waren drie vrouwtjes uit Haddemerveen:
Katoenka, Baboenka en Hinkelebeen.
Katoenkazei teen
g Baboenka: Juffrouw ,
min varken loot harder dan' t varken van jou.
't Is nietes,' t is welles,' t is nietes,' t is wel!
Toenkwam er een ruzie! Toen kwam er een rel!
En Hinkelebeen ei enkel alleen:
Zo hard alsvarkentje loot er geen een.
Maar laten we 't even proberengaan. Kom,
we to en eenvoudig
de wereld om.

Nog sterker is de overeenkomst, ook door het geheimzinnige en associatieve
karakter ervan, in 'De katten' (uit De la_pjeskat):
Ringel rangel ronde,
de katten gaan naar Londen,
de kattengaan naar En eland
bet stond vanavond in dekrant,
ringel rangel rids
en de honden blijven thuis.
Naar ullen ze wonen? In Engelse buizen.
W at ullen ze eten? Engelse mud en
en Engelse worst van een Engels bord
en Engelse pap van een Engelse lord
en Engelse vis
van een Engelse miss
en die katten ullen hun verdere leven
in 't Engels mauwen en kopjes geven.

Ringel rangel ronde,
de kattengaan naar Londen,
de kattengaan naar En la
met anjelieren in hun hand,
ringel rangel ree
en de honden gaan niet mee.
357
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Het innoverende van Schmidts poezie ligt echter vooral in haar onderwerpen.
Fantastische kolderieke voorvallen worden op een humoristische manier beschreven en de moraal is vaak die van een `mundus inversus' CIk ben lekker stout' met
de schitterende regels "k Wil lekker knoeien met het zout, / ik wil niet aardig zijn,
maar stout /en van de leuning roetsen / en schipbreuk spelen in de teil / en ik wil
sue op het zeil!'). 'Haar aanstekelijk anarchisme,' zegt Eykman (1989), 'zit [...]
inde humor die ze hanteert, je struikelt voortdurend over nonsensicale situaties, je
raakt terecht in een omgekeerde wereld waarin van alles gebeurt, wat helemaal
niet kan. Kinderen krijgen op die manier een knettergekke vrijplaats als tegengif
tegen de rationalistische, verstandige grote mensenrealiteit.'
Niet alleen in haar onderwerpen is Annie Schmidt vernieuwend. In een overzichtsartikel ter gelegenheid van de aan haar toegekende Constantin Huygensprijs – van dit artikel wordt hieronder met toestemming van de auteur vrijelijk
gebruik gemaakt – noemt Fens (1987) het volgende rijmpaar het ongewoonste uit
deNederlandse literatuur: `pianostemmer – leeuwentemmer'(of `citeer 's – Homerus'). Hi' acht dit meer dan alleen een taalspelletje. Op deze wijze kent de taal geen
standsverschil meer tussen de woorden, er wordt hun, hoe ongerijmd ze zich ook
tot elkaar verhouden, een gelijkheid opgelegd die iedere vorm van nivellering
mist. De woorden worden aan elkaargewaagd, ze hebben met elkaar rekening te
houden en zich aan elkaar aan te passen. `Aanstellerij is uit den boze,' zegt Fens, 'en
woorden die zich nog op iets willen laten voorstaan, worden eruitgerijmd. Dat
laatste gebeurt vaak, en de gewone woorden nemen de macht over.' Ook bier is
weer het begrip `anarchie' van toepassing. Immers ook in de taal is zo de anarchie
aan te wijzen: de gewoonste woorden zetten de deftigste en gewichtigste buitenspel; ze maken ze belachelijk door hun zichzelf als onvermijdelijk rijmwoord op te
dringen: `Toen at de koning een liter is / vlak voor het koninklijk paleis.' Een
tweeletterwoord tast definitief een zeergewichtig paar woorden aan, het realistische het idealistische. Niet het minst treffend (en vernieuwend) aan de poezie van
Annie Schmidt is, dat zich in de taal voltrekt wat zich anekdotisch in hetgedicht
voordoet.
Maar het gaat vooral om haar mentaliteit, ze gooide niet alleen de taal (van de
tot dan toe geschreven kinderpoezie), maar ook de ideeen ervan omver. In het
keurige koninkrijkje van de kinderpoezie werd de republiek uitgeroepen (met
Annie Schmidt als president, dat wel). Fens maakt 'Het fluitketeltje' in Schmidts
eerste bundel dan ook bijna tot een revolutionair symbool: 'Al meteen in het eerste
gedicht nam een fluitketel de macht over bij afwezigheid van meneer en mevrouw.
Hi kan in zijn lust zijn eigen zin te don to en geklaag of vermaningen van zijn
naaste omgeving in, in zijn onbeschaamdheid zich te laten horen – boven alle
gevestigde geluiden uit –, in de gewoonheid van zijn toon, haast symbolisch genoemd worden voor bijna de gehele kinderpoezie van Annie Schmidt.' Het prinsesje Tierlantijn `acteere (in dezelfde bundel) op identieke wijze:
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Er was eens eenprinsesje en ze heette Tierlantijn.
Ze was mooi als enkel maar_prinse.,rjes kunnen zijn.
Haar vader was een Awning en haar ma was koningin,
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en gistermorgen waren zij zo nijdigals een spin!
Wat was er dan? 0 jee, ojee, ojee, wat was er dan?
Ze wilden, dat ze trouwen zou, al met een edelman.
Het moest een echte prins zijn, of een graaf, of een baron,
het heist een heuse koningszoon, maar als ' t niet anders kon
desnoods, desnoods eengeneraal van 'tt koninklijke leger,
maar Tierlantijn zei vol venijn: lk wil een schoorsteenveger!

De prinsesgehoorzaamt niet langer aan het sprookje: ze doet wat ze wil en de taal
doet dat ook. Maar ook het vers zelfgaat zeer eigenzinnig en `eigenwillig' te werk,
in zijn lane eerder door ritme dan door metrum bepaalde regels, met het mede
daardoor (en dat zal voor de kinderpoezie in haargeheel aan gelden) veroorzaakte directegerichtheid op de lezer, die in het komplot van de taal wordt
betrokken als in de opstandigheid van het meisje. Fens verbindt daaraan deze
conclusie: de kindergedichten van Annie Schmidt sluiten in de meeste opzichten
niet bij conventies aan; ze sluiten zelfs vaak niet bij zichzelf aan, uiteraard wel
naar degeest, maar zelden naar de vorm: bun prosodie is een zeer eigenzinnige; er
is ook niets voorspelbaars aan, uitgezonderd het rijm dan, maar over de wijze
waarop dat gaat optreden en de verdeling van de tijdsduur nodig om de rijmwoorden elkaar te laten treffen, blijft de lezer meestal in het onzekere. Dat geeft aan het
lezen een bepaalde spanning. De auteur verstoort bij voortduring het metrum
door de vrijheden van het ritme, waarmee ze niet alleen aan de dreun ontkomt,
maar hetgedicht ook het gelukkige slachtoffer maakt van de anarchie van de taal.
De in degedichten geschetste wereld staat tegenover die van de geordende
maatschappij, waar alles is zoals het hoort te zijn en iedereen doet wat hi' moet
doen, waar de(gevestigde) taal de dienst of de kunst uitmaakt, de woorden elkaar
in keurig metrum vinden, kortom, om in de kinderpoezie te blijven, de wereld van
Pieter Hendrik Hagelslag, het voorbeeldige kind, dat voorbeeldige man en voorbeeldige echtgenoot van een voorbeeldige vrouw wordt. Maar hi' krijgt – als de
brave kinderpoezie van het werk van Annie Schmidt– zijn trekken thuis van zijn
zes kinderen, die teen alle reels in aan.
Met diezelfde wereld van orde, netheid en zelfvoldaanheid werd ookgespot in
de eveneens in 1 9 5 o verschenen bundel – voor volwassenen – En wat dan nog? Naar
de vorm zijn deze gedichten traditioneel, waarschijnlijk zijn ze op grond daarvan
ook door de contemporaine critici nauwelijks naar waarde geschat; de gedichten
waren in hun visie, denk ik, tegewoon, te weinig verrassend. In een gedicht in de
eveneens voor volwassenengeschreven bundel Huishoudpoözie (1 9 5 7) nam Annie
Schmidt wraak op deze critici en gaf ze haar eigen poeticale positie onomwonden
aan. Tegelijkertijd bevat het gedicht, Ten dichter', bijna profetische woorden
voor de literaire situatie een decennium later:
Piet Pluimers wou het liefste verzen schrifren
over wat late rozen in de zon.
Hij was een dichter en hij wou het blifren.
Hi/. schreef sonnetten toen hi pas be on.

3S9
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Het rijmde ook. Maar and' re dichters zeiden:
je ma niet rijmenjoh, 't is een gezicht!
Je moet zorgvuldigalle rijm vermijden,
want een gedicht dat rijmt is geen gedicht.
En dan dat metrum! Dat is uit de mode.
't Ma niet van ral de ral de ral de ral.
Punten en komma' s,jongen, zijn verboden.
En denk erom: geen boofdletters vooral.
En nooit een hele zin. Aileen maar brokken.
En rozen mogen wel een keer, maar dan
slechts in verband met baarmoeders en sokken
enzó dat niemand het begrijpen kan.
't Is maar een weet, we zeggen ' tje maar even.
Piet had het spoedig door en hi ei: o.
Hij heeft dezelfde dageen vers geschreven,
zijn eerste echte vers. En dat gingzo:

ik drijf spelden van wanhoop
in de huid van je
grutten wezenloos
woezie woezie 1 7 en
klaan uit je klukhaar versuikeren
bleke bliezen in schedels met spuigaten
vol blauwgehakt
En toen ei iedereen: dat is reusachtig!
En Paul Rodenko scbreef een heel langstuk
in Maatstaf om to laten ien hoe prachtig
het was. Vooral dat ' woezie' en dat ' kluk' .
Alleen Piet Pluimers zel was niet tevreden.
Hij wou zo graageens rijmen, want helaas,
hij heeft nu eenmaal
t rijm onder'tz 'n leden.
Maar nee, hi/ . magalleen met Sinterklaas.
En hi wou graagien keer een komma etten.
Ach Piet! Over tienjaren slaat het om!
Dan rijmt men weer. Dan maakt men weer sonnetten.
Dan gaat het weer van pom de rdm de rdm.

36o

In En wat dan nog? staat ook het gedicht `Aan een klein meisje', waarin Fens de
oorsprong van Schmidts kinderpoezie vermoedt: 'nog even ma alles. Maar de
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hark, waarmee de kleinste ongerechtigheden worden verwijderd en die altijd twee
bij elkaar brengt om mee to spreken, die de paadjes van het metrum
woo deb
schoonhoudt, staat al klaar in het toekomstige voortuintje, met de ha en en de
hekken.'
Dit is bet land, ;margrote mensen wonen.
Je boeft er no niet in: bet is er boos.
Er zijngeenfeeen meer, er zijn bormonen,
en altijd is er weer iets anders loos.
En in dit landzip; alle avonturen
betzelfde, van een man en van een vrouw.
En achter elke muurzijn and' re muren
en nooit een eenhoorn of een bietebauw.
En alle din en hebben bier tweekanten
en alle teddyberen zijn bier dood.
En boze stukken staan in boze kranten
en dat doen boze mannen voor bun brood.
Een bos is bier alleen maar een boel bomen
en de soldatenzijn niet meer van tin.
Dit is bet land waargrote mensen wonen...
bees maar niet bang. Je &eft er no niet in.

Terecht zegt Fens dat dit gedicht een plaats verdiend had op de laatste bladzijde
van de verzamelde kindergedichten (Ziezo), als om aan to geven: dit komt erna.
De indruk dat Annie Schmidt in haar kinderpoezie meer lijkt te durven dan in
haargedichten voor volwassenen, zou wel eens hieruit verklaard kunnen worden:
het braaf-traditionele karakter van de poezie voor kinderen op het moment dat zij
be on to schrijven leidde ertoe dat haar werk wel als een revolutionaire (poetische)
daad mOest worden ervaren.
Terecht wordt zowel door Eykman als door Ekkers Han G. Hoekstra (19061988) als een soort wegbereider van het succes van Schmidt gezien. Niet voor niets
behoren zij beiden tot de zogenaamde Paroolgeneratie. Fens (1 9 8 7) spreekt het
vermoeden uit dat het klimaat bij het dagblad Het Parool aan het einde van de jaren
veertig en de eerste helft van de jaren vijftig bepalend is geweest voor de toon van
dichters als Hoekstra en Schmidt: 'In die krant werd door heel wat medewerkers
geschreven in een taal die tot dan in de Nederlandse journalistiek ongebruikelijk
was en door de lezers toch als zeer modern werd ervaren: de deftigheid was uit de
taal, er was een lichte ironie, er werd door de medewerkers persoonlijker geschreven dan in de andere kranten. Het Parool was toen een krant die duidelijk creativiteit en vindingrijkheid liet zien, en, tot in de sportverslaggeving toe, een lichte
geur van literatuur meedroeg. Alleen in dat midden kon "Het schaap Veronica"
tot een der aardigste literaire figuren uit de Nederlandse literatuur uitgroeien.'
Hoekstra zelf ontkent overigens een directe invloed op Annie Schmidt van zijn
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kant: 'Het zatgewoon in de lucht, de tijd was rijp voor dergelijke luchtige versjes
waarin de vroegere boeman omver werd gehaald en het ondeugende kind op een
voetstukje
g , 1984). Maar 'De kinderen uit de Rozenstraat'
eplaatst' (Van Coillie
(uit Het verloren schaap) zal toch door Schmidtgezien en niet onopgemerkt gebleven zijn:
De kinderen uit de Rozenstraat
hebben altijd vuile handers,
e hebben meestal een gat in bun mow,
en ongepoetste tanden.
De kinderen uit de Rozenstraat
hebben altijd slordige haren,
e hebben vaak een splinter in hun hand,
en builen, bulten en blaren.
De kinderen uit de Rozenstraat
to en meest op blote voeten,
ze zijn de bele dag op straat,
alsof ze nooit eten moeten.
Dekinderen uit de Rozenstraat
schijnen ich nooit to verschonen,
ze mogen alles wat ik niet mag.
' kJ/Nu soms wel in de Rozenstraat woven...

Zijn grote bekendheid ontleent Hoekstra echter vooral aan zijn Rijmpjes en versjes
uit de nieuwe doos, aan welkgenre hij, zoals Ienne Biemans in de jaren tachtig,
nieuwe impulsen gaf. Misschien minder geheimzinnig dan de `echte' rijmpjes en
versjes, maar vooral speels en amusant:
Een brilslangvan eenjaar of Lien
die kon ineens niet goed meet ien.
Hi/ gaf van schrik een gilletje.
Hij was een week
g
eheel van streek.
Nu heeft hij een nieuw brilletje.

en
Van een duizendpoot
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De moeder van een duizendpoot
is vreselijk ontevreden,
want haar zoontje is zojuist
in de slootgegleden.

Van een duizendpoot

37

De moeder van een duizendpoot
is vreselijk ontevreden,
want haar zoontje is zojuist
in de sloot gegleden.
En als je even rekent
weet je wat dat betekent:
op in hoofd een grote bull
en duizend sokjes vuilI

[191 Illustratie van F iep Westendorp bij het gedicht 'Van een duizendpoot' van Han G. Hoekstra. In
Rijmpjes en versjes uit de nieuwe doos.
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En alsje even rekent
weetje wat dat betekent:
op z'n hood een rote buil
en duizend sokjes vuil!

364

Evenmin als bij Schmidt – zij is er en verdwijnt niet meer van het toneel – kan men
bij Hoekstra van een echte ontwikkeling spreken. Twee genres vallen in zijn
kinderpoezie te onderscheiden: humoristische versjes, met een neiging naar het
nonsensicale, en daarnaast meer verhalende gedichten als 'Leo is ziek' (uit Het
verloren schaap). Het enige wat men, misschien, zou kunnen zeggen, is dat het
nonsensicale in zijn latere werk jets meer deboventoon gaat voeren.
Waren Schmidt en Hoekstra in de beginjaren na de tweede wereldoorlog de
`leading children's poets', de `Vijftigers' van de kinderpoezie, bijna twintig jaar
later is er in zekere zin sprake van een nieuwe revolutie. Hans Andreus publiceerde
in 1 967 zijn eerste kinderbundel Waarom daarom. Het revolutionaire was onder
meer daaringelegen, dat een erkend `root' dichter – al geldt dit ook enigermate
voor een auteur als Han G. Hoekstra – zich niet te hoog achtte voor het schrijven
van poezie voor kinderen. Dat is ook niet zo vreemd, want als dichter voelt
Andreus zich verwant aan depositie van het kind. at hi' daarmee bedoelt, legt
hi' uit in het voorwoord van de door hem samengestelde bloemlezing De dichter en
het afscheid van dejeugd (1958): 'De dichter is minder dan de anderen de waarde
vergeten van die onschuld van de jeugd en de onafhankelijkheid van gevoel en
denken; als dichter moet hi' daarvan bestaan. Hi' kan afscheid nemen van de
hardheid die van de jeugd is; hi' kan afscheid nemen van het vertrouwde dat die
jeugd geeft, maar hi' kan het niet stellen zonder dat blindelings creatieve moment
dat de jeugd is. leder dichterlijk woord staat in het teken van de onschuld. Logisch
dat de dichter het betreurt dat zijn gehele menselijke bestaan niet zo kan zijn als hi'
het dichterlijk zou willen.' Met andere woorden: de dichter Andreus laat het
kinderlijke in zich tot uiting komen en probeert met een onbevooroordeelde blik
de wereld te bekijken. Hi' schept in zijn dichterlijke wereld om zo te zeggen een
eigen wereld, waarin juist die onschuld een rote rol speelt.
Voor een dichter met dergelijke poeticale opvattingen is het bijna vanzelfsprekend dat hi' ook gedichten voor kinderen schrijft. Er zijn dan ook vier bundels
met kindergedichten van hem verschenen. Naast Waarom daarom verschenen De
rommeltuin (I970), De fontein in de buitenwijk (i 973) en ten slotte in 1975 Kinderversjes.
Andreus heeftgeen enkele van deze bundels opgenomen in de door hem samengestelde verzamelbundel Gedichten 1948-1974. Ook de samenstellers van Andreus'
Verzamelde Gedichten (1 9 84) wilden blijkbaar Andreus' werk voor kinderen gescheiden houden van dat voor volwassenen, want er isgeen `kinderversje' in terug
te vinden. Toch schreef Remco Ekkers in 198 2 over Andreus: 'Hans Andreus is in
de eersteplaats een dichter, ook in de kinderliteratuur. Hi schrijft soms over
dezelfde onderwerpen voor volwassenen en kinderen. De kindergedichten zijn
eenvoudiger, humoristischer, fantastischer, maar de melancholische ondertoon
geeft ze een onzware ernst die weldadig aandoet in vergelij king met veel flauwekulrijmpjes die voor kinderpoezie willen door an [...1 De kindergedichten zijn
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geschreven in een taal die het kind zelf gebruikt en zo muzikaal en precies, dat je
het gevoel krijgt: zo is het helemaal goed.' Ekkers rekent de kindergedichten van
Andreus kennelijk wel tot de kinderpoetie.
Is dit terecht? Het is bekend dat de gedichten die Andreus voor volwassenen
schreef tot de literatuur gerekend worden. In hoeverre mogen of kunnen nu zijn
`kinderversjes' pokie genoemd worden? Voor een (mogelijk) antwoord op die
vraag waag ik me aan een (onvermijdelijk) exemplarische vergelijking van een
kindergedicht met een gedicht voor volwassenen. Op zijn minst zal dan duidelijk
worden welke aanpassingsmiddelen Andreus heeft gebruikt bij het schrijven voor
kinderen en op welke punten dit werk afwijkt van dat voor volwassenen.
`Aanpassingsmiddelen' zei ik, niet zonder zin, want de vergelijking geschiedt
aan de hand van een adaptatietheorie, opgesteld door G. Klingberg (1973). Deze
heeft bij wijze van hypothese een viertal vormen van adaptatie onderscheiden,
waarbij hl adaptatie als volgt definieert: in een jeugdliteraire tekst wordt rekening
gehouden met de belangen, behoeften, wijze van ervaren, kennis, leesvermogen
van kinderen en jeugdigen. Het gaat dan om de volgende vormen van adaptatie:
I. Adaptatie wat betreft de keuze van de stof. Een auteur kan de inhoudaanpassen
aan wat hi' weet of meent te weten van de ontbrekende kennis en ervaringen, van
de aanwezige behoeften en interesses en van de beleving van de lezer. Hi' zal
bepaalde thema's en motieven niet gebruiken, omdat hi' ervan uitgaat dat het kind.
daarvoor te weinig kennis bezit of een te geringe belangstelling. Rekening houdend met de behoeften van een kind zal een auteur eerder een optimistische
levenshouding presenteren dan een pessimistische.
2. Adaptatie wat betreft de literaire vorm. Een auteur streeft dan naar een overzichtelijke thematiek en een eenvoudige compositie. Moeilijke woorden worden
gen naar voor de lezer onbekende literaire
een verklaring voorzien, verwijzin
van
werken worden vermeden. Veelal wordt gekozen voor het perspectief van een
kind of een jeugdige, dat wil zeggen een verhaalfiguur met minder kennis dan een
volwassene. De dialoogvorm verdient de voorkeur. Aan de beleving van de lezer
wordt tegemoetgekomen onder meer door (veel) spanning op te wekken, een
happy ending aan het verhaal te verbinden en herhalingstechnieken toe te passen.
3 Adaptatie wat betreft de keuze van de stijl. Het talige karakter van het werk
kan aangepast worden doordat de auteur rekening houdt met wat hi' aan woordkennis en leesvermogen bij de jeugdige lezer vermoedt. Er zal eerder voor directe
dan voor indirecte redegekozen worden. Verder zullen er vaak korte zinnen
gebruikt worden en nauwelijks abstracte woorden of ingewikkelde zinsconstructies. Van beeldspraak zal beperkt gebruik gemaakt worden.
4. Adaptie wat betreft de keuze van het medium. Hierbij gaat het om de specifieke lay-out van kinder- en jeugdboeken. Naast de auteur zullen de uitgever en
eventuele illustrator in dit verband een rol spelen.
Nu zou men kunnen tegenwerpen dat het adaptatieconcept van Klingberg
ertoe leidt dat het rekening houden met de belangen, behoeften, wijze van ervaren, leervermogen et cetera van kinderen en jeugdigen te snel uitnodigt tot een
pedagogische en psychologische invulling van deze begrippen. Misschien. Men
in van Klingbergs
dient hierbij echter te bedenken dat de toe
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raat altijd betrekkelijk is: het hangt er namelijk van of wat onder kinderen wordt
verstaan, welk beeld men heeft van kind en samenleving en van kind en socialisatie. Historisch gezien hebben we steeds te maken met veranderende opvattingen
over kinderen — de voorgaande hoofdstukken leveren daar de nodige bewijzen
voor — en daarmee ook over wat kinder- en jeugdliteratuur wat betreft stof, vorm,
stijl en medium kan zijn. Ook al is het voornarnelijk op proza gericht, toch meen ik
dat Klingbergs instrumentarium voldoende aanknopingspunten biedt om, zij het
met de nodige voorzichtigheid, toegepast te worden bij een vergelijking van
Andreus' poezie voor volwassenen en die voor kinderen.
Ik heb bij de vergelij king gekozen voor twee gedichten die thematisch een zekere
verwantschap vertonen. Waar liggen de verschillen? Zijn de verschillen altijd
terug te brengen tot de adaptatievormen als boven beschreven? Valt de vergelijking in esthetisch opzicht in het nadeel uit van het jeugdliteraire gedicht?
Gedicht voor volwassenen
Een nacht
Lichaam , wees stil. Wij moeten slapen,
fij en ik, in het hart van de nacht.
Wees niet bang. Je hebt veel verloren,
lachen, liefde, een soort gelukkige rust,
maar wat kunnen wij doen? Wij deden het zelf,
riepen verlies naar ons toe, een sneeuwstorm
en weten niet waarom. Of weten we het loch,
maar zoals men nietsziend uitkijkt
over een Barre landstreek.
Lichaam, ga slapen. Het is al laat.
Morgen begint de dag van de stenen.

Gedicht voor kinderen
Van binnen pratend hoofd
Als het stil wordt in de nacht
enje boort de din en bijna praten,
dan boorje ook hoe je eigen boo
nog langniet , nog langniet wil slapen,
want binnenin zichzelf, daar praat
het door, over vandaag en morgen:
wanneerje op vakantie gaat
en wie er dan voor de bond moet zorgen;
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maar die kende je al en 'e lacht er niet om,
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het vraagt je of je 'n miljoen zou gappen
alsdat omaar es even kon,
en of als je doodgaat als je heel oud bent,
je dan niks meer voelt of dat je 'tt maar koud hebt ,–
en dangaat dat hoofd van binnen
maargauw over jets anders beginnen,
terwijl het je noojt eens slapen laat
(trouwens, het zegt van zichze/f al: Raar,
raar, nietwaar, zo' n hoofd dat maar
inje praat en praat).

Twee gedichten over niet in kunnen slapen, over liggen nadenken. In het kindergedic
ht wordt het slapen belemmerd door het verstand, dat, zonder dat je het
teen kunt houden, gedachten produceert. In het gedicht voor volwassenen
houdt het lichaam de `ik' uit zijn slaap. Omdat er later gesproken wordt van `veel
verloren, la hen liefde, een soort gelukkige rust', lit de interpretatie voor de
hand, dat het lichamelijk verlangen naar een vroegere geliefde de `ik' uit zijn slaap
houdt. Hierdoor bestaat er een verschil in de aard van de gedachten, die in de twee
gedichten naar voren komen. In het kindergedicht is een opbouw waar te nemen
van concrete, dagelijkse zaken (vakantie, de hond, moppen) naar abstractere
zaken van meer ethisch-levensbeschouwelijke aard (diefstal, dood). Na de vragen
over de dood, die tamelijk beangstigend kunnen zijn omdat er geen direct antwoord op te even is, `gaat het hoofd van binnen maar gauw over iets anders
beginnen'. Dit zou erop kunnen duiden dat Andreus er rekening mee houdt dat
kinderen niet zo lang nadenken of willen nadenken over het verschijnsel `dood'.
De ernst van dit soortgedachten wordt ook gerelativeerd in de laatste strofe: het
zijn rare gedachten die je dus niet Al te serieus hoeft te nemen. Is dit nu een
adaptatie aan de jeugdige lezer te noemen? In het gedicht voor volwassenen
worden ookgeruststellende gedachten geuit. Daar wordt het lichaam in slag
g
esust, het hoeft niet bang te zijn voor de schuld die de `ik' heeft aan het verlies van
degeliefde. Via `sneeuwstorm' en `zoals men nietsziend uitkijkt over een barre
landstreek' wordt uitgedrukt dat er een sprake is van schuld. Er wordt eigenlijk
gezegd dat er op een dergelijke vraag nooit een eenduidig antwoord te geven is.
De enige adaptatie die wat betreft de inhoud is aan te wijzen , is dat er in h et
kindergedicht niet wordt gesproken over lichamelijke verlangens.
Beschouwd vanuit traditionele opvattingen over het uiterlijk van een gedicht
ziet het kindergedicht er meer uit als een gedicht, door de opbouw in strofen van
vier reels en de aanwezigheid van eindrijm. Andreus gebruikt in de meeste
kindergedichten eindrijm, hoewel dit niet op een starre manier geschiedt. In zijn
poezie voor volwassenen is weinig of een eindrijm te vinden, daar maakt Andreus gebruik van andere herhalingstechnieken: letterlijke en varierende woordherhaling, klankherhaling, herhaling van zinslengte en een cyclische opbouw van
hetgedicht.
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Klingberg had voor de stilistische adaptatie voorspeld dat indirecte rede niet of
op zeer beperkte schaal gebruikt zou worden, omdat dit niet tegemoet zou komen
aan de beleving van een kind. In 'Van binnen pratend hoofd' is wel sprake van een
soortgelijke vorm, de vrije indirecte rede. Andreus heeft hierdoor aan het gedicht
een meer algemene geldigheid gegeven, in de trant van: dergelijke gedachten heeft
iedereen wet eens. Hetgedicht wordt er als het ware (leef)tijdloos door. De beeldspraak van een hoofd dat van binnen praat, lijkt misschien een specifiek op kinderengerichte uitdrukking, maar het feit dat Andreus hetzelfde beeld ook in een van
zijn gedichten voor volwassenen gebruikt zou erop kunnen wijzen dat de twee
genres toch minder vet uit elkaar liggen dan men (en wellicht ook Andreus zelf)
veelalpleegt aan te nemen:
g
1k lizo
stil op de hei
als een kapotte robot,
geen onderdeel
beweegt in de on
Maar binnenin
praat het maar door
achter hetgedeukte voorhoofd.
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Elders(1 9 8 7) heb ik meet gedichten op deze wijze met elkaar vergeleken, hetgeen
tot de volgende conclusies leidde.
De stofkeuze. In beide genres is sprake van een vrij gering aantal thema's en
motieven. Voor depoezie voor volwassenen is in feite een hoofdthema aan te
wizen: de identiteit van het ik. Het is daarmee aan de lezer om deze `ik' op te
vatten als 'de dichter' of `de lezer'. De andere thema's zoals het licht, de natuur of
de liefde zijn ondergeschikt aan dit hoofdthema.
In de kindergedichten komt een rote verscheidenheid aan onderwerpen aan
bod. Veelgedichten aan over dieren. Opvallend is dat veel dieren met een probleem worstelen, niet zogelukkig zijn, maar in een vrij root deel van deze
gedichten bedenken zij zelf een oplossing, waardoor ze het leven weer aankunnen
en ervan kunnengenieten. Achttien gedichten uit de vier bundels hebben objecten
als onderwerp, en net als bij de diergedichten is hier veelvuldig sprake van per sonificatie, waarbij het praten en handelen van de objecten dikwijls tot komische
effecten leidt. Tochgaat het bij de beschrijving van deze `din en' en dieren niet
louter om een fantastischgebeuren, het gebruik van deze vorm van beeldspraak
bezit ook een symbolische betekenis, waar het een vergelij king met menselijk
handelen betreft. Telkens zien we dezelfde elementen terug, die betrekking hebben op menselijke eigenschappen. Dit betekent overigens niet dat mensen zelf ook
niet ruim aan bod komen in de kindergedichten. Alle beschrijvingen van mensen
of menselijke eigenschappen geven te zamen een beeld van Andreus"ideale
mens', die zelfstandig handelt en oordeelt, in vrijheid leeften werkt.
Ten aanzien van depoezie voor volwassenen geldt echter dat deze thematiek in
meet filosofische bewoordingen wordt uitgedrukt en dat identiteitsvragen vaak
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direct verbonden worden aan een negatieve kijk op het menselijk handelen. In de
kinderpoezie komen ook wel negatieve aspecten naar voren als bemoeizucht en
een te geringe milieubewustheid, maar deze worden steeds toegeschreven aan de
volwassene. Ze vormen een contrast met de in anderegedichten beschreven kinderlij ke levensvreugde en een optimistischer levensbeschouwing.
Over hetgeheel genomen is er dus sprake van dezelfde thematiek. In de poezie
voor volwassenen vinden we wel onderwerpen die niet terug te vinden zijn in de
kindergedichten. Het gaat dan om erotische gedichten en gedichten waar Andreus
spreekt over natuurkundige begrippen. Het licht, voor velen het and rover van
Andreus' poezie, komt ook niet als zelfstandig onderwerp aan de orde in de
gedichten voor kinderen. Toen aan Mies Bouhuys werd gevraagd of het licht een
belangrijke rol speelt in Andreus' poezie, antwoordde ze: 'Ik zou willen ze en:
die kinderpoezie is het licht. Daarin wordt het woordt "licht" heel wat minder
gebruikt dan in de andere poezie, maar het zijn op zichzelf de werkelijke lichte
momenten in zijn dichterschap, misschien wel in zijn le en' (Bouhuys, 1979).
De literaire vorm. Andreus drukt zich in de kindergedichten over het algemeen
concreter uit. Hi' kiest voor directe bewoordingen en beschrijvingen van handelinen. Hi' hanteert een taal die helder en duidelijk is, de woorden zijn minder
dubbelzinnig of polyinterpretabel dan in de poezie voor volwassenen. Beeldspraak wordt wel gebruikt, maar in beperktere mate. De beeldspraak in de kindergedichten wordt vaak langzaam opgebouwd, waardoor sneller duidelijk is wat
ermee bedoeld wordt. Als er al moeilijke woorden gebruikt worden, worden ze
meestal uitgelegd. Andreus hanteert meer rijm in de kindergedichten en ook
wordt interpunctie niet achterwege gelaten (dit laatste misschien ook, omdat de
kindergedichten mede bedoeld zijn om voorgelezen te worden).
Het werk voor kinderen is minder experimenteel in formeel opzicht, maar het
feit dat Andreus in zijn poezie voor volwassenen ook gebruik maakte van traditionele versvormen als het sonnet, kan erop duiden dat Andreus toch een Vijftiger
in hart en nieren was. Hoe het ook zij, ook in de kindergedichten probeerde hi' te
varieren in de lento van het totale gedicht, in de strofenbouw en de zinslengte,
waardoor vaak weinig traditionele kinderversvormen ontstaan. Zo laten ze zien
dat Andreus veel zorg besteed heeft aan de literaire vorm, minstens zo veel als bij
zijn poezie voor volwassenen.
De stifi. In beide genres maakt Andreus gebruik van spreektaal. Vooral in de
dier- en objectgedichten wordt de directe rede of de vrije indirecte rede gehan,
teerd, wat verklaard kan worden uit het veelvuldig gebruik van de personificatie.
Toch zijn er ook no al wat beschrijvende en beschouwende gedichten te vinden in
de vier bundels. De onderwerpen worden daar boven het niveau van de handeling
uitgetild. Qua stijl staan deze gedichten dan ook het dichtst bij die voor volwassenen. Toch heb ik het idee dat Andreus ook daar niet over de hoofden van de
kinderen been `diche.
Het medium. De bundels voor kinderen zijn alle viergeillustreerd, door Babs van
Wely. Elk gedicht is omgeven door een of meer tekeningen die een bepaald aspect
ervan belichten. Maar juist daardoor kunnen ze ook de interpretatie van de lezer in
een bepaalde richting sturen. Bij 'Van binnen pratend hoofd' staat twee keer een
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kindje getekend; als lezer kun je dan al bijna niet meer aan een volwassene denken
voor de le' in het gedicht. Omdat het kindergedichten zijn kan deze beinvloeding
van de lezer functioneelgenoemd worden: delezer
'one
g
is hierdoor in staat zich
te identificeren met depersoon uit het gedicht, wat een verdieping van de beleving
van hetgedicht kan betekenen.
Vooral aan zijn De fontein in de buitenwij k– misschien niet toevallig met de ondertitel `gedichten voor kinderen', de twee vorige bundels werden door Andreus als
'versjes' betiteld – laat zich het vernieuwende karakter demonsteren:
Een boom dat is een prachtig ding,
hij staat gewoon waar hij staat,
doet niet aangrote mensenpraat
en roept nooit: Grote stommeling!
wanneerje iets misschien niet weet
of altijd alley weer vergeet–
hi knikt maar liever: 'tt Is wel goed,
enzegt nooit wat je doen of laten moet.
Dus zon' t er ooit een keer van komen
datgrote mensen plotseling
veranderen in bomen
door de windgewiegd, gesust,
nou, dat was dan eenprachtig ding:
dan hadden allekinderen rust.
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Ekkers(1 9 86) geeft hierbij het volgende commentaar: 'De dichter kiest voor de
kinderlijke positie. Andreus was be aan met het lot van de wereld en dan vooral
vanuit kinderlijk perspectief: het niet meer op straat kunnen spelen, vervuiling
van de natuur, automatisering.'
Het begrip `kinderlijk perspectief is opnieuw gevallen en min of meer gehanteerd als waardeoordeel voorgoede of slechte kinderpoezie casu quo -literatuur.
Inderdaad meen ik dat dit begrip een instrument in handen geeft, waarmee bokken
van schapen kunnen worden gescheiden. Een korte theoretische excursie is derhalve noodzakelijk.
De Oostenrijkse theoretica Maria Lypp beschouwt kinder- en jeugdliteratuur
als een vorm van communciatie – diegedachte is op zichzelf niet nieuw –, doch ze
beperkt zich tot de relatie auteur-lezer en kenschetst die relatie, die vorm van
communicatie tussen de 'one lezer en de auteur, als asymmetrisch. Immers, tussen
departners bestaat een rote discrepantie in kennis, taalvermogen en sociale
positie. Om deze afstand te overbruggen past de auteur bepaalde adaptaties toe
wat betreft stijl, stof, thema en dergelijke. De verschillende adaptatiestrategieen
vormen te zamen de code van de jeugdliteratuur. De bekendheid van de auteur
met deze strategieen maakt dat hi' min of meer automatisch deze code toepast.

Van binnen pratend hoofd
Als het stil wordt in de nacht
en je hoort de dingen bijna praten,
dan hoar je ook hoe je eigen hoofd
nog lang niet, nog lang nice wil slapen,
want binnensn zichzelf, daar praat
het (166r, over vandaag en morgen:
wanneer je op vakantie gaat
en wie er dan voor de bond moet zorgen;

en of als je doodgaat als je heel oud bent,
je dan asks sneer voelt of dat je 't maar koud hebt, —
en dan gaat dat hoofd van binnen
maar gauw over sets anders beginnen,
terwijl het je nO6st eens slapen laat
(trouwens, het zegt van zschzelf al: Roar,
roar, nietwaar, zo'n hoofd dat maar
je praat en praat.).

het vertelt je een paar van je gekste moppen,
nut die kende je al en je lacht er niet om,
het vraagt je of je 'n miljoen zou gappen
als dat zomaar es even kon,

[zo] Van binnen pratend hoofd' van Hans Andreus in de bundel De fontein in de buitenwijk,
met illustraties van Babs van Wely.
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Lypp noemt dit automatisme reeds een adaptatiefactor op zichzelf en zij spreekt
het vermoeden uit dat daarin ook wel eens de verklaring zou kunnen liggen
waarom vernieuwingen in de jeugdliteratuur vaak op weerstanden stuiten. Tot
zover nog niet zoveel nieuws, het betreft hier een observatie van de bestaande
situatie, wellicht in andere bewoordingen dan voorheen, maar niet echt iets anders. Tegenover deze asymmetrische communicatie stelt Lypp het ideaal van de
symmetrische communicatie. Dit concept impliceert dat er tussen de communicatiepartners in principe `echt begrip' Cwahre Verstdndigung') mogelijk is. In een
symmetrische communicatie bestaat ook steeds de intentie of de wil om te komen
tot echt begrip.
Terecht zegt Baudoin 0 9 82), aan wie deze samenvatting van Lypp is ontleend,
dat hier een interessant kenmerk vangoede jeugdliteratuur wordt gegeven. Lypp
stelt immers dat uit teksten voor de jeugd het streven spreekt (of liever mOet
spreken) naar symmetrische communicatie, dat wil zeggen naar een verhouding
op basis van gelijkwaardigheid tussen kind en volwassene. Dus: niet het verschil
tussen kinderen en volwassenen – dat zich kan manifesteren in bij voorbeeld een
neerbuigende stijl of een opgelegde pedagogiek – maar de tendentiele opheffing
van dat verschil is een eigenschap van geslaagde jeugdliteratuur.
Een Nederlands auteur die een dergelijke communicatie nastrevenswaardig
vindt, ook theoretisch – men leze er zijn Het geminacbte kind op na – is Guus Kuijer.
In Op je kop in de prullenbak, maar evenzeer in zijn andere Madelief-boeken, probeert Kuijer die in zijn ogen vermaledijde asymmetrische communicatie of to
breken. De identificatiefiguur Madelief blijkt voortreffelijk in staat haar gedachten engevoelens to verwoorden en zelden of nooit neemt zij een blad voor de
mond. In Krassen in het tafelblad is zij de enige die onbevangen vragen durft to
stellen over het ongelukkige leven van haar gestorven oma. Het duidelijkst komt
het symmetrie-aspect naar voren in de positie van de onderwijzer in 0_pje kop in de
_prullenbak. Deze onderwijzer wordt ons getoond als een alternatieve volwassene,
die zich niet zozeer hopeloos als wel hoopvol onvolwassen gedraagt en rustig
tegenover zijn leerlingen durft toe to even dat hi' zwakke momenten en slechte
ogenblikken kent. Daarnaast, als contrast, paradeert in de Madelief-boeken een
groot aantal volwassenen die zich wel conformeren aan het clichebeeld van de
volwassene ,
die niet bereid is (of niet in staat) zich in to leven in de kinderwereld.
Aan dit theoretische concept van de symmetrische communicatie verbindt
Lypp een logischerwijs daaruit voortvloeiend begrip, dat zij aanduidt als 'kinderblik', het kinderlijke perspectief, waarin een visie op kinderen en kind-zijn wordt
gedemonstreerd die niet wordt gekenmerkt door beperking, onvermogen of een
vooruitlopen op `volwassenheid' als verdringing van het kinderlijke, maar door
erkenning van het kinderlijke als iets kwalitatiefs, iets waardevols. Het is evident
dat ook Annie Schmidt en misschien in iets mindere mate Han Hoekstra auteurs
zijn met een dergelijke `kinderblik'. Het rebelse karakter van het werk van eerstgenoemdepast immers naadloos in het geschetste beeld, om met Fens te spreken:
schrijver en lever aan een intieme relatie met elkaar aan, bijna met het karakter
van een samenzwering. Het zo juist gegeven kenmerk bepaalt eigenlijk de gehele
jeugdliteratuur casu quo -poitie van na de tweede wereldoorlog.
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De derde vernieuwingsgolf zou men met Eykman de `Stratemakeropzeegolr
kunnen noemen. Die nieuwe tendens wordt(opnieuw) gekenmerkt door de reeds
bekende anti-moraal, maar vooral door een veelgrotere aandacht voor de concrete realiteit. Dat laatste ziet men vooral aanwezig in het werk van het zogenaamde Schrijverscollectief (Wilmink, Dorrestijn, Eykman). Deze groep durft,
meer dan voorheen hetgeval was, to schrijven in een taal die kinderen onder elkaar
gebruiken: vieze woorden, vloeken verschijnen voor het eerst in de kinder- en
jeugdpoezie. Vooral Dorrestijn gaat hierin heel ver. `Genoot de jeugd', zegt Ekkers(1986), 'in 196o nog van het woord bil van Annie Schmidt, in 1 9 8o mochten ze
zich uitleven in Dorrestijns "Poep- en piesmenuet" en "De kakkietrap". Zelfs het
masturbatietaboe werd aangetast in "Piet an pieleman, trek 'r maar 's lekker
an".' Maar het is toch vooral eengevoel van solidariteit met zijn lezers, dat men bij
Dorrestijn aantreft. Hi' wil naar eigen ze en met zijn gedichten een troostende
hand bieden door herkenning. Vandaar zijn talloze teksten over liefdesverdriet,
jezelf lelijk vinden, domheid, onhandigheid, angst voor grote jongens of autoritaire volwassenen. Heel mooi, hoewel niet echteenvoudig (zien kinderen de
symboliek van `zwaan = oom Stefan'?), is dit gedicht (uit Mooi van lelijkheid):
Eendjes voeren
De laatste tijd had mams een manie
van maar naar het park tegaan.
Eike middagtrok mijn mammie
mij mijn warmste kleertjes aan.
`Want' , zei mammie,' in de winter
geven wij de eendjes brood.
Andersgaan die lieve eendjes
allemaal van honer dood.'
Onderweg liep z# steeds vlugger,
ik hield haar maar met moeite bi.
'k Kwam in het park buiten adem,
maar mams was opgelucht en bl j.
Zegaf mi; .het _plastic zakje
waar het eendebrood in at
en danging ik naar het wale toe,
terwifi mammie op een bankje zat.
Terwifi ik de eendjes brood moest voeren,
praattezij met een mijnheer.
Die meneer was blijkbaar grappig
en hi was er telkens weer
net als de zwaan en bij bet voeren
stond dat beest altijd vooraan.
Vaakbegon kwaad to blazen

373

DE TWINTIGSTE EEUW

ook al bad ik niks gedaan.
Eenmaal beet de zwaangebeten,
min handje deed toen heel ergzeer.
'kHoorde mams juist schaterlachen
om diegrappige mijnbeer.
Toen moest ik nogveel harder huilen,
mammie hadgeen oogvoor mi'.
Terwijl ik naar het bank 'e holde,
maakte mams haar handen vrij.
Die meneer beet nou oom Stefan
en we wonen in zyn buts.
Soms voel ik me heel verdrietig,
maar we blOen' s middags thuis.
's Zondagsmiddags komt mina
p_ppie
die wil met mij naar hetpark toe gaan
en dan durf ik niet te zeggen
dat ikbangben voor de zwaan.

Degedichten van Karel Eykman voor de wat oudere kinderen ademen een zelfde
sfeer. Emotionele herkenbaarheid staat voorop. In Ruimje kamer op en Wie verliefd
isgaat voor spelen emoties van kinderen inderdaad een grote rol: verliefdheid
(vergelijk ook Eykmans met een Gouden Griffel bekroonde prozawerk Liefdesverdriet), seksualiteit, slechte zin hebben, driftig zijn, bang zijn, verlegenheid, de
dood, je eigen lichaam. Ook hi' mijdt een onderwerp al masturbatie niet, al zijn
toon en stij1 minder direct dan bij Dorrestijn: 'en haar handen gaan zich vlijen
samengevouwen tussen haar dijen /Met een glimlach aan het dromen /Voor jongens is het nog te vroeg/ haar eigen lijf is haar genoeg.' Daarnaast komen ook
meer maatschappelijke problemen aan de orde: een gedicht over te weinig speelruimte voor kinderen in de stall ,
gedichten over volwassenen die kinderen leren
beleefd te zijn, terwijI bun eigen gedrag tegenover diezelfde kinderen no al eens te
wensen overlaat, eengedicht over agressie op de televisie, over ouders die gaan
scheiden, een werkende moeder, een gedicht over pedofilie, waarbij gealludeerd
wordt op ' Jossie' van Jan Hanlo. Toch gaat ook Eyman
k
et
h meer abstracte
gedicht – hoewel enigszins strijdig met zijn literatuuropvatting CAls je voor kinderen schrijft moet je niet kunstzinnig schrijven, maar zonder flauwe kul, heel
direct. Je mot aansluitend op hun belangstelling, kennis en emotionaliteit schrijyen') – nietgeheel uit de weg:
Het een en ander in los verband
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De wind voor mijn raam
laat een krant zomaargaan.
De pickup van hiernaast

DE TWINTIGSTE EEUW

draait een plaat. Heel verbaasd
zie ik hoe die krant gaat
op de maat van de plaat.
Nu weet die krant niet
die plaat , van dat lied.
van
En
die plaat heeft niet door
E
dat die krant bij hem hood.
Alleen ik ie die krant,
boor die plaat, leg dat verband.
Alleen ik
maarj,
a daar noem je ook even iemand.

Willem Wilmink is de meest veelzijdige van de drie. Niet toevallig kwam hi' in het
voorgaande, naast Schmidt, het meest ter sprake (beiden zijn ook winnaars van de
dliteratuur, tenslotte). Omdat er reeds het een en
Staatsprijs voor kinder- en jeug
ander over hem en zijn werk gezegd is, beperk ik me nu tot enkele hoofdlijnen.
Wilmink – evenmin als Schmidt overigens – is zijn literaire carriere niet gestart
als schrijver voor kinderen. Zijn eerste twee dichtbundels, Brief van een verkademeisje en Goejanverwellesluis waren bedoeld voor volwassenen en werden in de
kritiek nauwelijks opgemerkt of afgedaan als `lied''. Nu zou men kunnen verdedi en dat Wilmink ook in de allereerste plaats liedjesschrijver is, hi' zelf voorop.
In 19 76 deed hi' de volgende, in het licht van de vele literaire prijzen die hi' nog
zou ontvangen, aardige uitspraak: Tetterkunde is een beperkt woord: ik val er
buiten. Kinderboekenauteurs zijn een letterkundigen, liedjesschrijvers niet, daar
vindt men ook niks van, in tegenstelling bijvoorbeeld tot een man als Gershwin in
Amerika. Bij ons is dat "maar" een liedjesschrijver. Vroeger voelde ik me daarovergekwetst, de mensen zeiden, dat is een gedicht, dat is een liedje. Nee, een
literatuurprijs zal ik nooit krijgen, ik heb me afgegeven met amusement.' Voor
Wilmink bestaat ergeen wezenlijk onderscheid tussen lied en gedicht, voor zijn
companen Dorrestijn en Eykman evenmin, vermoed ik.
Misschien maakte juist het feit dat hi' liedjes schreef Wilmink bij uitstek geschikt om voor kinderen te schrijven, al zal hi' zelf waarschijnlijk ontkennen
uitslUitend voor kinderen te schrijven `en voor mij is poezie: liedjes. Ik heb een
hekel aanpoezie die je alleen maar leest. Je moet gedichten kunnen Koren. Er
accordeon bij kunnen spelen, er een dansje op kunnen maken' (Nijhuis, 1987)).
Naar eigen ze en hebben zijn teksten een grens naar boven, hi' wenst geen
knipoog te even naar volwassenen; zijn gedichten zijn, als het goed is, zo geschreven dat ze ook voor diegroep te genieten zijn, uit welke uitspraak tevens
blijkt hoezeer hi' zijn jeugdig publiek serieus neemt. In interviews heft hi' meermalengezegd dat zijn kinderliteratuur ook genietbaar moet zijn voor volwassenen, ze is niet all6en voor kinderengeschreven. Hi' merkt er dit over op: 'Ik moet
ze en dat ik achteraf bezien alleen maar goed geschreven heb als ik niet voor een
groep schreef, als ik het idee had: ik schrijf op wat ik mooi vind en wat mij
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interesseert. Ikgeloof dat het moeilijk is om een onderscheid te maken. [...1 Ik
vind diegrens hoe langer hoe moeilijker' Heinen / De Vos, 1986).
Vorm- en taalbeheersing en gevoel voor het kind zijn Wilminks grootste talenten. Wilmink schrijft weliswaar als volwassene – men vergelijke wat daarover
eerder werd opgemerkt – maar met het inlevingsvermogen van een kind en bean twoordt zo aan het adagium dat hi' zelf formuleerde in het voorwoord bij de
bloemlezing Het kind:` ...er zijn schrijvers, die de vroege levensjaren zo bedrieglijk
dichtbij halen, dat de auteur lijkt to verdwijnen in het kindbeeld dat hi' zelf
oproept'. De kinderwereld die Wilmink schetst, bezit vaak sterk idyllische trekken, momenten vangeluk en ontroering staan centraal. Sommige titels van zijn
gedichten spreken in dat opzicht boekdelen: `Mooie dingen', 'De laatste schooldag', `Oude huizen', `Overdag in bed', `Lekker in mijn eentje'. Maar tegelijkertijd
gaat hi' niet voorbij aan angsten en vragen die bij kinderen leven, zoals de angst
voor de dood in Tenprobleem':
V andaag vroeg min zoontje
met angstige stem:
' Als iemand dood is,
wat gebeurt er dan met hem?'
Nu ken ik wel iemand
die daarover zegt:
`Vie dood is die komt
in de hemel terecht.
Dus boven de wolken,
dus altijd mooi weer,
met een bal in hetgras,
en ijsjes, meneer!'
Maar weer iemand anders
vertelde zowaar:
' Alsje dood bent dan komt er
een tovenaar,
dan Covert hij aanje,
en wordje een dier,
een mus of een tijger,
een leeuw of een mien
Zell magje kiezen
welk dierje wilt zijn:
een mug,
of een olifant
of een konijn.'
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Maar op een morgen
ben ik gegaan
naar een man die heel oud was,
dus gauw dood zougaan.
`Of ik een dier word'
ei deze man,
`o in de hemel kom,
'k weet er niks van.
Maar als ik dood ben
is 't eerste wat ik doe:
Honderdjaar slapen.
Want ik ben moe.'

Of de vraag waarom ouders uit elkaar aan in `Waarom zijn we gescheiden?',
g
waaruit deze reels:
We maakten toch vakantiereken,
dat was haast altijd fijn,
geen centje pijn.
Ze konden uren samen rijden
zonder een keertje boos to zijn.
Waarom zijn zegescheiden?

[..-]
Nooit heeft een kind de schuldgehad
als grote mensen scheiden.

Wilmink is vooral een troostend dichter; hi' geeft om zo to zeggen kinderen
beschermende bijvoeding, zoals to zien is aan een aantal teksten uit We zien wel wat
het wordt (1985). In de puberteit verandert je lichaam en dat geeft problemen, maar
de troostende slotstrofe van 'De voorkant' luidt:
Als het over is gekomen
zulje denken, vroeg of laat,
datje met totaal verkeerde
borsten door het leven gaat.
Hoe ze ook zijn uitgevallen,
j# vindt, dat er wat aan scheelt.
Ook als iemand is gekomen
die ze mooi vindt? En ze streelt?

Hiermee hangt ongetwijfeld samen zijn sterke maatschappelijke betrokkenheid.
Hi' komt op voor iedereen die om de een of andere reden buiten de maatschappij
staat, diegediscrimineerd of uitgebuit wordt; in zijn eigen verleden vindt hi'
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daarvan treffende voorbeelden (de uitbuiting van de textielarbeiders). Gevoelssocialisme' noemt Eykman (1 9 8 9) het in een aan Wilmink gewijd nummer van het
tij dschrift Bzzlletin.
Duidelijk is dat de realiteit een geweld ma worden aangedaan, maar evenmin
mogen teksten voor kinderen ontmoedigend zijn. Hoe het niet moet in de kinderen jeugdliteratuur laat Wilmink zien in 'Het leven is knudde' (Liv us knolle) uit
Loodzware tassen (1986). Hi' geeft in dit gedicht een karaktisering van de Zweedse
(jeugd)literatuur, literatuur die de lezer ontmoedigt, waarin ieder sprankje optimisme ontbreekt; literatuur die Wilmink zelf niet wil schrijven (men vergelijke in
dit verband ook zijn essay 'Het kinderboek van elfenland tot echtscheiding'
(1 97 8), geschreven teen de destijds heersende pedagogische normen in):
Het geluk is ver tezoeken
in de Zweedsekinderboeken
en de Zweedse kinderseries op tv:
elke Zweed voelt zich bedonderd,
Astrid Lingdren uitgezonderd,
heel de schepping was een waardeloos idee.
En de kleuters nemen zwijgend nog een neut,
want kabolle knolle mike smorrebrod,
k smorrebrod.
ja, kabolle knolle nee
(ONDERTITELD: NEE, HET LEVEN
HEEFT GEEN ENKELE WAARDE MEER.)
0, wat is het leven

uur

in de Zweedse literatuur.
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Degenoemde twee eigenschappen hebben Wilmink de grote plaats gegeven binnen de Nederlandse jeugdliteratuur, misschien beter de jeugd- en kindercultuur..
Veel van zijn teksten zijn kinderen (en ook ouderen) zo eigen geworden dat men er
zich nauwelijks meer van bewust is dat er ooit een schrijver is geweest die ze
gemaâ.kt heeft. In dit verband is het ook niet toevallig te noemen dat Wilmink een
grote voorliefde heeft voor volkspoezie en de anonieme literatuur uit de middeleeuwen. Hetgaat,
, niet temeen
ver om teik
zeggen
Wilmink
dat Wilmin vanuit deze
traditie schrijft, getuige ook zijn vele bewerkingen en vertalingen van teksten uit
dieperiode. Het genre dat hi' zelf beoefent wordt zo bewust geplaatst in de zeer
oude traditie van Charles d'Orleans, Francois Villon, de Archipoeet inde Carmina
Burana en Walther von der Vogelweide. Ook hun teksten waren bedoeld om
gezongen te worden. Een gewoonte uit oude tij den wordt in Wilminks werk in ere
hersteld. Vanuit diezelfde voorkeur is ook zijn bewondering voor en vertalingen
van de zogenaamde Liverpool-dichters te begrijpen, Wier poezie immers evenzeer
eerdergehOOrd dam gelezen dient te worden. Bovendien stellen deze vertalingen
hem in degelegenheid zijn vakmanschap, zijn beheersing van het ambacht te
demonstreren. `Wie een letterkundige ambachtsman / vrouw eens goed op de vingers wil kij ken, moet op vertalingen letten,' zegt Wilmink in Goedenavond, speelman.
Interessant in dit verband is een vergelijking van de vertalingen van een (strofe

Uitgeverij Kosmos by

Willem Wilmink
Dicht tangs de huizen

[zi]Blij kens dit voorplat iet Alphons van Heusden Wilmink inderdaad als liedjesschrjver.
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van een) rondeel van Charles d'Orleans door J. H. Leopold enWilmink. De vertaling van Wilmink is modern en op kinderen gericht.

3 8o

Charles d'Orleans:

Le temps a laissie son manteau
De vent, defroidure et de pluye,
Et s' est vestude brouderie
De soleil luyant, cler et beau.

J. H. Leopold:

'tt Getij liet uit den mantel zijn
van wind en strenge kou en re en
en heeft een luchten zwiergekregen
van helderlichtenzonneschijn.

Wilmink:

Hetjaar heeft zijnjas niet meer aan
van re en en vrieswind en kou,
en is in het luchtigste blauw
vanochtend naar buitengegaan.

Leopold houdt zich meer dan Wilmink aan de oorspronkelijke tekst. Bij de laatste
is de essentie dezelfdegebleven, maar hi' richt zich tot de 'one lezer. Wilmink
houdt zich ook meer aan het oorspronkelijke ritme dan Leopold; het is allemaal
ietsbegrijpelijker. Hi' spreekt de lezer ook aan: 'De vogeltjes fluiten en slaan, / ze
hebben een boodschap voor jou: / het jaar heeft zijn 'as niet meer aan!' en 'En zeg
eens, hoe vind je dat staan', terwijl daar in het origineel een sprake van is.
Wilmink is er via zijn toegankelijke poezie, maar vooral door zijn schriftelijke
cursussen dichten in geslaagd de gedachte weg te nemen, dat poezie iets ingewikmaakje mijn schoen, Waar het hart vol van is en
kelds en verhevens is. In zijn Koen,
Goedenavond, s_peelman is een onderwijzer, een Theo Thijssen, aan het woord, die het
niet laten kan. Hi' toont zich de ideale uitlegger, een literair explicateur bij uitstek.
Hetgenre van het voor kinderen geschreven literaire essay bestond voor zijn
verschijning in deze hoedanigheid niet eens.
Wilmink blijft in deze cursussen zichzelf trouw: hi' neemt de grenzen van de
poezie ruim. Smartlappen, popsongs, light verse, bakerrijmen en volksliederen
krijgen een plaats in zijn literatuurbegrip. Dit wars zijn van elke literaire hierarchie
spreekt ook uit zijn bijna mateloze bewondering voor het werk van de Groningse
dichter Hendrik de Vries – Wilminks proefschrift, Het verraderlijke kind, handelt
uiteraard over enkele gedichten van deze auteur –, over wiens werk hi' dit zegt:
`Wat ik zo mooi vind in die poezie is de afwezigheid van hierarchie. Het doorlkaar halen van het vulgaire en zeer fraaie heeft me altijd aangetrokken.' En
e
schitterend is wat hi' hieraan toevoegt, daarmee tegelijkertijd zijn invoelingsvermogen in het denken en beleven van een kind demonstrerend: `Dat hebben kinderen ook. Ze staan voor Het straegje van Vermeer, maar daarnaast hangt een brandblusapparaat. Daar kijken ze minstens zo lang naar.'
Naar aanleiding van het hiervoor geciteerde gedicht van Eykman, 'Het een en
ander in los verband', wijst Ekkers ( 1 9 8 6) op een nieuwe richting in de kinder- en
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G
'e BlauwGeruite
Bl
j eugdpoezie, die door Eykman zelf enigszins chauvinistisch alsD
Kiel-groep' wordt aangeduid. Die soortaanduiding lijkt me niet helemaal terecht.
Te veel, toch behoorlijk van elkaar verschillende, dichters worden zo onder een
noemer gebracht. Johanna Kruit, Ted van Lieshout, Fetze Pijlman en Bas Rompa
schrijven toch wezenlijk andere poezie dan Leendert Witvliet, Remco Ekkers en
Wiel Kusters. Meer dan eerstgenoemden proberen Witvliet, Ekkers en Kusters
poezie te schrijven, dat wil zeggen: het probleem `versje' versus `gediche bestaat
met betrekking tot hun teksten niet meer. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de
leeftijdsgroep waarop deze dichters zich in de meeste gevallen richten, de eerste
drie klassen van het voortgezet onderwijs, wellicht met de intentie om het gat te
dichten dat gaapt tussen Diet Huber en Annie Schmidt enerzijds en Vasalis en Eva
Gerlach anderzijds. Niet ten onrechte wordt het werk van deze drie dan ook wel
betiteld als `overbruggingspoezie', waarmee gezegd wil zijn dat bunteksten uitstekend zouden kunnen functioneren als een soort voorbereiding op het lezen van
de niet altijd even eenvoudige poezie voor volwassenen. Dit is ook bunbedoeling,
blijkens de uitspraak van Ekkers in een interview: M
'aar voor deze dichters [Witvliet en Kusters], en voor mijzelf, geldt dat ze zich kennelijk verantwoordelijk
voelen voor die groep kinderen, vooral op de middelbare school, die altijd alleen
re
de poezie voor volwassenen te lezen kgen.
Kinderen hebben recht op eig en
poezie, maar die is er eigenlijk niet.'
Zowel door Ekkers als door Eykman wordt Witvliet genoemd als degene die de
weg vrijgemaakt heeft voor dichters als Ekkers zelf en Wiel Kusters. Om wat voor
we
poezie gaat het bij hem? In elk geval minder eenvoudig en minder narratief dan bij
degroep rondom Wilmink. `...poezie zonder tierelantijnen,' schrijft Ekkers,
`nooit gewild grappig of modieus, realistisch en fantasievol, redelijk en gevoelig,
beschouwend en onbevangen. In deze poezie is ruimte voor verwondering, voor
het geheimzinnige'. Witvliets poezie moet het hebben van sfeer, is vaak stemmig,
meteen zekere melancholische ondertoon, bij voorbeeld in 'De vrienden van mijn
grootvader' (uit Misschien beet ze niet Suzan):
De vrienden van mijn grootvader,
die e'en die kon ver springen,
en een ander vertelde verhalen,
de derde wist niet hoe oud hij was,
en een ander hield als het koud was
zijn handen aan de pijp van de kachel,
roodgloeiend, verdomme wat warm.

op een zomerse foto uit Ipoo staan ze,
wel dertigpetten en een enkele hoed,
vooraan zit B. , die toneelstukken schreef,
meisje, meisje, wat prachtig,juichte hi
voorin een zaal, de hoofdrolspeelster toe.
Het blad it nogvolop aan de bomen
en in de scbaduw poseren
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mijn grootvader en zijn dorpsgenoten,
enkelen waren zijn vrienden, wie?

op een dagzat er niemand meer onder de bomen,
waar is opa,
opa is zo ver weg,jongen,
daar heb je geen begrip van,
met zijn vrienden last hij er ens het hooi nog
hoger, tilt zware pakken stro,
en rijdt met de melkwagen over de melkweg,
niet naar de koeien, maar
zo maar, voor de poele gra_p,
met zijn vrienden van .wo,
van die foto waarop ze voor altijd
bij elkaar zitten, dertiggezellige heren.
Bij het verschijnen van zijn eerste bundel, Vogeltjes op je hoofd, merkte Lily van der
Veldt(198o) op: 'Heel bijzonder eigenlijk, gedichten voor 'one kinderen.' En
Anne de Vries(1980) zegt in feite hetzelfde: 'We zijn bepaald niet rijk aan goede
kinderpoezie. Kinderversjes hebben we des to meer."Vastleggen' lijkt een kernbegrip voor Witvliet, waarmee tevens het sterk observationele karakter van zijn
gedichten is aangegeven. In "Tekening' (uit Vogeltjes op je hoofd) wordt een zwembadtafereel `vastgelegd':

op ongelljnd papier wat tekenen
wat bij elkaar hood en wat
niet saai is om to zien. Een wembad
met een springplank en een geruite
badhanddoek waaropje moeder
languit ligt, in Naar hand een both
en naast haarje zusje en fif. zelf.
De zon in de koningsblauwe lucht
er boven. Net ecbt, alleen de lucht
van chloor en betgeschreeuw ontbreken.
Het lijkt, in eerste instantie, alsof Witvliet bier een tekortkoming aangeeft van het
vastleggen, want geur noch geluid zijn to tekenen. Maar je kunt het wel schrijven!
En juist door de slotregels wordt de kracht van poezie aangegeven. Jets dergelijks
zien we vaker, zoals in de laatste reels van `Avond' (uit zijn tweede bundel
Sterrekers):
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't kanzo stil als in een verhaaltje zijn
maar
de tractor
de vogels in de lucht
bet bijten in een appel.

r

[22]Ti naart me in bet gras 1 ik leunend inje armen I owls dat ' s middags was lje gelooft het later pas lje
was zo hartverwarmendifij naast me in het gras.' Fragment van 'Klein Hooglied' van Karel Eykman
uit de bundel Wie verliefd isgaat voor. De tekening is van Sylvia Weve.
[2. 3 ]

`Ruimte voor verwondering, voor het geheimzinnige' , ook in de tekeningen van Annemie Heymans
in de bundel Sterrekers van Leendert Witvliet.
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Qua vorm zijn de gedichten minder traditioneel – niet rijmend of zelfs verhuld
rijmend – dan de meeste kinder- en jeugdpoèzie. Ook in een ander opzicht ma hi'
als vernieuwer bestempeld worden. Witvliet voelt zich kennelijk niet geroepen
om uitsluitend `kinderlijke' onderwerpen aan to snijden, een root aantal gedichten isgeschreven vanuit het gezichtspunt van een volwassene, vaak handelend
over 'de din en die voorbijgaan' (vergelijk 'De vrienden van mijn grootvader').
Ook als hi' wel onderwerpen uit de wereld van het kind kiest, blijft hi' de observerende volwassene. Zo weet hij, hoewel vanuit een op het oog afstandelijke
positie, de eenzaamheid en verwarde emoties van een brugklasleerling treffend,
, weer van
to even insolidariteit
'Aileen' (uit Misschien beet ze niet
met eengevoel
S uan):
Vandaagvoor het eerst naar de brugklas.
Iedereenzoekt een mein 'e eenjongen
nit de oude, vertrouwde
esde klas,
maar
bij een muurtje achteraf
staat eenjongen
die van zo ver is gekomen,
tjonge,jonge, wat is die 'on en
g
ans alleen.
Iedereen kent wel iemand uit een zesdeklas,
hij niet, hi/ woont bier pas.
En dan de bel en in de klas
itten weer de meesten bij elkaar,
alleen hi is ook daar alleen,
Buiten stroomt de kille re en
als tranen langs bet vensterglas,
maarjanken doet bij niet,
niemand diezijn tranen iet.

Witvliet schroomt ook niet – een verschijnsel dat we nauwelijks tegengekomen
zijn bij de hiervoor genoemde dichters – intertekstuele elementen in zijn gedichten
op to nemen. In Tussen' (uit Misscbien beet ze niet Suzan) alludeert hij, zonder dat
het gewild dichterlijk aandoet, op Van Ostaijens `Alpejagerslied'. Zonder deze
kennis lijkt me het gedicht voor kinderen overigens ook de moeite waard. Ik citeer
de reels waar het om gaat:
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_Ben bus gaat been
de andere komt terug,
in de ene zit Suzan
in de andere it Jan.
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Vlak voor het groot hotel
stoppen' s morgens elke dag de bussen,
Jan wuift naar Suzan en Suzan die wuift naar Jan,
totdat ze verder gaan, been en terug.

Ekkers (1986) geeft goed aan waarin het nieuwe, het andere van Witvliet, is
gelegen. Zijn dichten zijn niet gemakkelijk na te vertellen, `een parafrase schiet
tekort. De woorden horen zó bij elkaar en niet anders, de associaties en beelden
moeten eerder worden meegevoeld dan rationeel begrepen. De grenzen tussen
poezie voor volwassenen en kinderen vervagen. [...1 De anekdote speelt een mindergrote rol'.
itvlietW
geldt, geldt in zekere zin ook voor het werk van Ekkers, die
Wat voor
zich, zoals it het voorgaande reeds bleek, een root bewonderaar van Witvliets
werk betoont. In een gesprek met Nijmeegse studenten preciseert hij deze bewondering en geeft hij tegelijkertijd een indicatie van zijn eigen poeticale positie: 'Witvliet durfde als &en van de eersten de vaste versvorm los te laten. Ik voel me zeer
verwant met Witvliet. Door die vrije poezievorm. Ik vind eindrijm zeer hinderlijk. Het is zoiets als het belletje op de typemachine. 1k voel me gebonden door
rijm. Witvliet gaf aan dat het ook in de jeugdpoezie anders kan; op een volwassen
manier, met volwassen middelen dichten vanuit het kind over kinderlijke zaken.'
d Haringen in de sneeu2v, vond in de
Vooral Ekkers' eerste bundel voor de jeug,
kritiek veel bijval – hi' ontving er ook een Zilveren Griffel voor –, de subtiliteit
van veel gedichten eruit Czulke sfeergevoelige taferelen (en zeker geen Candlelight-moppies)') werd hooglijk geprezen. Verdonschot (1985) haalt het gedicht
`Twee paarden' aan als een sprekend voorbeeld van een dergelijke subtiliteit:
Twee paarden stonden tegenover elkaar.
Het was lente en zomer tegelijk.
Tegenover en naast elkaar
lente enzomer tegelijk.
Twee paarden met het hoofd
tegen de hals van de ander.
Verloren in de warmte
van het andere liff
kijkend naar de horizon
Zo staan en het gras vergeten.

De overeenkomst metWitvliet is treffend. Ook Ekkers probeert ervaringen vast
te le en in de hoop dat ze (zo) niet vergeten worden. Dat er in de bundel op zijn
minst tweegedichten voorkomen waarin foto's een prominente rol spelen, wekt
derhalve nauwelijks verbazing. De emotionele werkelijkheid van een foto wordt
opnieuw `vastgelegd', maar nu in taal:
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Foto
We waren toen aan zee
maar ik weet er niets
meer van, wel weet ik
hoe min vader me omhoog
gooide en later weer opving.
Dat moment dat moeder
in de camera ving:
Vader ik kom , ikkom
ik zwee in de lucht
bovenzee als een vliegtuig.
Min armen gespreid
ik wistzeker: hij vangt me op
de verrukking, de angst ook
min voeten gestrekt
juichend zonder geluid.

Toch heb ik, meer dan bij Witvliet, het idee, dat Ekkers zijn teksten in sterke mate
construeert, meer `poeet' in de zin van 'maker' wil zijn, met als gevolg een zekere
geforceerdheid in zijn stijl, een soort opgelegde geheimzinnigheid, die het duidelij kst aanwezig is in zijn tweede bundel, Praten met een reiger. Als voorbeeld van een
dergelijke tekst kan Teren in de Pyreneeen' gelden:
Kijk, eerst gaje naar dat gebied
waar die beren zitten op open
stukken land, maar denk niet
date ze to end kunt van en
metje ogen. Je ziet die beesten
niet voor niets. Urenlang hard
werken moet je, zittend, kijkend
naar de hellingen, een prijs
in de staatsloterij waarmee je beren
kunt kopen. Verkoo_p de huid no niet.

3 86

In deze tweede bundel overheerst de poetische pretentie, een constatering die ook
door sommige recensenten met betrekking tot zijn poezie voor volwassenen gedaan is (naar aanleiding van Een faun bij de grens): `Ekkers schrijft niet zo maar iets
op. Hi bedenkt gedichten. [...] Het is pretentieuze poezie. Zo van: Kijk, ik ben de
dichter. Ik doe met de taal wat ik wil. Alles wat ik opschrijf is automatisch poezie'
(Wieg, 1 9 87). Het zou kunnen zijn dat zijn tweede bundel voor kinderen juist op
grond hiervan nauwelijks aandacht in de kritiek heeft gekregen, omdat eel teksten daaruit niet automatisch poezie werden. Aukje Holtrop 0 9 87) verwoordt dit

[2,4] ' Tjip was ljouw mus.jedere mus en loch I die ene.' Bij dit fragment uit Het veterdiploma van
Kiel Kusters heeftJoep Bertrams de tekeninggemaakt.
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bezwaar zo: 'Het zijn gedichten die niet duidelijk voor kinderen of voor volwassenengeschreven zijn en dat is eigenlijk wel een compliment. Aan de andere kant
betekent dat bij deze gedichten dat ze een beetje saai zijn [...], met van die gedachten engebeurtenissen, die iedereen herkent, maar dan niet zo verrassend tot een
gedicht verwerkt, dat je ervan opkijkt. Diepe gedachten in korte regeltjes onder
elkaar en na een reel of twaalf is het een gedicht. Dat dacht ik soms bij het lezen
van Praten met een reign'
Nog verder op deze we naar een `volwassen' kinder- en jeugdpoezie gaat Wiel
Kusters – die, net als Ekkers en Witvliet, en nog meer dan zij, ook voor volwassenen schrijft, waardoor zij te vergelij ken zijn met Andreus – met zijn bundels Salamanders van en en Het veterdiploma. Hi' is ook de meest hermetische van de drie; niet
verwonderlijk voor iemand die twee studies aan het werk van Gerrit Kouwenaar
gewijd heeft (Een tuin in het niks en De killer) en wiens gedichten voor volwassenen
veelal tot die categorie gerekend worden. Kusters ziet ook een wezenlijk verschil
tussen zijn poezie voor kinderen en die voor volwassenen: 'Het schrijven van
gedichten voor "kinderen" maakt het mij mogelijk, te laten zien dat "hermetisch"
(wat dat dan ook moge zijn) binnen een en hetzelfde oeuvre heel goed te verbinden
valt met lichtere vormen vanpoezie, ook al zijn die in wezen niet minder ernstig
van aard (zoals min "volwassen" poezie speelse kanten heeft).' (Uit een brief aan
een Nijmeegse student Nederlands.) Net als in Kusters' poezie voor volwassenen
verschijnt 'de mijn' – een dominant thema in bijna al zijn bundels – meer of minder
expliciet in zijn jeugdpoezie, bij voorbeeld in een gedicht uit de cyclus, op zichzelf
al een novum, 'Salamanders van en' in de gelijknamige bundel:
Samen salamanders van en
in bet beekje langs bet spoor.
Treinen reden er voorbj..

Daar versto_pten wij ons voor.
Struikengenoeg daar langs de belling.
In de die to liep de beek.
In de verte stond een rookpluim
die bewoogwanneer ik keek.
Een schoorsteen stale daar in de lucht.
Een bele hoge, van de mijn.
De mijn was waar mijn vader werkte,
in de aarde, bukkend klein.

Hij was daar in een andere wereld,
een bos van steen. Water lie_p daar,
je had er treintjes. Zwarte varens.
Dat vond ik een beetje raar.
3 88
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Was de lucht daar soms van aarde?
Kon daar wat ademt wel bestaan ,
als de wind er niet kon waaien?
No eens ton, maar altijd maan.

En wie had het voor mogelijk gehouden dat een gedicht voor kinderen aanleiding
zougeven tot voorzichtige 'close-reading'-activiteiten als die van Ekkers naar
aanleiding van `Kinderkamer' (in Salamanders van en opgenomen onder de titel
gehoord (in mijn kamer), eerder verschenen in De Blauw Geruite Kiel (9-5 `Zelf'
198 0):
Trek deze kamer maar aan
tot bovenje knie.
Ik neem nuje schepje. Je pyjama
is leeg, ga maar lien
op je rug, rustigrustig
watzand op je hood.
De deur moet wel dicht.

Ekkers (1986) constateert, dat `Kinderkamer' raadselachtige zinnen bevat. De
eerste regel roept door zijn metaforische karakter direct al problemen op. En ook
het schepje blijft vooralsnog een onduidelijk voorwerp. ' Je pyjama / is leeg' is bij
nader inzien wel begrijpelijk, die ligt op het kind to wachten. De voorlaatste reel
isechter weer moeilijk to relateren aan de rest van het gedicht en de laatste lijkt
gemakkelijk, maar ook bier geldt: wat is het verband? Ekkers veronderstelt in zijn
uitleg aan een (fictieve?) elfjarige een vakantiesituatie (aan de kust). Een ouder
iemand (een tante?) brengt een kind naar bed, zeggend 'trek deze kamer (als was
het een broek) maar aan'. Vervolgens brengt zij Klaas Vaak ter sprake, waardoor
ook 'het zand' semantisch ingepast kan worden. Dezelfde volwassene spreekt
uiteraard ook de woorden 'de deur moet wel dicht' uit. De interpretatie lijkt rond.
Maar is dat zo? De door Kusters veranderde titel weerspreekt de veronderstelde
vakantiesituatie. Het is net zogoed mogelijk dat het bier gaat om een door de
fantasie van een kindgekleurde (navertelde) gebeurtenis, waarbij de door volwassenen u itgesproken zinnen en woorden opgenomen worden in de eigen raadselachtie wereld van het kind, ' el gehoord in mijn kamer,' met de deur dicht voor de
volwassenen.
Veel van Kusters'gedichten lenen zich voor een dergelijke interpretatieve
activiteit, vooral die verzen waarin een volwassene terugblikt op een voorbije
periode (vergelijk het eerst geciteerde gedicht). De lichtere vormen' vindt men
vooral in enkele speelse gedichtjes, zoals `Lieve cactus' (uit Salamanders vangen):
Alle planten krijgen water.
Van dat water uit de kraan.
Maar de cactus die krijgt prik.
Wie mij uitlacht krijgt de hik.
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Daarnaast zet hi' in enkele gedichten de traditie voort van het raadselgedicht
`Trap' en ' Jij en ik, we waren zes', in Salamanders vangen). Maar de poetisch
interessantste blijven die gedichten die het gemoedsleven of de gedachtenwereld
van het kind weer even. Bij Kusters treedt eigenlijk voor het eerst het verschijnsel
op, dat de volwassen lezer zich niet meer afvraagt voor wie het gedicht bestemd is.
Eengedicht als 'De kolenman' (uit Het veterdiploma) is toch vooral een gedicht
van Masters en het is onbelangrijk voor wie het in eerste instantie geschreven is:
Zijn hood is een vacs.
Zijn iel is eenkind.
Zijn Borst is van leem.
Zijn adem is wind.
Zakken vol Steen.
Gruis draagt de wind.
Hij sjouwt door min droom
en noemt mij ii.11 kind.

Met Kusters lijkt een (voorlopig?) eindpunt to zijn bereikt waar het de poetische
verwoording van ervaringen, observaties en emoties betreft. Een eindpunt? Misschien ook een begin: voor het inzicht dat goede kinder- en jeugdpoezie voor
iedereen moet zijn, voor volwassenen en andere kinderen.
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AUK JE HOLTROP
Humor met een grote H – Het komische kinderboek

geen Algemeen Geldend Geestig voor kinderen van heel jong tot
bijna volwassen, en het is daarom ook moeilijk niet al te generaliserend over
humor in kinderboeken te schrijven.
Want moet daarbij geredeneerd worden vanuit het kind? Of moet het criterium
zijn dat volwassenen en kinderen het boek geestig vinden? Ik kies voor het uitgangspunt dat kinderen het boek grappig of geestig hebben gevonden en / of
vinden; soms zullen volwassenen dat met de kinderen eens zijn, soms niet. Dat
heeft in de loop van de tijd tot vaak lachwekkende discussies geleid, waarbij de
humor inzet werd van een vooralpedagogische strijd.
Een moeilijk punt is de begripsverwarring over de termen waarmee `le k' kan
worden aangeduid. `Leuk' is een bijna nietszeggend woord: alle humoristische,
komische, geestige, komieke en grappige boeken kunnen leuk zijn. Voor andere
termen is eengrove indeling denkbaar. Geestig wordt gebruikt voor verbale
humor, humoristisch slaat vooral op situaties, en komisch, komiek en grappig zijn
de woorden die voor watplattere, simpeler humor gebruikt worden. Het verwarrende is, dat begrippen als 'humoristisch', `komisch' en `grappig' vaak door elkaar
heengebruikt worden. In kinderboeken wordt het en Ckomisch') nogal eens
voor het andere Cgeestig') aangezien. Voor kinderen alien deze begrippen ook
misschien wel samen. Zo zullen heel veel kinderen en volwassenen eenboek als
Dik Trom eengrippig boek vinden, maar zouden er veel volwassenen zijn die Dik
Trom geestig vinden?
Afgezien van moppenverzamelingen worden er geen boeken geschreven met
het uitsluitende doel de lezer aan het lachen te krijgen. Boeken die wij humoristisch noemen, zijn meestal meer dan dat: het zijn avonturenverhalen, of levensgeschiedenissen, ze beschrijven episodes uit het dagelijks leven (bij kinderboeken bij
voorbeeld uit het scholierenbestaan) of vertellingen uit het dierenrij k; die boeken
kunnen – kortom – over van allesgaan. Waarom noemen we ze dan humoristisch?
Omdat de schrijver welbewust humor gebruikte in haar / zijn boeken, en niet
uitsluitend een avonturen-, dieren- of scholierenboekwilde schrijven.
We zouden dit soort boeken kunnen beoordelen op grond van humoristische
elementen. Gaat het bij voorbeeld om humoristische situaties, om humoristische
karakters of om humoristische beschrijvingen? Of gaat het om een combinatie van
deze elementen?
De vraag wit nu precies humor is, is daarmee nog steeds niet beantwoord. Er
zijn definities gegeven die varieren van Tuim is eene hebbelijke en onwederstaanlike eigenzinnigheid, die lagchen doet; en om dat zij lagchen doet, heeft zij iets
onvoegelijks; zonder daarom veragtelijk te zijn' (Hieronymus van Al hen 1 746 1803), tot 'Humour is whatever makes you laugh' (Lance Salway in i 9 8 1). Een van
de meest wezenlijke kenmerken van humor is het contrast, stelde Henry Fielding
(1707-1754) vast, en anderen na hem benadrukten even ens 'de verbinding van
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tegenstrijdigheden' als de basis van de humor. Om het allemaal nog ingewikkelder
te maken, meenden weer anderen dat het juist het opheffen van tegenstellingen is
dat de ware humor kenmerkt. Dat klinkt erg rnooi, erg idealistisch, en de liefhebber van zwarte humor en sick jokes vraagt zich, zij het misschien schouderophalend, of waarom zijn gevoel voor humor niet geaccepteerd wordt. Dat is het
probleem met al die definities: er bestaat zo iets als smaak, als stijl, er bestaan
verschillen in scholing, in ervaring, in taalgevoel en intelligentie, er zijn klasseverschillen, er zijn verschillende gevoeligheden en taboes tussen de mensen en al die
verschillen hebben direct invloed op hun gevoel voor humor en hun capaciteiten
om zelf humor te `produceren'. En dan heb ik nog niet eens de tijd en leeftijd
genoemd als een belangrijke factor bij het begrijpen en waarderen van humor.
Wat in 1 900 onweerstaanbaar geestig gevonden werd, hoeft in 1 9 8o helemaal niet
meer zo begrepen te worden; wat een kind van zes komisch vindt, hoeft een
twaalfjarige helemaal niet om te lachen te vinden.
De naam van Dik Trom werd algenoemd, en daarmee de titel van een boek dat
we als het eerste humoristische kinderboek van deze eeuw geldt, al verscheen het
in de jaren negentig van de vorige eeuw. Uit bet leven van Dik Trom van C. Joh. Kieviet is de volledige titel van het eerste deel van wat een serie van zes zou worden,
en een van de meest gelezen Nederlandse kinderboeken; in 1988 haalde het de
vijfenzeventigste druk.
Voor die enkeling die Dik Trom niet gelezen heeft, een korte inhoud: Dik
Trom is een dikke schooljongen, enig kind van een timmerman, Jan Trom en zijn
vrouw Griet. Dik is al bij de geboorte dik, een feit dat zijn vader de opmerking 'het
is een bijzonder kind, en dat is-ie' ontlokt. Vader Trom spreekt meestal zo, met
een omdraaiing van het eerder gezegde aan het slot van zijn zinnen, en deze zin
over zijn noon Dik zal hi' voortdurend herhalen. Dik groeit op in een dorp, speelt
met zijn vrienden, gaat naar school en wordt na zijn schooltijd eerst koetsier van
deplaatselijke dokter, en daarna kruidenier in een eigen gekocht winkeltje. Dik is
een echte kwajongen, wat wil zeggen dat hi' met zijn vrienden kattekwaad uithaalt. Voor onze begrippen zijn het onschuldige streken, maar aan het eind van de
vorige eeuw waren het toch wel serieus te nemen kinderovertredingen. Wat Dik
redt in de ogen der volwassenen is zijn hart van goud. Hi' doet nooit iets gemeens,
hij is eerlijk, hi' is niet laf en hi' heeft wat voor andere mensen over. Hi' zou dus
makkelijk een verschrikkelijk vervelend zoet jongetje geweest kunnen zijn, maar
de auteur heeft
hft hhem
aardig beschreven. Kieviet vertelde in 1928 in een interview
dat hij Dik Trom heeft geschreven omdat hi' een levensechte 'on en wilde. Tot
dan toe was de kinderliteratuur bevolkt met hele brave jongetjes en meisjes, maar
de jeugd zou alleen iets kunnen leren uit de boeken `als de hoofdpersonen werkelijk zouden kunnen bestaan, niet alleen in hun gedachtenwereld, maar ook daarbuiten in het leven'. En zo werd Dik Trom een jongen bij wie de lezers zich
iemand konden voorstellen. Hij werd trouwens gemodelleerd naar een bestaande
jongen, een `gezellige, humoristische' dikkerd uit Hillegom die tot zijn eenentwintigste jaar al I'd tien keer zoveel kilo's woo als hi' jaren telde.
Kieviet schreef het eerste Dik Trom-boek in het begin van de jaren negentig
van de vorige eeuw. Hi' was in verschillende plaatsen onderwijzer geweest – on-
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der andere in Hoofddorp, de plaats waar Dik Troms avonturen zich afspelen –, en
hi las als hoofdonderwijzer in Etersheim in Noord-Holland de kinderen op
school de bladzijden Dik Trom voor die hi de avond tevoren geschreven had. Zo
kon hij zien of hi j het goed gedaan had. Het duurde overigens enkele jaren voor hi'
een uitgever voor Dik Trom had gevonden: 'Niemand durfde het aan. Men verklaarde mij ronduit voor gek. Uit bet leven van Dik Trom zou veel te verderfelijk op
de jeugd inwerken. Stel je voor, een jongen, die maling neemt met veldwachters
en schoolmeesters! Neen, dat was te bar.' En toen het boek eenmaal door Kluitman in Alkmaar was uitgegeven, duurde het weer enige tijd voordat het populair
werd. De eerste druk kwam in 1891 uit, de tweede pas in 1899, en die druk,
geillustreerd door Joh. Braakensiek, heeft er ook een paar jaar over gedaan om
uitverkocht te raken.
Met de derde druk in 1 902 kwam de vaart erin en vanaf dat moment is Dik Trom
eigenlijk altijd een populair boek geweest. Zelfs in 1988 kwam het nog hoog op
een populariteitslijst te staan: nummer vier van de leugdboeken top loo' van De
Bijenkorf.
De ontvangst van Dik Trom was aanvankelijk roots: veel prijzende woorden,
ook van bekende jeugdboekenrecensenten zoals Nellie van Kol. Ze besprak het
boek pas in 1900, in De Amsterdammer, maar was ongelooflijk enthousiast, niet
ll een over het verhaal maar ook over de illustraties van Braakensiek. 'Oo! oo! wat
a
is dat pleizierig, als je uitgaat om een schat te graven en je vindt er twee naast
mekaar! Dat buitenkansje heb ik gehad!' Zo begint haar artikel, en ze vervolgt met
een lofzang op Braakensiek, met wie 'heel Holland dweept'. Nellie van Kol vindt
dat Kieviet 'eenvoudig een jongenskarakter schilderde. 't Karakter van een jongen die eigenlijk een beetje in 't wild opschoot, maar die een goede moeder had en
veel van haar hield. Een jongen die op school niet schitterde door begaafdheid of
z ge ond verstand en helder oordeel toch uitblonk
leerzaamheid, maar die door zijn
boven zijn kameraden. Een jongen die Uilenspiegel-stukjes uithaalde en toch niet
slecht was. Kortom, een jongen zooals men wenschen zou dat er vele waren,
omdat er eengoed slag van menschen uit groeit.' Ze vervolgt deze lofzang met de
opmerking: 'Nu zou het niet wenschelijk wezen dat de "straatbengel" het modetype werd in jongensboeken, dat zou in zijn soort even verkeerd wezen als de
mode der brave-Hendrikken.' Maar het boek van Dik Trom, waarin `lack en
scherts de hoofdtoon vormen, van onvervalscht Noord-Hollandsch 'on ensleven, vangezond realisme' ,
zou heel best passen in de ideale kinderbibliotheek
waar Nellie zich in deze tijd vaker over uitsprak. Ze prijst niet alleen de inhoudelike kant van het boek, ze noemt ook 'de in Holland zoo zeldzame gaaf van goede
samenspraken te schrijven' die Kieviet volgens haar bezit. Kieviet heeft, zegt ze
samenvattend, `alle gegevens voor de uitmuntende kinderschrijver: een zuivere ziel,
een rechtschapen gemoed, een frisschen kijk op menschen en din en een levendie manier van schetsen en ten tooneele voeren, en een taal die overal getuigt van
goeden smaak en innerlijke beschaving'.
In degids IF at mogen one kinderen le en? uit 1899 wordt Dik Trom eveneens
welwillend besproken: `Dik Trom is een leuke 'on en. Er valt over te redeneeren,
of hetwel paedagogisch is, zoo'n exemplaar aan de lieve jeugd voor te zetten – er is
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het boek aan te bevelen. Dik zit
ook al overgeredeneerd. Toch aarzelen wijt nie
vol kwajongensstreken; maar is in de grond van zijn hart een beste 'on en die
bovendien op eenvoudige wijze van de dwalingen zijns weegs wordt bekeerd. De
jonge lezers – wij ondervonden het – zitten om dit boek te schaterlachen.'
Ook door pedagogen werd er eerst heel aardig over Dik Trom geschreven. `Laat
onze kinderen toch wat meer lachen: lachen is gezond,' schreef Het Nieuwe Schoolblad in 18 99. `Kieviet gevoelde behoefte aan wat vrolijks, toen hij Het leven van Dik
Trom schreef en al kunnen een paar goede paedagogen avonden zoek praten over
of het nuttig en nodig is, de jeugd een olijke snuiter, als gezegde Dik
de urea of
voor te le en ik voor mij geloof dat ze schuddende van de lach om deze leuke
kwajongen met zijn goed hart op een uitstekende manier genieten.'
Jan Ligthart veronderstelde (in 1904) dat het succes van Dik Trom ermee te
maken had `dat Dik steeds "over het kantje gaat". [...] Menig gevierd kinderboek
dankt zijn triomftocht aan de vrijmoedigheid, om niet te ze en de brutaliteit,
waarmee zijn held of heldin alles trotseert. De fortuin is met de stoutmoedige'.
Ligthart beveelt boeken als Dik Trom aan, omdat ze in kinderen `bewondering
het stoute, het vermetele, voor het durven en doen, voor het breken met banden
voor
van scbijn' aankweken. Al daarnaast ook hulpvaardigheid en liefdevol zorgen
aangekweekt worden, ziet Ligthart een gevaar.
Maar er kwam ook kritiek uitpedagogische hoek. De onderwijzer C. S. Jolmers
as,
echt
boek
w leuk en lollig,
schreef in 1 9 10 dat Dik Trom een 'frisch en natuurlijk
het heele boek door' maar het vertoonde vol ens hem al een neiging tot het
`gevaarlijk-komische' die in Kieviets latere werk steeds er er is geworden.
e in de
Nellie van Kol schreef er al over: de straatjongen
di mode zou raken in de
kinderliteratuur. Ze bleek voorspellende capaciteiten te bezitten, want inderdaad,
straatjongens werden populair in kinderboeken.
De bekendste werd Pietje Bell van Chr. van Abkoude. Pietje, de zoon van de
vrolijke Rotterdamse schoenmaker Bell met de bijnaam Jan Plezier, het jongetje
dat altijd de pech heeft dat zijn goede bedoelingen zo verkeerd uitpakken, en dat
alles wat hij aanpakt in 't honderd loopt. Er zijn an ook no al wat mensen die
moeite met Pietje hebben, de juffrouw van school (zijn zuster Martha), drogist
Geelman, tante Cato, de ouders van de kinderen uit de buurt. Alleen zijn eigen
ouders en meester Ster van de tweede klas zien de goedhartigheid van het jongetje,
ze lachen hartelijk om hem en vergeven hem zijn streken.
Pietje Bell is een regelrechte nazaat van Dik Trom. De schrijver Christiaan
Frederik van Abkoude (1884-1964) was net als C. oh. Kieviet onderwijzer, en zag
waarschijnlijk dagelijks om zich been ondeugende kinderen, die lang niet altijd zo
gemeen zijn als bun streken doen vermoeden. Maar Van Abkoude stopte al snel
met onderwijzen: hij reisde rond, werd journalist, gaf poppenkastvoorstellingen
en emigreerde in 1916 near Amerika, wear hij pianist werd en als C. F. Winters
(Van Abkoude was een onuitsprekelijke naam in Amerika) kindervoorstellingen
bedacht en verzorgde.
Alleen zijn eerste Pietje Bell-boek, Pietje Bell of de lotgevallen van een ondeugenden
Zij n
delen Amerika.
in Aa.
jongen (1 9 14) schreef hi in Nederland , de vijf vol
uit ever Kluitman heeft ooit verteld dat Van Abkoude zelf net zo'n onafhanke-

kehem
h heeft
[ z 5 }Pietje Bell wend vooral beroemd door de retqenknipoog die de illustrator Jan Rinke
meegegeven. Opvallend ii./1 de boekbanden, die vaak op kleine aches lij ken.
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lijke figuur was als Pietje Bell, dat hi' het niet lang uithield in het onderwijs omdat
hi' met zijn collega's van mening verschilde over wat goed was voor een kind, en
dat hi' niet voor niets naar Amerika emigreerde.
Pietje Bell is zo mogelijk nog beroemder en geliefder bij kinderen dan Dik
Trom. Hi' was veel ondeugender, veel riicksichtsloser dan de goedige Dik. De
bezwaren van volwassenen teen Pietje Bell zijn dan ook veel groter dan die tegen
Dik Trom. Tietje Bell is een genieperd en staat lang niet op een lijn met Dik
Trom,' schreef J. Riemens-Reurslag in 1949. Na de welwillende recensies in het
begin van de eeuw, kwamen in de jaren twintig en dertig de pedagogen met hun
hoofdschuddende kritiek. In Het Kind schrijft J. H. Gunning in 1 9 2 3 dat Dik
Troms verhaal `ploertig' is. Ploertig is 'de minst beschaafde vorm van boertigheid, een soort van aardigheid en joligheid die van alle fijnheid en goede smaak
gespeend is, alleen maar doet lachen en – en dat is het ergste – de die in ons
volkskaraktergewortelde straatjongensachtigheid kittelt en vleit. Een tijd Iang
was het mode-woord voor ditgenre het woord "leuk", ook wel afgewisseld met
"jolig" en "frisch", thans wordt het goed gepraat met de bewering, dat het de
physionomie weergeeft van "den echten hollandschen jongen". Alsof dat een
onverbeterlijk ideaal ware. Hi' heeft, natuurlijk, ook zijn deugden en aantrekkelijkheden, maar het verregaand gemis aan eerbied voor de rechten van anderen, en
speciaal van ouderen, behoort naar mijn heilige overtuiging daartoe niet en ik zie
volstrekt niet in, waarom het een deugd van een jongensboek zou zijn, wanneer
het dien karaktertrek in hetgevlij komt en een ondeugd, wanneer het dien bestrij dt of althans helpt bestrij den.'
Mevrouw J. Stoop-Snouck Hurgronje trekt in haar Brieven over kinderlectuur (z.j.,
circa 1 9 1 7) haar damesneus ook op voor schrijvers als Kieviet en Van Abkoude:
`Heusch, die boeken zijn vol humor, frischen vroolijk geschreven, maar o! die
grove grappen ten koste van anderen, en die dikwijls ruwe taal... [...] Alsof humor
alleen bestaat uit ruwegrappen. Ze doen groot onrecht niet alleen aan het kind
door zijn geest niet to scherpen en to verfrisschen met fijnen en toch voor 't kind
begrijpelij ken humor, maar zij verhabbenzakken hun eigen geest niet minder. 't Is
natuurlijk veel gemakkelijker, en 't is ellendig om 't to zeggen, ook winstgevender, omgroffe dronkemansgrappen to verzinnen en op to disschen, die dikwijls
ten kostegaan van andermans gebreken of andermans plezier, maar 't is wreed en
van een innerlijk fijn en hoog gemoedsleven bij de schrijvers spreekt 't niet.'
In recensies wordt Pietje Bell `een verkieslijke vriend' genoemd, en van Dik
Trom wordtgezegd dat hi' een kwaad kan, maar een gezelschap van louter Dik
Troms wordt niet wenselijk gevonden (Bos-Meilink, 1 9 14). In 1 9 1 9 wordt Pietje
Bell eenprul genoemd, dat zich niet boven stuiversbladhumor verheft U. Lens,
1 9 1 9): `Deze prikkellectuur doet kinderen veel kwaad; ontwikkelt den zin voor
grove affecten, en staat een gezonde ontwikkeling van den smaak in den weg. Het
is in een woord, gevaarlijk goed.' Meestal kan Dik Trom dus nog net gevade
vinden in de ogen van de pedagogen, en is het vooral Pietje Bell die niet deugt,
maar Dik Trom en Pietje Bell worden ook vaak als gradaties van hetzelfde kwaad
gezien: Dik Trom is dan de iets betere variant van de verderfelijke Pietje Bell. Van
de enthousiaste besprekingen van enkele jaren daarvoor is niet veel overgebleven.
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Zelfs vele jaren later, in 1 965, maakt K. Norel zich nog boos om Pietje Bell, die
streken uithaalt 'die een sterk sadistisch element bevatten'. Er zijn schoolbibliotheken waar Dik Trom en Pietje Bell niet mochten staan en in 1 9 84, zeventig jaar na
de verschijning, stond Pietje Bell nog steeds niet in de Rotterdamse openbare
leeszaal; depedagogische afweer had kennelijk effect gehad. Wat Dik Trom betreft: in 1 968 vond er een vermakelijke discussie plaats in de gemeenteraad van
Haarlemmermeer over de vernoeming van een la ere school in Hoofddorp, de
geboorteplaats van Kieviet, naar Dik Trom. Naar iemand die het gezag, in de
persoon van veldwachter Flipsen, zo belachelijk maakte, kon toch moeilijk een
ordentelijke lagere school vernoemd worden. Uiteindelijk heeft de school de
naam van Dik Tromgekregen en werd er in 1973 zelfs een beeldje van Dik-metde-ezel in Hoofddorp neergezet.
Waarom is Dik Trom eigenlijk zo populair geworden, en gebleven? Het is het
verhaal van een veel te dikke 'on en , erg boerig en erg goedhartig. Maar hi' haae
ld
kattekwaad uit, en dat was tot die tijd niet gebruikelijk in kinderboeken. Hetging
om vriendelijk, aardig kattekwaad, en de schrijver Kieviet beschreef heel goed
wat de dagelijkse praktijk was van goedmoedige dorpsjongetjes en van gemene,
laffe rotjongens daartegenover. Dat is ook het grote nadeel van het boek: je hebt
de harten vangoud en de ellendelingen, recht tegenover elkaar. Erg gecompli
ceerd zit de wereld niet in elkaar, en misschien dat dat depopulariteit merle
bepaalde. 'We hebben hem te aanvaarden zoals hij ons is gegeven,' schrijft D. L.
Daalder zuinig. Ten "yolks" type, een tike grof, en vlegelachtig, maar goedmoedig, boertig in de oude zin van het woord, militant in zijn oppositie to en de
overmacht der volwassenen, een komisch exemplaar, dat de lachlust van gezonde
kinderenprikkelt en hun de ongeremde vrolijkheid geeft, die zij vragen.' Hij
noemt ook een opmerking van uit ever Kluitman, dat de aantrekkingskracht van
Pietje Bell bestond uit het gevoel van humor van de schrijver. Daalder, die de
bezwaren vanpedagogen tegen de vlegelachtigheid van Pietje Bell overigens
terecht noemde, vindt dat Van Abkoude, die `ongetwijfeld Kieviet tot voorbeeld
nam, maar heel uit de verte met deze ietwat ruige humorist kan worden vergeleken'.
Het verschil tussen Pietje Bell en Dik Trom is, dat Pietje een echte stadsjongen
is, niet zo oubollig als de plattelander Dik. Hi' is scherper, levendiger. Dr. Tjaard
W. R. de Haan maakte in 19 74 ook een vergelij king. Hij doet dat no al erg lyrisch:
`Is Dik Trom een buitenkind uit de Haarlemmermeer, korpulent, een koddig en
rossigblond rond bonk fonkelend vlees (Gabriel Smit), Pietje Bell is een rasechte
stadsjongen, een straatmus, rank en zwartharig, die al heel jong weet hoet laat het
is. Duidelijk hoort hi' thuis in Rotterdam.'
Als het over leuke, komische kinderboeken in Nederlandgaat, worden Dik
Trom en Pietje Bell altijd genoemd. Maar zijn het eigenlijk wel leuke boeken? Wie
ze als volwassene (her)leest voelt zelden of nooit de neiging om te lachen. Dik
Trom is een aardige jongen, en het kattekwaad dat hi j uithaalt wordt ruimschoots
goedgemaakt door zijn goede daden. Eigenlijk is hij net zo braaf als de jongetjes
die tot dan toe de kinderboeken bevolkten, en waarvoor in de plaats Kieviet nu
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eens een ander type Wilde brengen. Maar Kieviet schreef aangenaam, en de manier
waarop hi' Jan Trom, de vader van Dik, beschreven heeft is effectief en geestig:
een man van weinig woorden en die woorden volgen elkaar volgens een vast
stramien op. En de zin: 'Het is een bijzonder kind, en dat is-ie' is terecht (nou ja)
gevleugeld geworden.
Tot in dat detail volt Van Abkoude Kietviet na. Ook Jan Plezier heeft zo'n zin:
`Zo'n jongen toch! 't Is een reuzentiep', en net als de ouders van Dik, lachen vooral
de ouders van Pietje zich elke keer weer slap om de streken van hun zoontje. Pietje
Bell leest heel wat minder aangenaam dan de boeken over Dik Trom. Als Pietje
eenmaal begonnen is met zijn streken , volgen ze elkaar als een re breu
breuk
op, en eigenlijk zit er een enkele ontwikkeling in het verhaal. Elk hoofdstuk is
een bijna apart to lezen verhaal, waarin een goede bedoeling van Pietje weer tot een
catastrofe leidt, en sommige hoofdstukken zijn eigenlijk niet meer dan een serie
moppen die dan nu een keertje door Pietje in praktijk gebracht worden. Een boek
waar sommigen misschien, als ze ervoor in de stemming zijn, de slappe lach van
krijgen vanwege de meligheid van de grappen en de ongelooflijke voorspelbaarheld van al Pietjes ondernemingen. Melig, maar wereldberoemd in Nederland.
Iedereen associeert Pietje Bell onmiddellijk met de wrat op de neus van tante Cato,
met de vreselijke drogist Geelman en zijn oppassende noon Jozef, de portemonnee
aan het touwtje op straat en de tekening van Jan Rinke van het vrolijke jongetje
met de reuzenknipoog.
Pietje Bell is typisch een boek dat grappig is vanwege de grappige situaties die
erin beschreven worden. W aarom kinderen zo van dat soort boeken houden, ligt
voor de hand: Pietje en ook Dik Trom doen het soort stoutigheden dat kinderen
graag zelf zouden doen – en ook vaak doen –, en als het niet een beetje al to dik
klonk, zou je kunnen zeggen dat ze over een kinderopstand teen het gezag gaan.
Alles wordt erg veilig gespeeld: vooral Dik Trom blijft nadrukkelijk binnen de
door het gezag gestelde grenzen (en als hi' een keertje to ver gaat door perziken en
appels to stelen, komt hi' gelukkig al snel tot inkeer), en bij Pietje Bell wordt zo de
nadruk gelegd op zijn goede bedoelingen, dat ook bier de moraal duidelijk is:
n
d maar hi j zou niets liever willen dan een oppassend kind zij.
Pi etje is ondeugen,
De kinderen zetten het gezag op zijn hoogst een heel klein beetje to kijk, maar de
volwassenenwereld blijft nog net zo stevig overeind als daarvoor. En iedereen
weet bovendien zeker dat de stoute 'on ens later net zulke oppassende burgers
zullen worden als de volwassenen die hen nu nog wel eens streng moeten behandelen. Bij Pietje Bell is die ontwikkeling in zekere zin ook beschreven. In De vlegelal redelijk gefatsoeneerd, zozeer zelfs dat Gerrit
jaren van Pietje Bell (192o) is Pit' al
Komrij in 1975 zijn ergernis erover opschreef: `...'t is een jongensboek meer, 't is
een echte nufjesroman, een typischjaren-twintig-boek, dat moest beantwoorden aan
het moderne levensgevoel van een met de eerste boeken over Pietje Bell meegegroeid publiek. Een quasi-snotneus in een "jofel" boek, waarvan het destijds
stelt
lt
waarschijnlijk wemelde. Niet langer de echte Pietje , meer een mietje'. Komrij
vast dat de wereld van de `echte' Pietje Bell-boeken helemaal een jongenswereld
was, waar een jongen die gevoelig was voor homoseksualiteit volledig aan zijn
trekken kwam: meisjes en vrouwen werden afgedaan als `dom of vinnig, log of

Dit is Daantjel Bekijk hem maar eens goecil

[26]Leonard Roggeveen illustreerdezelf zijn verhalen voor jonge kinderen. Deze pentekening stelt
Daantje voor nit De baard van Daantje.
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bloedeloos, onbeduidend of kakelend, net goed genoeg voor de linnenkast'.
Komrij heeft het over 'de magie van de jongenswereld met zijn geheimen en zijn
simuleringsdrang (het spelen van circus, het spelen van roversbende)' die hem als
kind fascineerde in de kwajongensachtige Pietje Bell-boeken. Maar als volwassenen ze herlezend, stelt hi' vast dat Pietje Bell elf `zo leuk en moppig en astrant is
dat je er,
al lezende neerslachtig van wordt'. Annie Schmidt keek er als volwassene
milder, maar toch ook een beetje neerbuigend op terug. Ze karakteriseerde Dik
Trom en Pietje Bell eens als `zalige jeugddijtjeskletsers'.
Hetzelfdegeldt voor de humoristische meisjesboeken. Top Naeff schreef over
ondeugende schoolmeisjes en Cissy van Marxveldt maakte van dat soort humor
zelfs haar specialiteit. In de Joop ter Heul-serie, in Een zomerzotheid, in eigenlijk al
haar boeken schrijft Cissy van Marxveldt een licht onderkoeld type humor dat ook
nu nog werkt. De dialogen zijn geestig, geestiger vaak dan de gebeurtenissen.
Ook bier verzet teen de volwassenenwereld, teen deftigheid, tegen aanstelleritis, teen het soort gezag dat zich totaal niet kan waarmaken. Maar ook bij Cissy
van Marxveldt zijn de opstandige, jolige jongeren in wezen in-goed, aardig, eerlij k, en met spijt stel je vast dat ze, eenmaal volwassen geworden, eigenlijk precies
passen in de modellen die hun zijn voorgehouden en waar ze zich vroeger zo
vrolijk over maakten.
Hoe leuk sommige van deze boeken ook zijn, het zijn toch vooral grappige
verhalen, over kinderen in komieke situaties, die de dingen ook zo komiek kunnen ze en. Als het meevalt zijn die verhalen aardig geschreven, maar dat is het
dan wel. Dat in die boeken met ironie de wereld omvergehaald wordt, kun je niet
ze en. En dat de humor gebruikt wordt om tegenstellingen te verzoenen – toch
een van depopulaire definities van humor –, is ook niet waar. Wie zulke criteria
aanlegt, kan in de eerste helft van de eeuw maar een boek aanwijzen en dat is geen
echt kinderboek: Kees dejongen (1 92 3 ) van Theo Thijssen, niet speciaal voor kinderengeschreven, maar veel kinderen lezen en lazen het op bun elfde, twaalfde jaar
en bewaren er onuitwisbare herinneringen aan. Het verhaal van Kees Bakels, `zowat de belangrijkste jongen, die er ooit bestaan heeft', de jongen die 'op straat zo
fijn kon to en mijmeren over wat er nu allemaal wel 'es gebeuren kon'. Kees
Bakels is de heldgeworden van veel volwassenen, niet alleen vanwege zijn goedhartigheid en moed, niet alleen omdat hi' zo ontroerend verliefd is op Rosa Overbeek, maar vooral omdat hi'j in zijn fantasieen de dromen van veel kinderen onder
woorden bracht. En Kees dejongen is vooral zo'n geliefd boek, omdat het met weemoed en humorgeschreven is, waardoor de lezer niet alleen meeleeft met Kees'
bestaan – dat ook verdriet en moeilijkheden kent – maar tegelijkertijd plezier beleeft aan de manier waarop Kees het in dat bestaan weet te redden. Een prachtig,
emotioneel boek, dat heelprecies is geschreven. Maar officieel een volwassenenboek.
Er zijn natuurlijk meer schrijvers geweest die geestig schreven, die met weinig,
precies uitgekozen woorden personen opriepen en situaties beschreven, waar
kinderen, en vaak ook volwassenen, om moesten lachen. Leonard Roggeveen
08 9 8-1 959) schreef zo, compact, met een tussen de reels verstopte humor die
toch zo duidelijk was dat kinderen het begrepen. Zijn Daantje (het eerste deeltje
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[27] Juffroulv Minoes overlegt met de kattenpersdienst over nieumtjes voor baar `baas' , de journalist
Tibbe. Omslagillustratie van Carl Hollander.
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van de serie De baard van Daantje, verscheen in 1 93 i) is niet alleen een raar, onhandig mannetje dat vreemde avonturen beleeft, Roggeveen tekent in deze boekjes
voor kleine kinderen met no al wat ironie de volwassenen die die kleine kinderen
dagelijks om zich heen hebben. De moraal van het verhaal is altijd helemaal in
orde, maar daar gaat het in de verhaaltjes eienlijk niet om: Roggeveen laat zien
hoe een kind in oudemannengedaante zich redt, ook al haalt het de ene stommiteit
nade andere uit. Zijn tegenspelers hebben vaak gelijk, maar zijn eigenlijk veel
onnozeler, of dommer dan Daantje.

4oz

Na de oorlog verandert er iets aan de toon van veel kinderboeken. Komische
kwajongensboeken doen het nog steeds goed, en er wordt ook nog steeds gegiecheld om de meisjesboeken met bun gekke dialogen. Maar er verschijnen
boeken die veel betergeschreven zijn, virtuozer en een stuk scherper. De taal
wordt een belangrijk instrument om humor mee uit te drukken en er zijn schrijvers die zo prachtig en geestig kunnen schrijven, dat bun kinderboeken ook voor
volwassenen zeergenietbaar zijn. Het is een dubieus argument, want het lijkt erop
dat een boek pas echt humoristisch is als volwassenen erom kunnen grinniken.
Maar het is niet anders: een kinderboek waar volwassenen en kinderen allebei veel
plezier aan beleven, al is het vaak om verschillende redenen, zo'n boek is goed.
Annie Schmidt is een schrijfster die dat soort boeken, verhalen en gedichten
heeft geschreven. Het mooie van haar werk is dat je er nooit op uitgekeken raakt.
De gedichten niet, de boeken niet. Er is een tijd, tussen de kindertijd en de
volwassenentijd, dat sommigen Annie Schmidts werk links laten liggen, maar lees
je later haar gedichten en verhalen opnieuw, dan zijn het nieuwe prachtervaringen.
Nee nu Minoes (197o), het boek waarvoor ze in 1971 de prijs voor het beste
kinderboek kreeg (de voorloper van de Gouden Griffel) en ook het boek waarvan
ze zelf het meeste houdt. Minoes is de naam van een vrouw die vroeger poes is
geweest en uit dat verleden katse trekken heeft overgehouden: ze geeft kopjes, ze
spint, ze blaast en krabt soms. De verlegen journalist Tibbe die altijd over katten
schrijftft en van zijn hoofdredacteur opdracht krijgt nu eens stukjes te schrijven met
echt nieuws, leert juffrouw Minoes kennen en geeft haar onderdak. Zij helpt hem
voortaan met nieuws dat ze via de katten-persdienst te weten is gekomen. Tibbe
komt dank zij Minoes en dank zij de katten met wie Minoes samenwerkt, een
schandaal op het spoor, waardoor hi' eindelijk nieuws kan schrijven in de krant.
Minoes gaat terug naar haar eigen kattenwereld, maar dan blijkt dat ze te veel
mens isgeworden. Zo komt ze bij Tibbe tern die haar precies zo kats en zo
menselijk behandelt als bij haar past.
Een prachtig verhaal, geestig en origineel. Maar waardoor geestig? Is het zo'n
aardig boek omdat de hierarchische verhouding tussen mensen en dieren wordt
omgedraaid? Of om at de verlegen, maar aardige Tibbe uiteindelijk de strijd
tee de bazige dierenmepper wint? Is het vanwege de katse juffrouw Minoes die
zo echt is dat ook degrootste poezenhater in een liefhebber moet veranderen?
Kinderen leren alles om te draaien, de ironie, dat is de waarde van mijn werk, zei
ze zelf eens in een interview. En inderdaad: het officiele, erkende gezag in haar

30,

[2 8] Illustratie van Mance Post bij:` "Ikheb geen naam," zegt het jongetje."Ik heb een nummer. Kijk
maar naar m'n kapstok." ' Uit Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt van Gnus Kuijer.
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[29] Alexander Martijn
en Tanja in discussie met de Wandelende Tak die er nets voor voelt om met
,
het NIalwillempjeskruid to gaan sjouwen. Illustratie van Vim Rottingbuis in Op zoek naar een oom
van Jan Blokker.

[3o1 'De mooiste liefdesbrief uit de kinderliteratuur.' Uit Buurjongens van Willem Wilmink.
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verhalen is wankel en kan door kinderen heel makkelijk omver gegooid worden;
de verlegen Tibbe wordt een held, en de dikdoenerige bazen van de stad moeten
het loodje le en. Of de kinderen een hart van goud hebben is daarbij helemaal
niet devraag: Annie Schmidt maakt ze tot de vanzelfsprekende helden van het
verhaal, aan wie zulke eisen nietgesteld worden. Natuurlijk deugt Tibbe, natuurlijk is Minoes een schitterend poesmens. De moraal zit hem helemaal niet ingoed
en kwaad volgens het opvoedingsboekje, maar in de onbevangenheid die uiteindelijk alle gewichtigdoenerij in de wereld voor gek zet en de baas is. Het grote
verschil met de komische boeken uit het begin van de eeuw is de positie die de
schrijver inneemt: Van Abkoude en Kieviet hadden veel hart voor de kinderen die
ze beschreven, maar de wereld waarvan ze uitgingen was de geregelde, ordentelike volwassenenmaatschappij. En het standpunt van waaruit ze over hun Dik en
hun Pietje schreven, was dat van de aardige volwassene die hoofdschuddend,
maar hartelijk de avonturen van die stoute kinderen in ogenschouw neemt.
Na de oorlog verandert dat standpunt: er zijn schrijvers die die gewone volwassenenmaatschappij absoluut niet als de norm beschouwen, maar integendeel de
kinderen steunen in hun verzet daartegen, en als die kinderen geen verzet bieden,
willen deschrijvers wel eens een handj e helpen. Het vertellersstandunt
wordt
p
verlegd naar de kinderen, de auteur is al lang niet meer de alwetende verteller,
maar soms net zo verbaasd en ontsteld over wat er allemaal `daarbuiten' gebeurt
als de kinderen die haar zijn boeken lezen. Schrijvers willen soms maar al tegraag
poseren als kinderen. Het omdraaien van normen en waarden is dan vanzelfsprekendgeworden, want wie samen met een kind van zes jaar, of acht, of elf rondkijkt, ziet de wereld anders dan vanaf volwassenenhoogte.
Guus Kuijer is scherp in /zijn afkeer van de volwassenenmaatschappij. In Hoe
Mieke Mom haar maffe moeder vindt 0 976) wordt alles omgedraaid, staat alles wat tot
nu toe vaststond, op losse schroeven, en laat hi j kinderen en zwakke mensen
triomfantelijk over in Mieke Mom is een satirisch kinderboek over een meisje
dat in een krankzinnige wereld rondloopt, een wereld waarin de grootste absurditeiten normaalgevonden worden: volwassenen die een lief dier opeten, auto's die
kinderen kunnenvermoorden, een school waar kinderen nummers zijn en aan de
kapstok opgehangen worden als ze niet de hardhandige, autoritaire juffrouw
gehoorzamen. De enige mensen diegewoon doen, hun gevoelens tonen, aardig
tegen elkaar en tegen Mieke zijn, zitten in het gekkenhuis waar Mieke Mom door
een rechter naar toegestuurd wordt.
Volwassenen
tot
dan`
dol op die
Kuijer waren
vanwege
zijn aardigheid',
lazen Mieke Mom verbaasd en met enige afstand. Zo scherp, zo hatelijk hoefde het
nu ook weer niet, kinderen tot weerbaarheid opvoeden kon toch ook vriendelijk,
was Mieke Mom eigenlijk wel bedoeld en geschikt voor kinderen? Guus Kuijer had
hetgeschreven, zei hij in een interview, omdat hi wee werd van het image van
`goede aardige jongen die zo positief over de mensheid schrijft'. Hi kondigde
toen een boek aan, een 'hard, eng, gemeen en humoristisch boek', een boek dat
zijn populariteit wel zou vernietigen. Dat gebeurde niet, hi bleek een enorm
krediet bij de lezers to hebben. Mieke Mom is niet all een maar een baldadig boek,
hetgeeft wel degelijk serieus de opvattingen van Guus Kuij er weer. Hij heeft een
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hekel aan volwassenen die net doen alsof ze meer weten en beter zijn dan kinderen,
die het woord `volwassen' als erenaam beschouwen en `kinderlijk' een bijna negatieve eigenschap vinden. Hij heeft een hekel an volwassenen die hun methoden
om kinderen eronder te houden opvoeding noemen: voor hem is dat soort opvoeden manipulatie en dus verwerpelijk. In Het geminachte kind (198o) werkte Kuijer in
een aantal artikelen voor volwassenen deze opvattingen heel precies uit.
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De sprong van Dale Trom naar Mieke Mom is root. Waar Kieviet op vaderlijke
to het verhaal van een jonge jongen vertelde die nog niet helemaal past in de
maatschappij van de volwassenen, maar daar zeker later een gewaardeerd lid van.
zal worden, daar zet Kuijer een meisje neer dat helemaal niet deel wil gaan uitmaken van die wereld. En Kuijer geeft haar root gelijk. Hetzelfde gebeurt in de
boeken van Hans Dorrestijn over de Spaanse kat. Hi' schreef er drie: De wraak van
de Spaanse kat (1 9 84), De terugkeer van de Spaanse kat (1985) en De Spaanse kat s_peelt
dubbels_pel (1987), heel gekke verhalen over een gemene, sluwe kat die heeft leren
praten en zijn baas, de schrijver, in de vreemdste situaties doet belanden. Het zijn
bijzonder geestig geschreven boeken over uitermate onwaarschijnlijke gebeurtenissen, maar de ondertoon is ernstig genoeg. Dorrestijn heeft, net als Guus Kuijer,
absoluut een ho dunk van de volwassenenmaatschappij. In zijn boeken zijn het
niet de kinderen die dat, argeloos of niet, ontdekken, maar de schrijver levert zelf
commentaar. Ook deze boeken staan mijlenver of van Dik Trom en Pietje Bell,
maar ze staan ook ver of van de boeken van Annie Schmidt. Hans Dorrestijns
boeken hebben een boodschap, en dat hebben de verzamelde werken van Annie
Schmidt nu juist niet. De overeenkomst is dat beiden, ieder op een eigen manier,
heel geestig en precies schrijven.
Er zijn veel me schrijvers na. de oorlog die uitgesproken geestig zijn. Jan
Blokker schreef in 1 9 6o Op zoek naar een ootn, het verhaal van Tanja en Martijn die
samen met Alexander op zoek gaan naar een oom, onderweg het Malwillempjeskruid, de Wandelende Tak, het muzieknootje Do, de Uithangbril en het woord
Roe tegenkomen die ook allemaal er ens naar op zoek zijn. Op hun refs zijn ze
vooral bang voor de reus Scuifelbd
komen ze die natuurlijk
an uiteindelijk
en
h
to en maar het verhaal loopt voor iedereen prachtig af. Een mooi rond vertelsel,
bazar en fantasierijk en geschreven door iemand die dol op taal is en het leuk vindt
om er spelletjes mee to spelen.
En zo zijn er meer: Willem Wilmink met de mooiste liefdesbrief uit de kinderliteratuur in Buurjongens (i 981), en in Het Bangedierenbos (1976). En Joke van Leeuwen met Deesje (1 9 85), en Het verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde en rijk Wilde
worden (1987), boeken waarin ze met tekst en tekeningen heel grappige verhalen
vertelt over kinderen die hun eigen weg gaan. En Harriet van Reek die in De
avonturen van Lena Lena (1986) taal en tekeningen samen de humoristische belevenissen van het meisje Lena laat vertellen. En Nicolas Matsier die in Ida stale een zebra
over (1 9 86) –letterlij k – woorden en zinnen, vreemde woorden, losse woorden, uitdrukkingen, taal dus, inzet maakt van geestige verhaaltjes voor kleine kinderen.
Al deze boeken zijn humoristisch, of geestig. Komiek zijn ze eigenlijk niet. Het
accent is op de taal komen to liggen, en al zijn de beschreven avonturen en ge-

Mijn bed is zo smal geworden, dacht ze

mijn bed is gekrompen of

misschien ben ik gegroeid.

[3 I] Dee..rje hing in de oude leunstoel bij de vuilnisbakken. Ze was vreselijk moe. Ze vergat helemaal dat
e in een leunstoel hing.' Illustratie van Joke van Leeuwen uit haar both Deesje.
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[ zi`Wielrijclers — mat een prachtigwoord was dat toch, peinsde Ida, terwijl ze over de zebra liep. En
rw ' rdt nog dacht, schrok ze zich een hoedje.' De bandtekening is van Willem van Malsen.
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beurtenissen vaak 66k grappig, de schrijvers tonen hun meesterschap door hun
taalgebruik en hun stijl. Het bespotten van het gezag is, net als in het begin van de
eeuw, meestal de inzet van de humor. Kinderen hebben ook niet veel anders bij de
hand om belachelijk te maken. De schrijvers die in hun schrijven aansluiten bij de
gevoelens van onmacht die elk kind heeft, hebben bij voor as een streepje voor.
En wat dat betreft, zaten Kieviet en Van Abkoude algoed. Ook zij zagen heel
goed in dat kinderen in de maatschappij van alle kanten worden ingeperkt, en dat
alleen een opstand teen die maatschappelijke normen bevrijdend zou kunnen
werken. De meeste kinderboekenschrijvers hebben vervolgens gekozen voor een
vrolijke opstand, waarbij veel gelachen kan worden en die juist daardoor toch zijn
doel bereikt.

Alleen voor meisjes (en jongens)–Het meisjesboek

GEEN GENRE KINDERBOEKEN in de twintigste eeuw dat ZO omstreden is al
het meisjesboek. Geen genre ook waaraan zo duidelijk de veranderingen in de
maatschappij of te lezen zijn als het meisjesboek. Hoewel met evenveel recht
gezegd kan worden dat een genre zich zo weinig van de veranderende maatschappij heeft aangetrokken als het meisjesboek. Nergens scherper immers blijkt
een scheiding tussen 'on ens en meisjes, tussen wat 'on ens en meisjes geacht
worden te lezen en hoe hun levens eruitzien. Gescheiden onderwijs voor 'on ens
en meisjes bestaat al lang niet meer, een aparte behandeling van 'on ens en meisjes
bij het uitkiezen en uitoefenen van een beroep wordt afgekeurd, in alle toonaarden
wordt hetgeloof in gelijke kansen voor 'on ens en meisjes beleden, maar aparte
meisjesboeken hebben altijd bestaan, en worden onverminderd tot op de dag van
vandaag geschreven, uitgegeven en stukgelezen.
Het is een merkwaardig verschijnsel, waar vaak verbaasd en vooral geergerd
overgeschreven is. Lea Dasberg heeft zich afgevraagd `waar dit verschijnsel [de
produktie van specifieke meisjesboeken, A. H. in onze tijd nog zijn bestaansgrond vindt'. De kritiek op het meisjesboek is velerlei. Critici hebben zich geergerd aan de kunstmatige scheiding tussen 'on ens-en meisjesboeken, zoals J. W.
Gerhard in 1905: `Wie heeft er ooit gehoord van tweeerlei kunst: een mannelijke
en een vrouwelijke? Is 't niet een even groote dwaasheid de letterkunde te verdeelen in een voor mannen en een voor vrouwen? Zoo ja – en geen denkend mensch
zal dit doen – dan is 't even onlogisch de lectuur voor de jeugd te splitsen. Wat
schoon,goed en waar is voor 'on ens is 't ook voor meisjes.' Gerhard heeft niet
alleen kritiek op die wonderlijke scheiding in sekse-gebonden boeken, hij heeft
ook diepe minachting voor wat men gewoonlijk meisjesboeken noemt: 'Hoe zijn
de meisjes in deze meisjes- of beter gezegd jongedames-boeken?
Nuffen, modepoppen, bakvischjes, Wier geestelijk leven beheerscht wordt door
kransjes, bals en verlovingen, afgewisseld door partijtjes, uitstapjes en fl auwe
kostschoolgrappen. In de oudere meisjesboeken moesten de 'one lezeressen bovendien nog een meisjes-moraal slikken: haar werd gepredikt, dat 't ideaal van het
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meisje was een brave, liefhebbende moeder en huisvrouw te zijn. In de moderne
jongedames-boeken laat men de moraal gelukkig achterwege, om alleen over te
houden de hoogste onbeduidendheid.' En met veel ironie behandelt Gerhard
vervolgens een root aantal meisjesboeken die rond 1900 veel gelezen werden.
Stompzinnig noemt hi' ze, onbeduidend, waardeloos. 'Lees de eerste twee, drie
bladzijden, en ge zijt er al wee van. Nergens treedt u een frisch, levendig, echt
natuurlijk menschenkind tegen met karakter, met een ziel, die hunkert naar waarheid en schoonheid. Nergens groote, innige liefde, vreugde en lust, en evenmin
stil, aangrijpend leed, dat uw hart mee doet lijden.'
Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom schreef in 1 906 een vergelijkbare
vernietigende kritiek: Ten treurig soort boeken zijn de echte 'one-damesboeken, die de meisjes uit de arbeidersklasse toch met zooveel graagte lezen.' Ze heeft
vooral kritiek op het feit dat in dit soort boeken meisjes zich altijd met de kwestie
van trouwen of niet trouwen bezighouden. Ongetrouwde vrouwen worden zielig
of belachelijk gevonden, en Mathilde Wibaut stoort zich met name aan een uitdrukking als `oude vrijster' die in meisjesboeken no al eens voorkomt. '06k op
anderepunten zijn meisjesboeken vol van denkbeelden, die wij nu geheel verkeerd achten,' zegt ze. 'In plaats dat de meisjes er uit leeren dat de arbeid een
middel moet zijn om haar zelfstandig en onafhankelijk te maken, blij ft men haar de
zelfvernedering als hoogste deugd voorspiegelen, ook als zij haar eigen brood
verdient. Bescheidenheid, nederigheid, onderdanigheid, dat zijn de deugden, die
de meisjes tot vervelens toe worden opgedrongen in de vele boeken die voor echte
meisjesboeken door aan. 0, dat oppervlakkige in die lectuur, wat een kwaad doet
het aan de meisjes. Kracht en flinkheid om zich in het moeilijke leven staande te
houden, dat hebben onze meisjes nu toch wel in de eerste plaats nodig.' Gerhard
had ethische en esthetische bezwaren to en de meisjesboeken van zijn tijd, Mathilde Wibaut voegt daar politieke en feministische argumenten aan toe.
Andere critici – mannelijke en vrouwelijke, want in hun afkeer waren beide
seksen het volstrekt eens – hebben meisjesboeken sentimenteel genoemd, damesachtig en nuffig, en suikerzoet, maar ze hebben ze ook brutaal genoemd, gezagondermijnend, onpedagogisch, het meisjesboek was oppervlakkig, het was vaak
slechtgeschreven, het gebruikte clichebeelden, het had te weinig oog voor de
maatschappelijke werkelijkheid, het gaf zelfs een vertekend beeld van de maatschappelij ke werkelijkheid, het was te jolig en te zouteloos, het is van alles en nog
watgenoemd, en vooral kitsch en triviaal, maar de lezeressen voor wie al die
dubieuze boeken waren hebben zich van die kritiek weinig aangetrokken. Meisjes
– en uiteindelijk waren zij het naar wie het genre vernoemd werd – schijnen (bijna)
allemaal een fase in hun leven te kennen waarin dit bepaalde soort boek favoriet is.
En het is waar: als die meisjes blijven hangen bij dit genre, dan kunnen ze later zo
overstappen op de volwassenenversie ervan: de romantische liefdesromans en de
boeketreeksboekjes, dat perfecte medicijn teen het saaie, all as onromantische leven. Maar lang niet alle lezeressen van meisjesboeken blijven bij het genre
hangen: bakvisjes- en meisjesboeken zijn voor de meeste lezeressen een stadium in
hun leesontwikkeling, waarna ze via de serieuzere boeken voor oudere meisjes
vanzelf terechtkomen bij de grote-mensenliteratuur.
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Tot nu toe he ik het woord `meisjesboek' zonder verdere omschrijving gebruikt. Maar wat zijn meisjesboeken eigenlijk? Hoe definieer je het genre en hoe
baken je het af? Er zijn om te beginnen verschillende soorten meisjesboeken:
vrolijke, luchthartige, en meestal tamelijk oppervlakkige boeken voor jonge meisjes, de leeftijdsklasse die vroeger `bakvis' genoemd werd. Er zijn ook meisjesboeken voorwat oudere meisjes die een serieuze ondertoon hebben, waarin ook vaak
gelachen, maar wat minder gegiecheld wordt. En er zijn natuurlijk de overlappingen: de vrolijke boeken voor oudere en de ernstige voor jonge meisjes. Al die
soorten meisjesboeken hebben enkele kenmerken gemeen.
Een meisje moet de hoofdrol spelen; de alledaagse belevenissen van dat meisje,
met haar familie en / of schoolvriendinnen, vormen de inhoud; het verhaal moet
goed eindigen; dat goede einde kan varieren van een verloving tot en met een
opgelost conflict. Bij de `oudere boeken' moet de hoofdrolspeelster in ieder geval
rijper en volwassener het leven in aan. Vaak maken meisjesboeken deel uit van
een serie: de lezeressen worden verondersteld zó intens mee te leven met de
hoofdpersoon dat ze willen weten hoe het verder met haar gaat. De titel van een
meisjesboek is veelzeggend: een meisjesnaam, gekoppeld aan een aanmoediging
of een verwijzing naar een avontuur of een herkenbare activiteit, zet de toekomstige lezeres op het goede spoor: ze heeft met die titel de sleutel tot het verhaal in
handen: dolle avonturen op school, ontroerend liefdesverhaal, spannende gebeurtenissen bij het uitoefenen van een bijzonder beroep of een speciale hobby.
Manner' / 'on ens spelen een vaste rol in het verhaal: ze zijn de betrouwbare
volwassenen, de vaders of oudere broers die er vooral zijn om het meisje te
beschermen, of ze zijn de leeftijdgenoten die je kunt la en en met wie je j ongensachtige avonturen beleeft. Soms zijn de mannen no al verleidelijke schurken waar
de hoofdpersoon na een zware verliefdheid gelukkig afstand van neemt, om zich
te storten in de sterke armen van de uiteindelijke verloofde die behalve die sterke
armen ook een sterk karakter en een sterke wil heeft.
Voor alle kritische aanmerkingen op het meisjesboek staan er boekenkasten vol
bewijsmateriaal: inderdaad, ze zijn vaak voorspelbaar, ze zijn met een hark geschreven, ze gaan over onuitstaanbare lachebekjes, nuffen en wezenloze lieverds,
die bovendien meestal in de betere milieus zijn opgegroeid; goed en kwaad is in dit
k
komt
soort boeken duidelijk gescheiden en de ideale toekomst van het meisje
altijd op hetzelfde neer: trouwen, kinderen krijgen en als dat onverhoopt niet ma
lukken, dan een werkkring in dienst van de mensheid. Zo wordt de hoofdpersoon
uit het boek de ideale figuur om zich mee te identificeren. Daar dienen die verhalen
dan ook voor: meisjes kunnen zich een toekomst fantaseren aan de hand van de
verhalen, ze kunnen wegdromen uit hun dagelijks leven, ze kunnen zich bovendien inleven in de vrolijke, sportieve, levendige, ondernemende hoofdpersoon,
die wat leuks maakt van haar dagelijks leven.
Dat is dus een beeld dat opgaat voor een bepaald soort meisjesboeken dat
tegenwoordig te omschrijven is als de Witte Raven Pocket, naar de serie waarin
deze boeken aan de lopende band verschijnen. Maar dat beeld is niet volledig en
het doet ookgeen recht aan de boeken waar deze w R P ' s slappe aftreksels van zijn,
de meisjesboeken die rond 1 900 begonnen te verschijnen.
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Meisjesboeken zijn een uitvinding van de twintigste eeuw. Boeken, speciaaP
bedoeld voor meisjes of jonge dames, waren er al veel langer, maar – het grootste
verschil met de meisjesboeken van later – ze hadden in de eerste plaats uitgesproken vormende bedoelingen: als het niet was om meisjes alvast voor te bereiden op
hun toekomst als mevrouwen, dan wel omen door middel van sentimentele
geschiedenissen te wijzen op het nut van godsdienst, liefdadigheid en een juist
besef van hunplaats in deze wereld. Veel leuks was er niet te beleven aan deze
boeken, maar misschien zochten jongedames ook niets leuks in lectuur.
De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken uit
1 7 82 is het eerste meisjesboek in de moderne betekenis van het woord dat in
Nederland verscheen: een boek met eengewoon meisje in de hoofdrol, niet voorbeeldig, niet overdreven sentimenteel, niet al te braaf en niet uitsluitend een
volwassen vrouw in meisjesformaat. Natuurlijk zit het verhaal van Sara Burgerhart ook vol moralistische lessen, maar het is inde eerste plaats een heel leesbaar
verhaal over een levenslustig, vrolijk, gewoon meisje, en het hood de lezende
meisjes uit die tijd voor wie het boek geschreven werd, veel identificatiemogelijkheden.
Het zou bijna een eeuw duren voor er meer van dat soort boeken voorjonge
dames uitkwamen. In het buitenland verschenen eenpaar meisjesboeken die het
voorbeeld voor Nederland zouden worden: in deVerenigde Staten schreef Louisa
Alcott in 185 7 Little Women (dat in Nederland als Onder Moeders Vleugels heel
pop werd), in Duitsland verscheen in 1885 Der Trotzkopf van Emmy von
Rhoden (vertaald als Stijfkopje) en in En eland schreef Angela Brazil kostschoolverhalen: boeken waarin levensechte meisjes voorkwamen, die ondeugende streken uithaalden op school, die fantaseerden over het leven en er een enkele keer
idealen op na hielden die niet ophielden bij het huwelijk (al was dat wel de prettigste toekomst voor een meisje), die met een zeker verantwoordelijkheidsgevoel
hun tack in de maatschappij aanpakten, en odddeden waar dat van hen verwacht
werd. Want ondanks ondeugende streken waren deze meisjes natuurlijk in hun
hart buitengewoon oppassende kleine vrouwen. Daar kwam nog bij dat deze
verhalen heel leesbaar waren, en spannend en vrolijk: en ook dat was iets nieuws.
Doordat de boeken ook in het Nederlands vertaaldwerden, hebben veel Nederlandse meisjes ze kunnen lezen: tot die p in de twintigste eeuw verschenen er
herdrukken van deze klassieken.
In Nederland zelf verscheen in 1889 het eerste meisjesboek dat met wat goede
wil een modern boekgenoemd kan worden: Sturmfels van Marie Boddaert. Een
historische roman vol verwikkelingen en veel romantiek, met in de hoofdrol een
jonge dame met een aardig karakter, zonder dat de braafheid en sloomheid ervan
afdruipen. Het is een avonturenroman uit de tijd van de Romantiek waarin verwisselingen van kinderen, liefde en trouw van kinderen ten opzichte van elkaar en
het dagelijks leven van de adel op een kasteel voorkomen, een verhaal dat over iets
meergaat dan de jacht op het huwelijk. Marie Boddaert schreef in 1 9 10 nog zo'n
historisch verhaal voor meisjes: Roswitha, even spannend en romantisch en – binnen zekeregrenzen – geloofwaardig. Nu speelde een meisje uit de riddertijd de
hoofdrol, en beschreef het boek het minstens zo avontuurlijke leven in de mid-
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[33] Jonkvrouw Roswitha kijkt vanaf de wachttoren van de burcht uit of haar vader, ridder Dagobert, al iet aankomen. De band is een ontwerp van het echtpaar B. en J.Midderigh-Bokhorst.
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deleeuwen; maar het lekker spannende verhaal speelde zich, net als in Sturmfels het
geval was, rond een kasteel of en ging ook met veel romantische liefde gepaard.
Eigenlijk zijn deze boeken de vrouwelijke tegenhangers van boeken als F ulco de
minstreel, die toch vooral door 'on ens gelezen werden.
Binnen Lien jaar verscheen een root aantal meisjesboeken van Tine van Berken
(pseudoniem van Anna Christina Witmond-Berkhout) die zeer populair werden:
Een klaverblad van Vier, De familie Berewoud, later herdrukt als De Berewoudjes, Mijn
zusters en ik (1 896), De dochters van de generaal (18 97). De schrijfster overleed in '899,
negenentwintig jaar oud; ze had in haar korte leven een enorm aantal boeken
geschreven, die zeer succesvol waren, daarvan getuigen de talloze herdrukken. Ze
werden in een kranterecensie geprezen omdat ze gezond waren, `zonder nare
pretenties, zonder nare predikatien, zonder sentimentaliteit, eenvoudig maar goed
geschreven, en vol van liefde'. Daar was in ieder geval J. W. Gerhard het niet mee
eens: `een schijn van karakterteekening, een zweem van eenig die gevoeld
leven. Alles oppervlakkig, banaal. Hoe is 't toch mogelijk, dat men eenige waarde
ziet in deze eindelooze reeks bladzijden vol nietigheden. [...1 Wie daarin geest,
humor vindt, heeft zeker nooit iets goeds, lets moois gelezen, of denkt: het is voor
kinderen.[...] Voor een werkelijke ontwikkeling der jeugdige meisjesziel zijn zulke
jongedames-boeken verderfelijk, want ze belasten haar met waardeloze ballast, en
verstompen haar geest.' Nellie van Kol, om nog een expert op het gebied van
kin ken te noemen uit het begin van de eeuw, oordeelde (in i8 99 , in De Gids)
aanzienlijk positiever, maar daar moet wel bij vermeld worden dat ze Tine van
Berken vergeleek met andere, in die tijd populaire meisjesboekenschrijfsters die
ze verschrikkelijk oppervlakkig en babbelig noemde, schrijfsters die 'op mijn
woord, onovertroffen en onovertrefbaar zijn in de kunst van "praten om niets te
ze en"'.
En dan verschijnt in 1900 School-id
van Top Naeff ,(1R_ R7_ -1953). Ze schreef
het, achttien jaar oud, in twee weken, `ineens in het net', zoals ze zelf later vertelde.
School-idyllen is een meisjesboek dat duidelijk maakt dat er wel degelijk een goed
boek te schrijven was binnen het genre 'bock voor meisjes', een boek ook dat
duidelijk maakt dat Louisa Alcott ook in Nederland haar bewonderaars en navolgers had. Top Naeff heeft meer meisjesboeken geschreven: De Tweelingen 0 901), 't
Veulen 0 903), In den Do (1 906), maar alleen School-id het boek met die prachtige dubbelzinnige titel overleefde de ti' d.
Het is het verhaal van een roe 'e meisjes van zestien jaar die bij elkaar in de klas
zitten en ook na schooltijd een soort vriendschap met elkaar hebben. Het boek
gaat over bun belevenissen op school, bun gegiechel, strafwerk, de lachwekkende
leraressen en de streken die de leerlingen onder de lessen uithalen. Daarnaast
beschreven, en het mooie van
wordt het huiselijk leven van de vijfofdpersonen
ho
School-idyllen is dat het heel verschillende, tamelijk geloofwaardige personages
zijn, die met elkaar elke week `krans' houden. Een meisje, Jet van Marle, is de
heldin; ze heeft een verdrietig eenzaam leven als weeskind bij een kille oom en
tante in huis en uiteindelijk gaat ze, op haar zeventiende verjaardag, nog dood
ook – aan de tering, te oordelen naar het hoesten en de felle blosjes op haar wangen. Ze is niet alleen de heldin vanwege dit dramatische verloop, maar ook door
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haarvoorbeeldige karakter: eerlijk, geestig, hartelijk, lief, moedig en op een leuke
manier ondeugend.
Een ideale heldin dus, al dachten sommige tijdgenoten er anders over; de kritieken waren zeergemengd. Aan de ene kant werd de spontaniteit en natuurlijkheid
van het boekgeprezen Czij schrijft met haar stem', schreef A. Roland Holst in
1953), maar School-id werd ook als opruiend beschouwd. `Ther bezonnenen
ergeren zich misschien aan de vlotheid, de speelsheid, de uitbundigheid van de
verhalen, die met temperament werden geschreven' D. L. Daalder). Een heel
ander verwijt kwam van socialistische zijde: ergernis over het onmiskenbare
standskarakter van het boek. Mensen met een mindere opleiding werden beta helijk gemaakt, de 'one dames le den geen enkele kennis van en interesse voor de
sociale realiteit aan de dag, het boek bood arbeiderskinderen geen mogelijkheid
tot identificatie. J. W. Gerhard vond School-idyllen niet all en nOg geestelozer en
nog onbeduidender dan de boeken van Tine van Berken, hij vond Top Naeff ook
onecht. Als het leven en werken op een meisjesschool zo waren als Top Naeff ze
getekend had, dan moest het er `wel treurig uitzien met de geestelijke ontwikkeling der 'one dochters uit den gegoeden stand'.
Ondanks deze bezwaren hebben sinds 1900 honderdduizenden meisjes (en heel
wat jongens ook) de avonturen van Jet van Marle gelezen en er bij het treurig
einde omgehuild, en nog steeds wordt School-id
gelezen, en mooi gevonden.
Dat is het curieuze bij dit genre: het heeft naast talloze onzinboeken enkele
uitschieters voortgebracht die bijna iedere Nederlander – al is het maar bij naam –
kent. Net als Jet van Marle leeftJoop ter Heul nu al tientallen jaren voort. Ze is de
hoofdpersoon uit een serie boeken van Cissy van Marx veldt (pseudoniem van
Setske Beek-de Haan, 18 89 -1 948), waarvan het eerste deel, De HB s- ti van Joop ter
Heul (aanvankelijk als feuilleton onder de titel 'Brieven van een HB s-meisje'), in
1919 verscheen. Ook dit boek gaat over dolle avonturen op een meisjes-H B s, en
over deprachtige en vrolijke vriendschap van een groep meisjes, de Jopopinoloukicoclub.Joop ter Heul is de hoofdpersoon, de ik-figuur (een veel voorkomende
vorm bij meisjesboeken die de identificatiemogelijkheden vergroot) die in een
dagboek en in brieven haar belevenissen thuis en op school vertelt. Ze heeft een
nuffige oudere zuster, Julie, een moeder die zich eigenlijk niet met haar bezighoudt, en een strenge, maar goede vader die zich vooral voor haar zeer matige
schoolprestaties interesseert. Joop zelf is vooral gelnteresseerd in haar vriendinnen, in degekke din en die ze thuis en op school meemaken, avondjes met
vriendinnen, hetgewone leven van een scholier dus.
School- en met name kostschoolverhalen vormen een heel belangrijk onderdeel
binnen hetgenre meisjesboek. Leraressen en leraren spelen een gewichtige rol; ze
zijn er om aanbeden (tamelijk dweperig), of geplaagd to worden of grenzeloos
geminacht, zoals lievige of to damesachtige meisjes in dit soort boeken vooral
voorkomen om aan de kaakgesteld to worden. De meisjes om wie het gaat, de
hoofdpersonen, zijn niet lievig en niet damesachtig, al zijn ze vanzelfsprekend wel
van de juiste sociale klasse; ze gedragen zich sportief, eerlijk, vriendschappelijk,
vrolijk, jolig, jongensachtig. Voor zolang het duurt: voor al die meisjes is een
toekomst weggelegd, als getrouwde mevrouw meestal en een heel enkele keen als
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beroemde actrice of andersoortige kunstenares. Zou School-id eventueel vanwege het droevige einde van Jet van Marie nog wel een beetje sentimenteel
genoemd kunnen worden, Joop ter Heul en alle andere heidinnen uit de boeken
van Cissy van Marxveldt zijn anti-sentimenteel, en als er gehuild wordt, komt dat
van verschrikkelijke lachbuien. Moraal in de zin van een vermanende vin er
ontbreekt in deze boeken, maar het is duidelijk dat eerlijkheid en openheid mooie
deugden zijn voor 'one meisjes en dat klikken en elkaar verraden niet deugen. En
een andere belangrijke `les': al ziet het leven er soms moeilijk uit, alles komt
uiteindelijk best in orde, ook voor meisjes die in alles middelmatig zijn, middelmatig intelligent, middelmatig mooi, middelmatig handig en praktisch, maar met
een hart van goud. Want wat er in dit soort verhalen ook gebeurde: vreselijke
straffen thuis, reeksen onvoldoendes, kwaaie bazen op kantoor, het lie uiteindelij k altijd goed af, en dat moet voor de 'one lezeressen een extra aantrekkelijkheid
zijn geweest.
Joop ter Heul is ondeugend en lastig ,
maar in de latere delen van de serie komt
allesprecies zo in orde zoals dat nu eenmaal hoorde: ze verlooft zich en ze trouwt
met een betrouwbare, degelijke man. Het huwelijk is een succes, al moet Joop zich
in het begin leren aanpassen aan de eisen die een keurig huwelijk en nette mannen
in die tijd aan een vrouw stelden. En zoals J. Riemens-Reurslag het in 1 949 stelde:
`Haar boeken zijn psychologisch zeer juist: zij kanaliseren het opkomende liefdesverlangen en houden het meisje misschien of van flirt en een verdoezelen der
levenswaarden.' Toch een soort moraal dus, algeloof ik er niets van dat Cissy van
Marxveldt dat zelf zo bedoeld heeft.
Net als in School-idyllen bestaat in de Joop ter Heul-boeken een wat wezenloos,
romantisch beeld van de liefde. Seksualiteit bestaat niet, er wordt een beetje gezoend en dan is de verloving een feit. Het hoort bij deze ouderwetse meisjesboeken, die vriendelijke maar onwerkelijke beschrijving van de liefde, net zoals de
grote afstand tussen de volwassenenwereld en die van de jeugd een vast gegeven
vormt.
Waarom zijn deze boeken, net als de andere boeken van Cissy van Marxveldt
zoals Een Zomerzotheid (1927), Kwikzilver (1 9 26), Pim de Stoetel (1937), De Kingfordschool (1 9 22), de Marijke-serie (1929-1934), nog steeds populair? Waarom zijn ze
eigenlijk altijd populair geweest, ondanks de afkeurende blikken van serieuze,
verantwoordelijke volwassenen? Komt dat door die luidruchtige vrolijkheid die
uit al dieboeken spreekt, het onverwoestbaar optimisme, de plagerijen die de
personages voortdurend met elkaar uithalen? Komt dat misschien juist doordat de
boeken niet echt leerzaam zijn, niet `verrijkend'? Top Naeff en Cissy van Marxveldt schreven allebei buitengewoon prettig leesbaar, bun verhalen waren levendig, met geestige, goedgeschreven dialogen en de personen waren bijna levensecht: niet alleen zwart of wit, maar een menselijke men elfin van aardige en
onaardige eigenschappen. Wie die boeken las, kon zich terugtrekken in een wereld
die sprekend leek op haar eigen wereld, maar waar net iets meer gebeurde, en de
hoofdpersoon precies zo was als je zelf zou willen zijn. En een jongensachtige
stoethaspel met een hart van goud en dat hart op de tong, zo'n type is voor veel
mess es onweerstaanbaar aantrekkelijk. Omdat met name Cissy van Marxveldt

14
„Neem je dan mijn handwerkje mee? Het ligt op de
bank in de huiskamer."
„Goed. Zal ik je dan wat voorlezen?"
„0 do! zeg."
Lenie dacht: ”Zoo goed is bet altijd tussehen Mia en
mij. We begrijpen mekaar. En 't zal altijd zoo blijven, 66k
als ik in Lausanne ben, omdat we gelijk denken, gelijk voe,
len, omdat het, ja, dat was het „gelijkgestemde zielen" heb,
ben. Ze zou het Mia straks zeggen. Ze had eens ergens in een
bock gelezen over „gelijkgestemde zielen". Dot zou zeggen
„Oeh kind" — nee — „oeh schaap nonsensiea hoot'!"
En Dot, aehter haar rhododendron, lag met wijd open
oogen voor zich uit te staren en bepeinsde de voordeelen
van een overmatig bezit van het aloude aardsche slijk. Nee,
ontevreden was ze eigenlijk nooit geweest. Toen vader
en moeder gestorven waren, was zij, als kleine peuter
van vier jaar bij tante Mies gekomen. Tante Mies sehar,
relde op de meest eigenaardige manier rond met het kleine
kapitaaltje, dat geheimzinnige effecter opleverden. Soms
was het: „We het),
ben vandaag geen
vleeseh Dot. Vin je
't erg kind?" En als
Dot's onversehillige
stem dan zei: „Na,
tuurlijk niet tante.
Ik heb altijd roeping
gevoeld voor vegeta,
Her," dan kwam
tante Mies een uur
na den eten geheim,
zinnig aandragen
met een groot blik
perziken of Califors
nische perm, en
zei: „Hier kind, \
maak dit blik

[341 De ge4kgestemde

Lenie en Mia het theedrinken in de tuin. Een Zomerzotheid van
Cissy van Marxveldt is geillustreerd door Hans Borrebach.
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ook uitgesproken geestig kon schrijven en een aangenaam, persoonlijk taalgebruik had, was – en is – ze ook bij volwassenen (vrouwen en zelfs wel mannen)
populair en gaat bij het noemen van de namen van sommigen van haar personages
( Joop en Julie, Ella en Pit uit Een Zomerzotheid) een wereld van ouderwets plezier
open. Elke man kan slapend een boekenheld uit zijn jeugd, iemand uit Karl May,
of Jules Verne of Arendsoog noemen die naar zijn ze en zijn leven beinvloed
heeft. Dat zijn de geaccepteerde Helden van de mannelijke jeugd. Si ge vrouwen hebben hun eigen Heldinnen: Joop ter Heul, Jet van Marie of Mar re
Albrecht, de hoofdpersoon uit Sturmfels.
Het is onmiskenbaar waar: ook Cissy van Marxveldts personen leven in een
prettige wereld van overvloed, van kostscholen en chauffeurs en taartjes eten en
tennisspelen, een uitgesproken frivole wereld. Als er eindelijk, midden in de jaren
twintig, een vrouw in voorkomt die wel bij Ons Soort Mensen hoort maar 66k een
baantje zoekt om geld to verdienen (Kwikzilver, 1 9 26), is het in de echte maatschappij ook wat grimmiger geworden. Er is een economische crisis en ook meisjes van
goeden huize moeten de harde werkelijkheid onder ogen zien en in hun jeugd
leren voor een loopbaan, voor als onverhoopt dat goede huwelijk niet doorgaat of
die man zijn baan kwijtraakt. Niet dat die boeken nu voortaan minder upper- en
middleclass zijn, de echte upper- en middleclass lijden dan inmiddels 66k onder de
crisis.
De boeken in hetgenre `dolle avonturen op school' verschenen in enorme
aantallen en meisjes die van het soort hielden, moeten in de jaren twintig en dertig
een verrukkelijke tijd gehad hebben. Hun broers konden hun hart ophalen aan
avonturenromans, voor hen waren er tientallen meisjesboeken. De meeste waren
regelrechte naaperijen van Top Naeffs en Van Marxveldts succesboeken, maar dat
deed aan hunpopulariteit nauwelijks iets af. Er zijn momenten in een kinderleven
dat je liever heel erg veel tweederangssnoep eet dan een klein stukje heel erg
verantwoorde zoetigheid. Er komt een ogenblik dat je verzadigd raakt en naar iets
andersgrijpt.
Meisjesboeken waren bedoeld voor een bepaalde leeftijdscategorie. Vroeger
voor oudere meisjes, 'one dames vanaf veertien, vijftien jaar, maar die leeftijd is
in de loop der jaren gezakt. Een boek dat in 1 9 10 voor meisjes vanaf veertien jaar
was bestemd, wordt tegenwoordig al door tien- en elfjarigen gelezen. De verklaring daarvoor, namelijk dat de liefdesperikelen van de hoofdpersonen uit die
boeken vroeger niet voor 'one meisjes geschikt waren vanwege het opwindende
karakter van die romantiek, zou de jonge lezeressen van nu, als ze het zouden
horen, in lachen doen uitbarsten. Die halve woorden, die ernstige, dwingende
mannenblikken, de losglijdende haarspelden en alleen vaag aangeduide (met veel
stippellijntjes en reels wit) vrijpartijen kunnen immers niet tippen aan de beschrijvingen van de liefde die ze tegenwoordig in boeken lezen en op de film
kunnen bekij ken.
Er is, afgezien van de liefde als onderwerp, no wel een soort grens aan to
brengen in de meisjesboeken voor jonge
re en oudere lezeressen en dat is er dan een
tussen de vrolijke boeken aan de ene kant, en de serieuze aan de andere kant. De
'school-boeken' zijn dan voor de 'one meisjes, de boeken waarin de meisjes het
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leven ernstig nemen zijn voor de oudere, al zijn er boeken die zich aan zo'n simpele
vrolijk maar met een droeve ondertoon,
scheiding onttrekken: hoort School- id
bij jong of bij oud, en De H B s-tijd van Joop ter He alleen maar vrolij k, is dat alleen
voor jongeren?
Naast die vrolijke school-boeken verschenen ook heel wat `gewone' boeken,
waarin een doorsneegezin de hoofdrol speelde, waarin kinderen een alledaags
le en leidden en alledaagse din en meemaakten. Het hing van de aandacht en
warmte en – niet te vergeten – de schrijfcapaciteiten van de auteurs af of dat ook
aardige boeken werden. En het hing van verschillende van de hierboven genoemde kenmerken af of die boeken meisjesboeken genoemd kunnen worden,
waarbij wel bedacht met worden dat zogenaamde gezinsboeken in de praktijk
toch ook vooral door meisjes gelezen werden. Schrijfsters als C. M. van HilleGaerthe (Onder het stroodak, 1915), Jo van Ammers-Kiiller (Tegen den stroom op,
1 9 17), mevrouw B. E. van Osselen-van Delden (Het Jodinnetje van Elspeet, 1895),
J. M. Selleger-Elout (Lijsje Lorresnor, 1932), Mien Labberton (Eenjaar bij de familie
De Bloeme, 1931), Willy Petillon (Moeders Oudste, 1 9 20), Marie Schmitz (De gril van
Marion de Greeff, 1933), schreven boeken die niet uitsluitend uit nostalgische overwegingen herlezen hoeven te worden.
Voor oudere meisjes waren er vooral ernstige meisjesboeken, naast de vrolijke.
Zoals die van Sanne van Havelte(pseudoniem van S. A. M. van Hamersvelt, 1889g (wat
'one
mens weer iets heel
19 68), die een hele serie boeken schreef overen
in een protestantsanders is dan meisjes) die goed en ernstig met elkaar om in
christelijke sfeer. Heel leesbare, no al romantische geschiedenissen, waar altijd
eerst een probleem opgelost moet worden voordat het geluk zijn intrede ma g
doen. Boeken waar weer op een heel andere manier van te genieten valt dan van de
lacherige en lichtzinnige boeken van Cissy van Marxveldt. En dan waren er de
(nog) serieuzere boeken, waarin een echt levensprobleem aan de orde gesteld
werd, of dat nu ruziende ouders waren, een lichamelijke handicap, lastige karaktertrekken of gewoon armoede. Er zaten heel goede boeken bij, zoals Beugeljong
van Anna Hers uit 1 9 28, of De Blijde Suite uit 19 3 7 van F. de Clercq-Zubli.
Een aparte vermelding verdient Diet Kramer (1907-1965). Ze schreef 'schoolboeken' (Stans van de Vifijarige, 1927), maar ook Roeland Westwout (1 93 6) en De
Bikkel (1 935 ), waarin ze jongeren beschreef die met enige moeite volwassen worden en hun evenwicht vinden in de maatschappij. Zo ontdekt In er Horstink, die
vanwege een eenzame jeugd zichzelf heeft leren pantseren teen de buitenwereld
en daarom Bikkelgenoemd wordt, dat het de moeite waard is zich open te stellen
voor andere mensen,
al maakt dat een mens kwetsbaar. Diet Kramer schreef
mooie meisjesboeken, die goed in elkaar zitten en stevig geschreven zijn, en bijna
ook voor jongens geschikt zijn. Maar het blijven boeken voor meisjes, niet alleen
vanwege de overheersende rol die meisjes in deze boeken spelen maar ook vanwee het onderwerp: het leven en de taak van het meisje in dat leven, de moeilijkheden en hetgevecht om tot een mooi karakter te komen en slechte karaktertrekken te overwinnen. Boeken voor jongens gaan zelden of nooit over dit snort
worstelingen van de ziel. Als hun duidelijk gemaakt moet worden dat een goed
karakter waard is om voor te strijden, dan gebeurt dat via de omweg van dappere
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Indianen of ontdekkingsreizigers. Een gewone 'on en die al worstelend en piekerend en woelend in zijn bed tot volwassenheid komt, komt in een Nederlands
kinderboek niet voor, met misschien Roeland W"estwout van Diet Kramer als de
uitzondering. Dat er daarnaast vooral door christelijke jongetjes, zoals Jaap Holm
(door W. G. van de Hulst in 1910 beschreven), wel veel gewoeld werd, heeft altijd
te maken met incidentelegebeurtenissen die schuldgevoel en zondebesef wakker
kten.
riepen en de slaap dus onmogelijk
maa
Na de oorlog blijken de populaire boeken van vroeger nog net zo in trek:
meisjes lezen graag de boeken die hun moeders al lazen en Top Naeff, Cissy van
Marxveldt, Sanne van Havelte en Diet Kramer worden weer (of nog) heel goed
verkocht en gelezen. Maar er komt een nieuw soort: An Rutgers van der LoeffBasenau, Annie Schmidt en Miep Diekmann schrijven boeken die het vooroorlogse meisjesboek een beetje uit de belangstelling verdringen. Het lit voor de
hand de oorzaak hiervan (ook) te zoeken bij de sociaal-economische situatie:
Nederland zat niet te springen om lacherige, ondeugende meisjes die uiteindelijk
toch altijd hun geluk en rust vinden bij een sterke, knappe man; het land had meer
behoefte aan flinke vrouwen die hard wilden werken. De 'school-boeken' worden
definitief naar de 'on ere meisjes verbannen en van dat soort verschijnen er hele
stapels nieuwe: het genre bloeit als nooit tevoren, maar is zijn literaire status
kwijtgeraakt.
Dat de inhoud overbekend en voorspelbaar is, is niet het ergste; de clichematige
uitwerking en het ontbreken van iets persoonlijks in de manier van schrijven,
maken die boeken tot fabriekswerk. Mess es tussen twaalf en vijftien blijven de
inhoud van al die meisjesboeken-met-een-meisje-in-de-titel doorgaans wel serieus
nemen. Ze aan over gevoelens en meisjes lezen graag over gevoelens. In de Witte
Raven Pocketserie brengt uitgeverij West-Friesland in Hoorn dit soort werken
aan de lopende band uit. Ze bieden meisjes een wereld op meisjesmaat, schreef
C. Verberne (1 9 82), waarin niet al te veel onzekerheden voorkomen en waardoor
ze niet in verwarring worden gebracht. 'De WRP ' S bieden hen troost wanneer
el en problemen algemeen blijken te zijn.' Verberne benadrukt dat deze boeken
meisjes echt lets te vertellen hebben, dat ze via het ideaalbeeld van de romantische
liefde voortdurend het idee versterken dat meisj es zich in de traditionele vrouwenrol kunnen ontplooien. De reden waarom An Rutgers van der Loeff-Basenau deze
lectuur zelfs `gevaarlijk spul' heeft genoemd: Ten soort zoet verdovend spul
waaraan je je zachtjes dronken kunt drinken. Een fine vluchthaven, stikvol
onechte luchtkastelen. [...] De valse schijn in vele meisjesboeken doet duizenden
opgroeiende meisjes verkeerde conclusies trekken over het Leven, over de liefde en
over zichzelf.' En Miep Diekmann schreef in 1 96o in een recensie: Ten slecht
meisjesboek ondermijnt vaak de werkelijkheidszin.'
Annie Schmidt doet wat laconieker over het genre; ze omschrijft prachtig wat
er aan de hand is met dit soort boeken, en waarom ze toch nog steeds zo druk
gelezen worden. In Van schuitje varen tot Van Schendel (19 5 4) schrijft ze over `bakvisboeken': 'Het recept is zo gemakkelijk: het meisje dat niet mooi is, maar zo
aantrekkelijk. Het studentikoze gedoe op feestjes. De roeping: zij wil viool leren
spelen en kraamverzorgster worden. Dan komt de jongeman die Peter heet. Zij

[ 35 ] Als er brand uitbreekt in het eindelijk veroverde droomhuis, sleurt Koss het bundeltje met Naar
broertje erin naar buiten. Omslagillustratie van Fiel van der Veen voor Ross dat
dat krantenkind van
An Rutgers van der Loeff.
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wil hem niet, want ze wil de Viool of de Kraam. Er ontwikkelt zich een vreselijke
Strijd in haar binnenste, totdat aan 't eind Peter en Map tegenover elkaar staan.
Peter zegt ernstig: "Map, mijn Mapsekind..." En Map kijkt hem aan en boven hen
jubelt
l of de
deheme
lister of jets anders. En voor hen bloeit de heide en achter
hen gloeit de herfst en onder hen... nou ja, er bloeit en gloeit en jubelt altijd lets
dergelijks. Heel wat vrouwelijke tieners vinden het mooi en vreten het.
Bepaalde ingredienten moeten in deze boeken verwerkt zijn: de vlotte toffe
kreten, sentiment en tranen, idealen (maar dan zo vaag dat ze niet onder woorden
kunnen worden gebracht), feestjes met flirt (maar altijd met de strekking: huiselij kheid is zoveel beter dan flirt), talent of roeping, en fiefde. Meng deze bestanddelen goed dooreen, doe ze in een keteltje, roer ze met een lepeltje, o, wat zal dat
lekker zijn.'
In Kopstukken (1 947) vereeuwigde Godfried Bomans de schrijfster van al die
boeken die in oneindige series op de markt verschijnen, in de persoon van Jo van
zet door' et cetera
ieland-Braat, de vrouw die na serie `Miep haalt,
het'
N
de Bosbengels en de Flierefluiters schreef, en daarna de lane serie 'Mies de
ontembare uit HBS I II enzov oorts' ,en de familieromans de Pinkertonnetjes en de
Ravensteintjes om te besluiten met een synthese van Noorse trilogieen en Nedlandse series in boeken als `Knut Lavranszoon slaat er zich doorheen' en `Baldur
Harold Sigurd Knutszoon zet zijn tanden erin'. Ze is dan financieel zo geslaagd
dat ze het schrijven eraan kan geven. Zonder haar van alleen maar winstbejag te
verdenken, moet ik toch ze en dat de w RP-schrijfster Leni Saris met haar enorme
aantal titels en verkochte exemplaren (in 1 9 8 9 verkocht ze haar zevenmiljoenste
boek en verscheen haar eenennegentigste titel) enigszins op Jo van Nieland-Braat
lijkt. Heel typerend voor het soort meisjesboeken dat Leni Saris geschreven heeft,
is haar uitspraak: Wat bij anderen seks is, is bij mij romantiek.'
De meis j esboeken van het jol
i ge soort, boeken voor het soort wezens dat
vroeger `bakvis' genoemd werd, een meisje tussen kind en puber in, zijn definitief
in de categorie `lectuur' terechtgekomen. Ze worden nog steeds geschreven en
nog steeds gelezen, maar er is een ander soort meisjesboek bij gekomen, een soort
dat meisjes niet zo overduidelijk in een eigen territorium zet. Dat zijn de boeken
die gewoonlijk een meisje in de hoofdrol hebben en die voornamelijk gaan over
gedachten, overwegingen en daden van meisjes. Die boeken heten jeugdromans,
al is het waarschijnlijk dat vooral meisjes ze lezen, zeker als een meisje de hoofdpersoon is.
An Rutgers van der Loeff-Basenau schreef bij voorbeeld Rossii, dat krantenkind
(1 95 2), een boek over een Amerikaans meisje, arm maar dapper en met veel
fantasieèn in haar hoofd en veel energie en doorzettingsvermogen om zich een
we te banen in het leven, tot ze haar toekomstdromen vanwege een ongeluk moet
aanpassen. Een jeugdboek of een meisjesboek? Een meisjesboek, als je kijkt naar
de hoofdpersoon en de identificatiemogelijkheden die ze biedt: Ross is een
e en haar gedrag is voor lezeressen een voorbeeld om na te leven. Maar aan
meisj,
de andere kant is het verhaal zo weinig uitgesproken meisjesachtig, zo spannend
en levendig geschreven dat het net zo leesbaar is voor 'on ens.
En dan De dagen van ohm (1 97 1) van Miep Diekmann, het boek waarin de
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hoofdpersoon zich ergert over een meisjesboek, `zo'n stom verhaal met allemaal
van die keurige meisjes, die zich keurig naar een verloving sloofden met een inkeurige jongen'. Hoofdpersoon is Jos Walther, veertien jaar oud, dochter van de
politiecommandant op Curacao, die op het oog het doorsnee leven leidt van een
blank meisje in een blank gezin te midden van een zwarte gemeenschap. Ze is niet
g
elukkig, kan het niet goed met haar ouders vinden, trekt de waarden en normen
van de opvoeding die ze krijgt in twijfel; ze is zich duidelijk bewust van de
tegenstelling zwart-blank op Curacao en kiest partij voor de zwarte bewoners.
Seksualiteit begint net een rol voor haar te spelen, als ze aangerand wordt door een
blanke beroepsmilitair die ook een soort relatie onderhoudt met Jos' moeder. In
haar verwarring doet ze uiteindelijk een zelfmoordpoging, ze springt van het dak,
een bevrijdende sprong waarover ze al vaak gedroomd heeft, al sprong ze in die
dromen altijd in het water. Het boek is daarmee nog niet afgelopen: Jos gaat, na
het ongeluk, naar Nederland, en keert twintig jaar later terug naar Curacao. Ze
loot haar `verleden' dan nog eens na en realiseert zich dat ze van het dak sprong
omdat ze zich anders voelde, nietgeaccepteerd, ongelukkig.
Een meisjesboek? Niet, als je het begrip meisjesboek verbindt aan vrolijkheid,
optimisme, veiligheid, warme gezinnen en gezellige vriendinnenclubs; wel, als je
een meisjesboek beschouwt als een model voor opgroeiende meisjes. Jossie is het
intelligente meisje, dat zich bewust is van de ongelijke behandeling die vrouwen
en mannen krij en in de maatschappij; ze is zich bewust van de racistische tendensen in de wereld waarin ze leeft; ze verzet zich teen de volwassenenwereld, waarin
deze tegenstellingen gewoon en geaccepteerd lij ken. En jeugdboek dus ook weer,
een boek dat ook 'on ens met genoegen kunnen lezen, al zou alleen het felt van
een vrouwelijke hoofdpersoon wel eens afstotend kunnen werken. En dat is jammer voor die 'on ens want De dagen van ohm is een prachtig, helder geschreven
boek dat bovendien heel mooi in elkaar zit.
Miep Diekmann schreef dit autobiografische boek in 1 97 1, maar in haar eerste
Antilliaanse boek, Panaderio Pan uit 194 7, kwamen verschillende elementen al aan
de orde: de hoofdpersoon Marry Wittenvoort is de eigenzinnige dochter van de
politiecommandant op Curacao; ze is zich sterk bewust van de raciale tegenstellingen en probeert onbevooroordeeld met de mensen, blanken en kleurlingen, om te
gaan. Haar sympathie gaat uit naar de zwarte bewoners van Curacao, maar ze
komt daardoor in conflict met haar familie en andere blanke Nederlanders. Panaderio Pan (in een latere druk verbeterd in Panadero Pan, naareen Antilliaans liedje)
is, in vergelijking met De dagen van ofim, een echt meisjesboek, vol bijvoeglijke
naamwoorden en werkwoorden dietyperend zijn voor het genre, en de wat leukige dialogen en quasi-plechtstatige taal die meisjes in dat soort boeken gebruiken, maar Miep Diekmann was tweeentwintig jaar toen ze het schreef en het scherpe politieke inzicht in de verhoudingen tussen de verschillende eilandbewoners
dat ze toen al bleek te hebben, is opmerkelijk.
Er zijn enkele opvallende overeenkomsten tussen De dagen van ohm uit 1 97 1 en
School-id lien uit 1900. Zowel Jet van Marle als Jos Walther wordt opgevoed door
onverschillige volwassenen en allebei lij den ze daaronder. Jet van Marle wordt op
school ten onrechte `aangeklaagd' en gestraft voor een vergrijp, Jos Walther
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overkomt hetzelfde en in beide gevallen meldt de echte schuldige zich niet. Jos en
Jet zijn fier, trots en verklikken de schuldige niet. Allebei de meisjes zijn in wezen
eenzaam en ongelukkig, door hun kille huiselijke omgeving. Jet van Marie wordt
ziek en sterft, Jos Walther droomt zich een wanhoopssprong, het water in, maar
springt in werkelijkheid van het dak, bijna de dood tegemoet. In beide boeken is
de dood een logisch vervolg op een problematisch leven. Natuurlijk verschillen
beide boeken meer van elkaar dan dat ze op elkaar lijken. De werelden van Top
Naeff en Miep Diekmann liggen hemelsbreed uiteen. Top Naeff beschrijft de
giechelige, onwezenlijke verliefdheden die bij romantische meisjes optreden, terwijl in De dagen van ohm de seksualiteit een grote en dramatische rol speelt. Jet van
Marie is kinderlijk, al heeft ze volwassen problemen; Jos Walther krijgt de kans
niet om kinderlijk to blijven in de broeierige wereld waarin ze leeft. Verschillen
genoeg, maar de overeenkomsten blijven opmerkelijk.
School-idyllen en De dagen van ohm illustreren goed de ontwikkeling die het meisjesboek in de afgelopen honderd jaar heeft doorgemaakt. Seksualiteit is een onderwerp geworden waar gewoon over geschreven wordt, zonder veel gemoraliseer.
De verhouding van de jon
geren tot de volwassenen is ook veranderd: tot de
tweede wereldoorlog was er vaak wel een kloof tussen ouderen en jongeren maar
het respect voor ouders, voor het gezag was vanzelfsprekend, ondanks ondeugende streken op school en thuis. In boeken ná de tweede wereldoorlog is dat
respect helemaal niet vanzelfsprekend, het ontbreekt vaak en de verwijten van
jongeren tegenover volwassenen zijn bitter en hard. En minstens zo vaak on reken de ouderen,
spelen ze een rol van enige betekenis in het Leven van het
opgroeiende meisje. Meisjes zijn – in de maatschappij en ook in de boeken – in de
loop der jaren steeds meer gaan nadenken over de rol die ze later in de maatschappij zullen gaan spelen. Weliswaar loot alles toch vaak uit op trouwen-en-kinderen, en is dat ook nog steeds een ideaai voor veel meisjes, maar op school houden
ze zich net zoals de jongens bezig met bun toekomstige beroep en leren ze daarvoor.
De seksualiteit veranderde, het beroepsperspectief, de moraal ook. Schrilvers
schrijven niet meer uitsluitend voor meisjes of voor 'on ze
ze schrijven jeugdboeken die over onderwerpen gaan die zowel voor meisjes als voor 'on ens
interessant zijn.
De rolpatronen in de maatschappij zijn niet zo erg veranderd; dat blijkt niet
all en uit de nimmer aflatende stroom nieuwe boeken voor meisjes die onveranderd voortborduren op het thema van jong en fris en meisjesachtig, maar vooral
ook uit het felt dat jongens nog steeds niet gauw een boek met een meisje in de
hoofdrol zullen lezen. at dat betreft zijn meisjes van oudsher heel wat minder
eenkennig geweest.
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Er was eens en nog eens—Sprookjes en fantastische vertellingen

dat het nuttige ook aangenaam is, maar met sprook'es is dat het geval. Hoe hoog de amusementswaarde van sprookjes geacht wordt,
blijkt wel uit de commerciele uitbuiting van sprookjesfiguren en de alomtegenwoordigheid van kabouters, elfjes en toverheksen in kinderland.
De Amerikaanse kinderpsychiater Bruno Bettelheim heeft in The Uses of Enchantment: the meaning and importance of fairy tales (1976) op die andere functie, het
nut van sprookjes, gewezen: sprookjes zijn essentieel voor kinderen omdat ze in
eenvoudige en stereotiepe structuren basisproblemen naar voren halen zoals eenzaamheid, angst,verworpenheid, dood, kwaad et cetera. Bettelheim heeft ook in
zijn praktijk gebruik gemaakt van sprookjes en vooral van angstaanjagende, griezelige sprookjes, omdat het leven immers ook angstaanjagend en gevaarlijk is.
De hoogleraar Keltische taal- en letterkunde Maartje Draak zei in een lezing in
1 976 dat ze dacht dat dergelijke verhalen in het bijzonder bevrijdend op een kind
werkten vanwege de altijd goede afloop. 'Het leert: de held was eerst bang, maar
hi' overwon zijn angst; de heldin was eerst eenzaam en verlaten, maar ze werd
gelukkig. In de puberteit en in de vroege volwassenheid kan men zich deze patronen van doorzetten en niet bij de pakken neerzitten als vitale aansporingen voor de
geest halen. Ik krijg uit Bettelheims bock de indruk dat volkssprookjes kunnen
werken als evenzovele inentingen, niet to en pokken, polio of difterie, maar to en
misschien later dreigende ziekten van de geest. '
Kinderboeken als medicijn, zoals Annie Schmidt al eerder had opgemerkt. In
Van schuitje varen tot Van Schendel (195 4) noemt ze de tien boeken die volgens haar
ingeen huisbibliotheekje mogen ontbreken en op die list staan ook sprookjes, de
oude bekende en die van Andersen. `Sprookjes hebben een psychiscbe realiteit die
onmisbaar is en waar we in onze jeugd naar hunkeren. [...] leder kind voelt
Assepoes en Doornroosje aan. leder kind zal met een bewonderenswaardige zekerheid
directe
En
weg vinden de
tot de moraal
en de essentie van het sprookje.
E in
die sprookjes horen wezens met vleugels, kabouters, boze heksen en hier en daar
een draak. [. ..] Goed, ze bestaan niet, maar ze hebben het recht tot bestaan in de
verbeelding van de kinderen. Ze zijn onmisbaar, want ze beelden de essentiele
gevoelens uit op een voor kinderen aanvaardbare en juiste manier.'
HET KOMT ZELDEN VOOR

Oude volkssprookjes, al dan niet speciaal bewerkt voor de jeugd, zijn altijd kinderverhalen bij uitstek geweest. In het begin van de eeuw was er een hausse in
bewerkingen, en dat hing duidelijk samen met opvattingen die direct aan de
Romantiek ontleend waren. Sprookjes waren een uiting van het verlangen naar
het verloren kinderparadijs. Tegelijkertijd paste die sterke belangstelling voor
sprookjes als literatuur voor kinderen precies in de opvattingen van de Kunsterziehungsbewegung. Lea Dasberg vatte in Het kinderboek als opvoeder (1 9 8 1) die
ideeen samen: `Anoniem cultuurgoed of volkskunst, als sproken, sagen, legenden,
ridderromans en fabels, komtqua belevingswereld overeen met de belevingswereld van het 'one kind, mat deze kunst de primitieve levensfase van een yolk
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weerspiegelt, waarvan de primitieve levensfase van elk individueel mens een herhaling op micro-niveau is. Volkskunst behoeft voor kinderen dus nooit toelichting of bewerking, maar spreekt direct aan.'
van Kol, Martha van Eeden-van Vloten en vooral Nienke van Hichtum
Nellie
verzamelden sprookjes, sagen, legenden uit de hele wereld. Nienke van Hichtum
beaver to de verhalen die ze in de wereldliteratuur vond; ze was een geboren
vertelster en ze maakte van veel verhalen versies die vaak no al wijdlopig werden
met veel beeldende adjectieven, die vooral niet al to gruwelijk mochten zijn. De
boze stiefmoeder van Sneeuwwitje sterft bij Grimm, dansend op vurige schoenen,
een pijnlijke dood. Nienke van Hichtum liet haar van schrik `gewoon' dood
neervallen. Zo'n soort bewerking paste in haar opvattingen over kinderliteratuur,
maar in zekere zin heeft ze daardoor het essentiele van veel sprookjes genegeerd of
weggewerkt.
J. W. Gerhard, net als Nienke van Hichtum aanhanger van de ideeen van de
Kunsterziehungsbewegung, vond daarentegen sprookjes niet to prikkelend. ' Als
het kind er over nadenkt, dan wed 't dat 't slechts vruchten der fantazie zijn, die
betooverde prinsen en prinsessen, die reuzen en dwergen, die sprekende dieren,
die wonderbare daden. Het zal er nimmer door op een dwaalspoor komen , zijn
geest zal er nimmer door in verwarring geraken. Het geniet alleen in de bekoring
van het schoone en wonderbare er an. Het is waarlijk een bewijs van moreele
gezondheid, als de zin voor het sprookje, voor 't echte volkssprookje, bij 't yolk
verloren is gegaan. Is dat 't geval? Neen, gelukkig nog niet helemaal. Wel werkt
hi niet zoo sterk meer als vroeger. Voor kinderen acht men 't veelal niet "nuttig",
voor ouderen te flauw. Dat is jammer. Sprookjes en fabelen zijn een gezon d
geestesvoedsel voor jong en oud. [...] Goede sprookjes vormen de allereerste
lectuur van het kind. [...] Maar ook alleen zulke sprookjes, die zijn fantazie levendig houden, die niet willen prediken. Aan dit laatste euvel aan bijna alle gefabriceerde moderne sprookjes mank, en deze deugen daarom niet. [...] Hoe misvormd
zijn echter deze wondervolle sprookjes [bedoeld zijn de sprookjes van Grimm]
niet geworden door tallooze uitgevers en bewerkers! Daarom moeten en ouders
en onderwijzers voor alles er op letten, den kinderen slechts de echte Grimm'sche
sprookjes in handen to geven,' schreef Gerhard in 1 90 5 .
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Behalve de wereldberoemde kunstsprookjes van Andersen en Hauff zijn er ook in
Nederland heel moose cultuursprookjes geschreven. Maar het lijkt in ons land
toch vooral eengenre voor volwassenen: Frederik van Eeden schreef De kleine
Johannes niet voor kinderen, en ook Fidessa en Psyche van Louis Couperus zijn
verhalen voor volwassenen. Als Godfried Bomans tientallen jaren later zijn
S_prookjes schrij ft, zijn ze ook in de eerste plaats voor volwassenen bedoeld en voor
zijn sprookjesachtige Erik of bet klein insectenboek geldt hetzelfde.
Wanneer is een verhaal een sprookje geworden? Hangt dat van de figuren of die
erin voorkomen, de archetypen, is het een sprookje als het thema verwant is aan de
thema's uit de volkssprookjes? Of heet elk verhaal dat buiten onze ruimte en tijd
speelt een sprookje? Speelt de taal een rol en welke rol dan? En wanneer is een
sprookje een verhaal voor kinderen?

DE TWINTIGSTE EEUW

Sprookjesachtig is een verhaal al gauw als er kabouters, feeen, prinsessen en
koningen met bovenaardse macht in voorkomen. Maar er is een root verschil
tussen sprookjes voor heel kleine kinderen en voor groteren. Voor kleine kinderen zijn er veel kabouterverhalen, elfjes, beeldschone prinsessen en toverheksen.
Of zulke verhalen oeroude boodschappen overbrengen zal de meeste kleuters
ontgaan, en dat is ook de bedoeling van al dat kaboutergedoe niet. Kabouters en
elfjes staan voor knusheid en speelsheid, en zoals het voor kleine kinderen (en
voor hen niet alleen) helemaal een vraag is of dieren kunnen praten, zo is het
evenmin een probleem om aan kabouters te geloven. Maar het is een kwestie van
leeftijd: niets veroudert zo snel als een kabouter. En niets is zo stereotiep als een
kabouter. Ied ereen weet hoe een kabouter eruitziet: hi' is niet root ,hi' heeft een
oud dat hi' zelf niet meer weet
hoe oud. Een kabouter
hi'
puntmutsje op , is zoen
lijkt op Pinkeltje zoals Dick Laan hem in 1 939 voor het eerst heeft beschreven en
in nog achtentwintig boeken daarna. Pinkeltje hoort bij het soort verhalen dat in de
verte aan sprookjes doet denken ,
maar niet de sterke structuur ervan heeft en niet
de relatie let tussen het kind dat het verhaal leest of hoort en de geheimzinnige
wereld waarin zich het verhaal afspeelt. Pinkeltje is daarvoor te ondubbelzinnig,
heeft te weinig spanning en is ook veel te simpel geschreven. Het gaat dan allemaal
wel over de aardige wereld die zich op kruiphoogte afspeelt, met wollige dieren en
o, zo enge avonturen die gelukkig altijd goed aflopen, maar verder is er niets
interessants over op te merken.
Kabouters of kabouterachtigen zoals Pinkeltje zijn vaste bewoners van fantasieverhalen. Sprekende dieren horen daar ook bij. Het lijkt zo voor de hand te
liggen dieren als mensen voor te stellen in een verhaal voor kinderen, omdat
speelgoeddieren precies zoveel kunnen als speelgoedmensen. Toch worden sprekende dierenpas interessant als ze een rol spelen in een gefantaseerde wereld, als ze
vertegenwoordigers worden van een samenleving waar de lezers bij betrokken
worden maar net niet bij kunnen horen. In volkssprookjes spreken de dieren,
maar ze doen dat nooit zo maar, ze spelen een rol in de strijd tussen goed en kwaad,
ze vertegenwoordigen macht, het zijn mythische wezens die de mensen helpen of
tegronde richten. Maar niet in alle verhalen spelen dieren zo'n zware rol: er zijn
talloze boeken met sprekende dieren die vooral willen amuseren; andere dierenverhalen zijn geschreven om de maatschappij een spiegel voor te houden, maar
zulke diepzinnige dubbele bodems zijn niet eens onontbeerlijk om toch aardige en
leesbare boeken te maken. A. D. Hildebrand schreef in 1 93 2 Bolke de Beer en toen
dit dierenverhaal aansloeg, schreef hi' nog een boek over Bolke, tot hi' er uiteindelijk tien had gemaakt. Bolke de Beer leeft in een dierenwereld, hi' is ontsnapt uit
het circus, en met hulp van de andere dieren uit het bos helpt hi' nog een paar
circusdieren ontsnappen. Een klein jongetje ziet hen in het bos, maar belooft zijn
mond te houden en eras vele jaren later over te zullen paten. Dat is dan de
schrijver van het verhaal (net als Dick Laan in Pinkeltje is ook A. D. Hildebrand
nadrukkelijk als verteller aanwezig).
Hildebrand heeft ongetwijfeld Minnie de Poeh van A. A. Milne goed gelezen (al
heeft hi' zich altijd heftig verweerd teen de beschuldiging dat hi' Milne had
overgeschreven), want in sommige opzichten lijkt Bolke sprekend op Minnie.
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Allebei de beren hebben alles over voor honing, ze zijn allebei goeiig en aardig en
geliefd in het bos. Beide verhalen zijn ook geestig geschreven, maar Milne is
duidelijk zo'n veel betere schrijver dan Hildebrand dat Bolke nauwelijks in de
schaduw van Winnie de Poeh kan staan. Zulke onvergetelijke personages als de
dieren uit Winnie de Poeh zijn geworden, met eigen karakters, zo onpersoonlijk zijn
de dieren uit Bole de Beer. Natuurlijk, ze doen allemaal op bun tijd iets aardigs en
spannends in het verhaal, maar als je het boek dichtslaat, ben je al weer vergeten
wie wat ook al weer deed. Alleen Bolke komt uit de verf en die maakt het verhaal
lezenswaard. Voor kinderen dan. De Nederlandse kinderliteratuur uit deze eeuw
heeft eigenlijk pas in de tweede helft van de eeuw dierenverhalen van hoog niveau
voortgebracht.
En ook sprookjes, speciaal geschreven voor kinderen, komen pas na de oorlog
tot bloei. Paul Biegel is de kinderboekenschrijver die de sprookjesachtigste verhalen schrijft. Niet alleen de figuren uit zijn boeken komen uit een sprookjeswereld, de heksen, en prinsessen , de dwergen en dereen
spkde
dieren , nietalleen
all
spelen zijn verhalen zich in een eigen tijd en een eigen ruimte of die ver of staat van
hetgewone dagelijkse mensenleven, het zijn vooral de thema's die van Biegels
verhalen sprookjes maken. De strijd tussen goed en kwaad, de zoektocht naar de
eliefde, het wachten op een soort verlosser
verloreng
, het zijn de oude bekende
thema's van de volkssprookjes, allegorieen voor het menselijk leven. En dan is er
nog de manier van vertellen, de structuur van de verhalen en de taal. Paul Biegel
vertelt een beetje plechtstatig (zoals dat trouwens in volkssprookjes ook gebeurt),
en hi' maakt vaak gebruik van oervormen zoals de raamvertelling. Bij voorbeeld
in De tuinen van Dorr, het boek dat Biegel in 1 969 schreef. Prinses Mijnewel is op
zoek naar Jouweniet, de tuinmansjongen die op het koninklijk kasteel haar beste
vriendje was en die door toedoen van de heks Sirdis in een bloem veranderd is. Als
de bloem is uitgebloeid bewaart ze de zaadkorrel en gaat Jouweniet zoeken. Ze
komt bij de dode stad Dorr, ontmoet daar de speelman Jarrik en vertelt hem
verhalen, waarna hi'j haar op zijn beurt ook verhalen vertelt. De tuinen van Dorr is
es met als rode draad de zoektocht van
op die manier een hele serie sprookj,
Mijnewel. Ze vindt uiteindelijk Jouweniet, of beter gezegd: de grote liefde van de
prinses is zo sterk dat Jouweniet daardoor van de betovering door de heks verlost
wordt.
De tuinen van Dorr is een fascinerend boek. Niet alleen het verhaal is spannend,
ook de structuur van een vertelling waarin de achtervolging door de prinses steeds
even wordt stopgezet voor een verhaaltje, waarna ze weer verder kan gaan zoeken, is interessant. Daarbij heeft Biegel zijn verhaal op een manier verteld die
precies sprookjesachtig genoeg is: geheimzinnige formuleringen, een griezelige
stad, vreemde mensen, met als contrast de lieveprinses en de harlekijnachtige
speelman Jarrik. En niet to vergeten een moraal, een boodschap: met eerlijkheid,
zelfopoffering en volharding is zelfs het ergste kwaad to elimineren.
De tuinen van Dorr is een sprookje voor kinderen, maar net als met de sprookjes
van Andersen is het net zogoed een verhaal voor volwassenen. Als er een genre is
waarbij het onduidelijk is voor wie het geschreven en geschikt is, kind of volwassene, dan is dat het sprookje. De dubbele bodem, de onderlaag van het verhaal, de
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[ 3 6] De kapel, waar de scbildknaap Tiuri de opdracht krijgt een belangrijke brief to bezorgen bij de
koning van Unauwen. Illustratie van Tonke Drat nit Naar boek De brief voor de koning.

[ 37]`Er was maar een manier
het pikzwarte water over to komen: in het rieten bootje van de dwerg.
"Dat kost een oen op je linkerwang," zei de dwerggrinnikend.' Illustratie van Tonke Drat uit De
tuinen van Dorr van Paul Biegel.
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[ 3 8]`De eerste druppels van een reusachtige regenbui vielen naar beneden. En langzaam , zo snel als zij
konden, sloften zijnaar ; Pis.' Tekst van Toon Tellegen en illustratie van Mance Post, uit Langzaam,
zo snel als zij konden.
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symbolen en verwijzingen kunnen het mooi en interessant maken, voor alle leeftijden.
Het boek werd geillustreerd door Tonke Dragt, die niet alleen heel mooie
illustraties heeft gemaakt bij haar eigen boeken en die van anderen, maar zelf ook
prachtige kinderboeken heeft geschreven. Ze schrijft fantasieverhalen, verhalen
die veel elementen van sprookjes hebben, maar niet zonder meer sprookjes zijn.
Ze heeft ridderverhalengeschreven, maar ook boeken die in de toekomst spelen of
op een andere planeet. Ze schreef over geheimzinnige verdwijningen, over koningen die net zo mythisch en sprookjesachtig zijn als elfjes en kabouters, over
zoektochten, over opdrachten die vervuld moeten worden, thema's die zo ongeveer vanaf het begin van de wereld in de verhalen die mensen elkaar vertellen een
rol hebbengespeeld. De kinderen en de volwassenen in Tonke Dragts boeken zijn
op zoek naar iets, naar zichzelf, naar een geheim, naar de essentie van het leven.
Zulke thema's kunnen oninteressant uitpakken als ze te zweverig opgeschreven
worden. Maar Tonke Drat kan stevig schrijven en een kind dat gegrepen is door
een van haar verhalen, zal het boek absoluut willen uitlezen.
De brief voor de Awning uit 1962 is een van de eerste boeken die Tonke Dragt
schreef. Ze kreeg er in 1963 de Kinderboekenprijs van de cPNB voor, de voorloper van de Gouden Griffel. Het verhaal speelt in oude tijden, in twee koninkrijken: het land van koning Dagonaut ten oosten van de Grote Bergen en het land
van koning Unauwen ten westen van de Grote Bergen. Tiuri krijgt, op de dag
voordat hij tot ridder geslagen zal worden, de opdracht een brief te bezorgen bij
koning Unauwen. Hi' begint een lane en gevaarlijke tocht, met voortdurend
nieuwe uitdagingen. Uiteindelijk slaagt hij, met hulp van een vriend, Piak. In de
vorm van een refs- en avonturenroman is het eigenlijk een boek over volwassen
worden. Tiuri, die in het begin een angstige en onzekere 'on en is, groeit uit tot
een zelfverzekerde en doortastende man.
De brief poor de koning is een sprookjesachtig boek, het voldoet aan alle voorwaarden die maar aan hetgenre te stellen zijn: ruimte en tijd die niets met hier en nu te
maken hebben, het universele thema van de manier waarop een jong mens volwassen moet worden, de onbegrijpelijke namen, de gelukkige afloop, het is de stof
waarvan sprookjes al vanaf het begin van de wereld gemaakt zijn.En ook uiterlijk
voldoet het aan de eisen van hetgeheimzinnige sprookje: voor in het boek staat
zo'nplattegrond van een droomlandschap die zelfs de onverschilligste lezer tot
lezen aanzet.
De thema's die Tonke Drat aansnijdt in haar boeken, en de manier waarop ze
haar verhalen vertelt zijn `oud', traditioneel. Zelf antwoordde ze op een beschuldiging dat De brief poor de koning erg leek op In de ban van de ring van Tolkien, dat haar
boekgeen afgietsel was van wat dan ook. 'Het thema zou je misschien kunnen
omschrijven als: een ridder ben je door je ridderlijk te gedragen, niet door de
ridderslag, en een gedane belofte moet je houden. Voor mezelf is het meer: een
kind wordt tot volwassene en het levengeeft je een opdracht. Om dat thema het
meest tot zijn recht te doen komen, verkoos ik het te laten spelen los van een
bepaalde tijd en ruimte, met andere woorden "eens" en "ergens". Kiezen is te
sterkgezegd, want sinds mijn jeugd ken ik fantasielanden waar ik kaarten van
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tekende.' Zoals ze zich ook sinds haar jeugd in sagen en legenden verdiept heeft,
met name in Keltische en Germaanse ridderverhalen.
Ze heeft natuurlijk gelijk. Het thema 'het vervullen van een opdracht' is oeroud
en ongeveer de hele mythologie en de sagen- en sprookjesliteratuur draait daarom.
Het is aardig, de nauwkeurigheid op te merken waarmee Tonke Drat dit
fantasieboek heeftgeschreven. De kaart klopt precies, de maanstanden zijn exact
berekend en het schema van de reisdagen klopt. Op die manier raken fantasie en
realiteit elkaar, net zoals in de aandacht die Tonke Drat in haar boek besteedt aan
de maatschappelijke verhoudingen in de feodale tijd, de machtige koningen, de
opkomende steden, de rote armoede. Het boek speelt op de over an tussen
twee werelden en Tonke Drat heeft in een interview over dat grensgebied tussen
fantasie en realiteitgezegd: 'Ik denk dat ik van aard toch een sprookjesvertelster
ben. De realiteit zit voor mij, hoe langer hoe meer, in de beschrijving van de
karakters. Tiuri uit De brief voor de Awning is nog mythologisch, maar Piak uit
hetzelfde boek is al een karakter.'
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Vlak naast het sprookje litg
het fantastische verhaal. Het is het soort verhaal
waarin een kind wonderbaarlijke din en meemaakt of over fantastische capaciteiten blijkt te beschikken. Omdat dat uitzonderlijke kind midden tussen gewone
mensen leeft, is zo'n verhaal niet een sprookje, dat immers helemaal in een verbeeldingswereld speelt en waarin een bepaald soort personages optreedt. Dat hoeft
helemaal niet in een fantastisch verhaal. In het fantastische verhaal speelt die
spanning tussen realiteit en het wonderbaarlijke juist een grote rol.
De ongelofelijke avonturen van Bram Vingerling was het eerste boek uit de lange
reeks die Leonard Roggeveen in zijn leven geschreven heeft. Het verscheen in
1927 en het heeft op veel lezers een onuitwisbare indruk gemaakt. Het is een
model-fantastisch-verhaal. Bram Vingerling, zoon van een Haase notaris, vindt
al experimenterend op de vliering van zijn ouderlijk huffs een stof uit die voorwerpen kan laten verdwijnen, onzichtbaar maakt. Deze stof Abrovi (de afkorting van
zijn naam) trekt de aandacht van een ongure Japanner, Pasukofe, die Bram op een
nacht ontvoert en met een vliegtuig het land uit brengt. Door het flesje Abrovi
lee te drinken wordt Bram zelf onzichtbaar en weet hi' het vliegtuig te verlaten.
Hij blijkt in Duitsland te zijn. Onzichtbaar en bovendien zwevend omdat de
temperatuur gestegen is tot boven de 8o graden, komt Bram heel makkelijk een
eind verder naar het oosten terecht in Polen, waar hi' no al wat verwarring zaait.
Gelukkig is hij in staat om via briefjes zijn ongeruste ouders te laten weten dat hi'
gezond is en het goed maakt, maar hi' wil pas terug naar Den Haag als hi' weer
zichtbaar is. Bram komt terecht in een circus, waarvan de directeur Ludovicini een
goeie man is aan wie de onzichtbare Bram zijn verhaal kwijt kan. De directeur
helpt hem, geeft hem we in het circus en daar blijft Bram – als topattractie –, tot
hi langzaam, via het `tussenstadium' van geraamte, weer helemaal zichtbaar is.
Een prachtige terugreis met een triomfale ontvangst van de inmiddels wereldberoemde Bram Vingerling vormt het gelukkige slot van het verhaal.
Het gegeven van Bram Vingerling is schitterend, maar Leonard Roggeveen kon
bovendien erg goed schrijven. Hi' formuleerde geestig, en maakte prachtige type-

[3 9] So es poppen en dieren komen in een lane rij uit kasten en nit laden om een theatervoorstellingbij
to woven. Uit Kleine Sofie en Lange Wapper van Els P elgrom en The Tjong Khing.
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ringen van enkele personen. De journalist uit het verhaal is zoals een journalist in
een jongensboek hoort to zijn, terwij1 ook de gemene japanse ontvoerder en de
brave circusdirecteur zijn zoals ze geacht worden to zijn. Het soort fantastisch
verhaal als Bram Vingerling is om de een of andere reden een typisch jongensboek.
Bij meisjes spelen fantastische verhalen zich eerder op geheimzinnige plaatsen of
dan met fantastischegebeurtenissen. Geheime tuinen, de wereld aan de andere
kant van de spiegel, dat zijn de fantasiewerelden waarin meisjes ronddwalen.
Bram Vingerling werd ver voor de tweede wereldoorlog geschreven en het is in
hetgenre een uniek boek gebleven, tot vandaag toe. Na de oorlog verschijnen er
ook wel fantastische verhalen, zoals boeken die zich in de ruimte afspelen ,
science
fiction a la Monus de man van de maan, de succesvolle serie boeken die A. D. Hildebrand schreef, maar eigenlijk komt er pas rond 198o een nieuwe golf fantasieverhalen van hoe kwaliteit. Het zou kunnen zijn dat de eis om realistische en / of
maatschappijkritische verhalen to schrijven toen zo sterk was dat sommige auteurs
als reactie daarop fantasieverhalen in en schrijven. Els Pelgrom bij voorbeeld
schreef `gewone' boeken, zoals De kinderen van het Achtste loud (1977), maar in de
boeken die ze daarna schreef kwamen steeds vaker fantasiefiguren voor. Sprekende dieren, levend speelgoed spelen in boeken als Drie Japies (1980) en Lady
Africa en nog een paar 0 98 I) een volkomen gelijkwaardige rol naast de kinderen.
Het hoogtepunt bereikte Els Pelgrom met Kleine Sofie en Lange Wapper, dat ze
samen met de tekenaar The Tjong Khing in 1984 schreef. De doodzieke Sofie wil
alles weten van wat er op de wereld en daarbuiten is. Ze wil ook weten wat er met
je gebeurt als je dood bent, maar de volwassenen in haar omgeving even 'op
zulke domme vragen een antwoord'. Als haar ouders een avond we zijn, komen
al haarpoppen en dieren uit de kasten en ondernemen ze met elkaar een tocht, de
lappenpop Lange Wapper, het beertje, de poes Terror en Sofie. De reis begint in
hetpoppentheater van Sofie en van daaruit reizen ze de wereld over, over zeeen,
door bossen en velden, ze komen in vreemde huizen terecht, op een markt en in
eengevangenis, ze komen bij een koningsmaal en voor de rechtbank, ze worden
bevrijd en weten to ontvluchten. Op een schip varen ze we en Sofie klimt in de
mast, terwijl ze in een storm terecht zijn gekomen. Daar kijkt ze om zich been en
stelt verrukt vast hoe mooi de wereld is. Dat had ze willen ontdekken: wat er
allemaal in het leven to koop is, en dat weet ze nu. Het verhaal eindigt ermee dat
Sofie met haar vrienden in eenprachtige diepblauwe auto op een eindeloze reis
gaat. Sofie is gestorven, maar in het verhaal leeft ze dus, met de dieren en de
o ppen, door.
P
Het is een sprookjesachtig verhaal, met alle diepe bedoelingen en dubbele
bodems die een mens zich maar zou kunnen wensen,
zonder dat het verhaal er iets
zwaars of boodschapperigs van krijgt; zoals dat in echt goede boeken hoort, in
sprookjes en fantasieverhalen die haast per ongeluk behalve een mooi verhaal nog
een an er verhaal vertellen. Fantasieverhalen moeten consistent en geloofwaardig
zijn, en niet een clichematige en simpele weergave van dagdromen, want zulke
verhalen kunnen we allemaal wel verzinnen. Het verhaal van Sofie is in dat opzicht
een modelboek. Els Pelgrom en The Tjong Khing kregen voor dit boek een
Gouden Griffel en een Gouden Penseel en voor de liefhebbers van dit soort

[4o] Is het Berthe, of is het de boze heksenfee die naar Poppeleia kijkt? Bandillustratie van Margriet
Heynans bij Naar boek Lieveling, boterbloem.
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verhalen waren dit misschien wel de meest verdiende Griffel en Penseel uit de
geschiedenis. Tegelijkertijd vonden veel kinderen het een uitgesproken moeilijk
boek, veel te moeilijk zelfs.
Hetzelfdegeldt voor de verhalen die Toon Tellegen schrijft. In Er ging een dag
voorbij (1984), Toen niemand jets te doen had (1 9 8 7) en Langzaam, zo snel als ze konden
(1989) spelen dieren de hoofdrol. De wereld waarin die dieren leven is een vanzelfsprekende wereld; wie als lezer meedoet met deze fantasie accepteert de manier
waarop de dieren spreken en optreden volledig. Levenswijsheid en moraal, een
vastbestanddeel van sprookjes en fantasieverhalen, ontbreken bij Tellegen. Hoewel: wie vindt dat elk verhaal toch een soort levenswijsheid verkondigt, zou dan
misschien 'de zin van het zinloze' als basisgegeven van de dierenverhalen van
Toon Tellegen kunnen noemen. Het leven is no al moeizaam bij de dieren van
Tellegen, er wordt veel been en weer gelopen, en gedaan, en vooral ook gepraat
zonder dat er enige voortgang te bespeuren valt. Maar er valt iets voor te ze en
dat dat ogenschijnlijk zinloze heen-en-weergedoe een perfecte weergave is van het
menselijk bedrijf, gezien door de ogen van iemand die op rote afstand naar ons
kijkt. Fascinerend zijn de verhalen zeker, niet alleen omdat de dieren op geen
enkele manier kloppen met het beeld dat mensen van ze hebben, of omdat alle
logica zoekt lijkt, maar vooral door de uiterst beknopte en heldere manier van
schrijven van Tellegen, die in zijn dialoogjes soms de gesprekken lijkt te imiteren
die eenpsychiater met zijn patienten voert.
Nog een stap vender – wat vorm betreft – is het gedicht-verhaal Lieveling, boterbloem (1 9 89) van Margriet He mans. Gedicht-verhaal is eigenlijk geen dekkende
term, de illustraties horen er ook bij betrokken te worden. Lieveling, boterbloem gaat
over een kind, Berthe, dat via en teen haar pop Poppeleia de straf en wraak en
kwaadheid botviert waar ze zelf vol mee zit. Het kind heeft straf gekregen en
speelt op haar kamertje met haar pop haar fantasieèn na. Prachtig loot alles door
elkaar heen: straf, strafwerk, schuld, tranen, in de steek laten en te hulp snellen,
niet alleen in Berthe, maar vooral ook in het boek. Verschillende stemmen spreken, en de tekeningen op elke bladzij vertellen bun eigen verhaal daar nog eens bij:
de lieve Berthe met eenpaardestaartje, de ooze-heks-Berthe met los haar, de pop,
het kamertje met het bed van Berthe, de bond Sjakie. Lieveling, boterbloem is geen
sprookje, ondanks de heks, het is ook niet zo maar een fantastisch verhaal, het is
binnen hetgenre weer een stapje verder: in de vorm van een poetisch verhaal-metplaatjes worden de gedachten en gevoelens van een klein meisje weer even op
een manier die op de grens van dromen en wakker zijn speelt. Dat maakt ieder
kind en ieder mens min of meer regelmatig zelf mee: een verblijf in dat grensgehied. Een heel realistischgegeven dus eigenlijk, maar door Margriet He mans op
een fantastische manier vormgegeven. Waardoor het eigenlijk weer in de buurt
komt van de sprookjes en sagen en mythen, waarin kinderen volwassen moeten
worden en die noodzakelijke en onvermijdelijke toekomst via een we vol hindernissen moeten zien te bereiken.
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De kleine grote wereld — De werkelij kheid in het kinderboek

kinderen voor, volwassenen, dieren, planten en
voorwerpen. Al die wezens en din en spelen een rol in een samenleving die soms
speciaal voor dat ene kinderboek ontworpen werd door de schrijver. Sprookjesverhalen en fantasieverhalengaan daarin het verst: de wereld zoals die in dat soort
verhalen beschreven wordt, lijkt soms nauwelijks op wat we dan maar de norm
wereld zullen noemen. Andere kinderboeken beschrijven een samenleving die net
echt lijkt, maar het niet is. Het is er bij voorbeeld altijd mooi weer, de huizen zeer
bewoonbaar en ouders en andere volwassenen vrolijk en aardig. En dan is er nog
de echte wereld in het kinderboek: een straat met teveel auto's, ruziende volwassenen, kinderen die elkaarplagen en een natuur die in snel tempo vergiftigd raakt.
Een heel herkenbare wereld, vooral voor volwassenen diegoed uit bun ogen
kij ken.
De discussie over de toelaatbaarheid van die echte, herkenbare wereld in het
kinderboek duurt al zo lang er over kinderboeken nagedacht, gepraat en geschrevenwordt en de standpunten zijn in al die jaren niet wezenlijk veranderd. Er is een
grote groep volwassenen die de harde werkelijkheid weg wil houden van (vooral
de jonge) kinderen. Het leven is zwaar, de maatschappij is niet echt vredig en
prettig, maar de tijd dat de kinderen daar kennis mee zullen maken, komt snel
genoeg. Laat ze, zolang ze jong zijn, onbezorgd genieten van hun jeugd, belast ze
niet met de zorgen van de grote mensen.
Een andere stroming denkt daar precies andersom over: kinderen maken deel
uit van onze maatschappij, het is verkeerd om ze we g te stoppen in een soort
kinderparadijs, het is zelfs neerbuigend. Neem kinderen serf us laat ze maar lezen
over degecompliceerdheid van de wereld zodat ze later goed beslagen ten ijs
komen, en eventueel in actie kunnen komen tegen de ellende in de wereld. Lea
Dasberg heeft die neiging van volwassenen om kinderen in een apartjeugdland te
houden ooit `grootbrengen door kleinhouden' genoemd en ze heeft de onhoudbaarheid van die manier van opvoeden aangetoond. Oorlog, milieurampen, economische crises overkomen iedereen, kinderen krijgen geen voorkeursbehandeling in dergelijke ellendige omstandigheden.

IN KINDERBOEKEN KOMEN

Er zijn in deze eeuw voortdurend discussies geweest over de wenselijkheid van
het ene, dan wel het andere standpunt. Er waren tijden dat de boze wereld ver
buiten het kinderboekgebannen werd, er kwamen, misschien als reactie daarop,
tijden dat je het zo gek niet kon verzinnen of het kwam in het kinderboek, omdat
het kind als een bijna volwassene werd beschouwd die met degrote mensen aan
tafel zat en allegesprekken mocht aanhoren en soms zelfs mocht meepraten. Paul
Biegel stelde in 1975 vast dat er een trend was om kinderen in toenemende mate
voor vol aan te zien, en hi' bedacht een mooi voorbeeld bij zijn denkbeeld dat de
probleemstelling misschien minder veranderde dan de voortdurend wisselende
benadering van het gegeven: `Roodkapje werd een eeuw geleden aan het slot van
het verhaal door de verklede wolf opgeslokt; later werd een reddendejager aan het
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verhaal toegevoegd en tegenwoordig zal er tussen Roodkapje, grootmoeder en de
wolf een orienterendgesprek plaatsvinden over het probleem van de honger, het
geweld, het gezag, de generatiekloof, discriminatie en dierenbescherming.'
Wat rond 1975 nog gewoon en zelfs wenselijk werd gevonden voor kinderboeken, werd minder dan tien jaar later al met veel scepsis bekeken. In 1981 somde
Anne de Vries alle maatschappelijke actuele thema's op die Miep Diekmann in
1 973 in haar Total Loss, weetjewel had verwerkt. 'De hoofdpersoon Total Loss
(voor de burgerlijke stand Fidel, naar Castro) is weliswaar een ondernemend
jongetje, maar hi' doorbreekt het taboe dat 'on en niet mogen huilen (I). Hij doet
mee aan demonstraties (2), teen de verkeersonveiligheid (3), en to en het omhakken van bomen. Zijn ouders werken tijdelijk in de ontwikkelingshulp (5), in
hun huis is zo lang een alternatieve samenlevingsvorm gevestigd (6). De deelnemers houden zich bezig met het bezoeken van eenzame oude mensen (7). Zij
huisvesten ook eenpolitieke vluchteling (8), verkleed als meisje (9), die echter
door de mandvalt om at hi' "van boven niets heeft en van onderen iets te veel"
(i o), tot verdriet van Total Loss die verliefd op haar was (I I). Verder is er dan nog
Edgar met zijn mes (12), een straatbende ( 1 3) en een stel blote meiden (14).' En dan
kan Miep Diekmann nog wel zo goed schrijven dat ze er een leesbaar verhaal van
gemaakt heeft, maar zij en andere schrijvers hebben de nieuwe eisen van maatschappelij ke realiteit in het kinderboek vaak zo letterlijk ter hand genomen, dat de
oude rolpatronen door nieuwe vervangen werden, die even knellend en dwingend
en moralistisch zijn en stereotyperingen alleen maar in de hand werken.
Bestaat er nog een derde mogelijkheid? Kan een kinderboekenschrijver de keus
tussen een aardige maatschappij en een waarheidsgetrouwe maatschappij ontto en? Ik geloof dat verhalen die in een geheel Tanta rd wereld spelen, die
zich afspelen in een kinderhoofd, in een droom, in een eigen constructie, de
maatschappij (welke dan ook) nadrukkelijk buiten de deur proberen te houden.
Of dat lukt is iets anders: verhalen die voor honderdprocent verzonnen zijn,
bestaan niet, de realiteit dringt er, in welke vorm dan ook, toch altijd binnen. Moet
een kinderboek een weerspiegeling zijn van de maatschappij, moeten alle soorten
mensen, alle ran en standen en kleuren evenredig vertegenwoordigd zijn? Die eis
is welgesteld, maar anderen noemden de veronderstelling dat kinderen zich het
best identificeren met kinderen die net als zij zijn, en dat sommige kinderen (in de
praktijk vooral arbeiderskinderen) daarom niet aan hun trekken komen in kinderboeken, dubieus. Bovendien is zo'n eis net zopaternalistisch als de vroegere eisen
om biechtende en biddende kinderen op te voeren in boeken: het zijn pedagogische wensen en geen literaire.
En hoe verhoudt die eis van representativiteit zich tot de eis kinderen een
voorbeeld voor ogen te even van hoe het anders kan in de maatschappij? Karel
Eykman noemde het in 1977 'het vervelendste en saaiste, als een boek het bij de
werkelijkheid laat. [...] Ik zou graag willen dat kinderen niet op de werkelijkheid
vastgepind werden, maar dat alle fantasie gemobiliseerd wordt om die werkelijkheid te lijf te aan. Je moet kinderen toch materiaal in handen geven waardoor ze
op het idee kunnen komen dat de din en niet hoeven te zijn zoals ze vaak zijn'.
Maar ook dan is het niet goed, want zo'n veranderingsfantasie is immers niet altijd
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realistisch. Een klacht van een lezer: `Moeten werkende moeders in die moderne
ijnEr
miljoenen
moeders
boeken altijd advocaat of kunstenares of lerares zijn?
z
fabrieksarbeidster en typiste.'
En zo slingert de discussie maar been en weer: de een vindt het onzin om te
veronderstellen dat kinderen door `onwerkelijke' literatuur een vertroebelde blik
op de werkelijkheid zullen krijgen, een ander zegt dat de vraag niet is of je
onderdrukking en moordpartijen aan kinderen wilt onthouden, maar of dat soort
onderwerpen aan hen moet worden opgedrongen, weer een ander vindt het niet
terecht om te hameren op 'de werkelijkheid' als beoordelingscriterium voor
jeugdliteratuur: het is beter aandacht te schenken aan de waarschijnlijkheid van
een verhaal, omdat een verhaal met sprookjesachtige elementen geloofwaardiger
kan zijn dan een geheel naar waarheid opgetekende geschiedenis. Een mooi voorbeeld daarvan is het verhaal van Tom Sawyer dat Mark Twain in i 840 naar de
werkelijkheid optekende: een geestig en spannend, maar hoogst onwaarschijnlijk
boek. Huckleberry Finn, ook van Twain, is juist heel realistisch, ondanks de `waarschuwing' die voor in het boek staat afgedrukt: Tersonen die pogen een motief te
ontdekken in dit verhaal, zullen vervolgd worden; personen die pogen een moraal
erin te ontdekken, zullen worden verbannen; personen die pogen er een intrige in
te ontdekken, zullen worden doodgeschoten.'
`Het moet waar zijn en nergens gelogen,' zei Annie Schmidt in 1 965 in Naar
dankwoord bij het ontvangen van de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur,
en het is duidelijk dat het bij dat `waar' niet gaat om precieze percentages en
letterlijke weergaven van de werkelijkheid. Kinderen kunnen die verschillende
soorten waarheid onderscheiden, zoals de En else criticus C. S. Lewis duidelijk
maakte toen hi' opmerkte: 'I never expected the real world to be like the fairy tales.
I think that I did expect school to be like the school stories. The fantasies did not
deceive me: the school stories did. All stories in which children have adventures
and successes which are possible... but almost infinitely improbable, are in more
danger than the fairytales of raising false expectations. '
Maar er blijven hardnekkige misverstanden over dat realisme in kinderboeken
bestaan. De reine kinderziel is bij voorbeeld niet zo'n natuurgegeven als wel eens
gedacht wordt. Willem Wilmink wees er in 1 975 op dat die neiging om kinderen te
beschermen te gen de harde realiteit een heel recente uitvinding is.D'e onschuldie kinderogen komen in het begin van de we eeuw als een groot aantal damescomponisten zich op het maken van kinderliederen gaat werpen. Rie Cramer is in
ditgenre het bekendst gebleven, met haar verses en Naar portretjes van kinderen
met wijd uit elkaar staande ogen. Eigenlijk wordt in dit soort werk niet eens meer
naar kinderen omgezien, 't is bestemd voor vertederde moeders en grootmoeders.
En commercieel is dat niet slecht bekeken.'
Een ander misverstand is dat de narigheid in het leven automatisch tot zware,
treurige boeken moet leiden. Er bestaat in de ogen van veel kinderen (en veel
volwassenen) een tegenstelling tussen 'ware' geschiedenissen aan de ene kant en
`mooie' en `leuke' verhalen aan de andere kant. Een niet terechte tegenstelling.
Armoe, echtscheiding en wreedheid hoeven helemaal niet altijd tot nare, treurige,
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realistische boeken te leiden, heeft Nina Bawden in 1 979 opgemerkt: al dat soort
narigheid kan in een kinderboek deel uitmaken van een harmonieus geheel.
En ten slotte: in de werkelijkheid komen ook vrolijke gebeurtenissen voor,
to en de din en ook vaak heel goed af. Wie werkelijk realistisch wil schrijven,
moet dus ook de leuke en opgewekte kant van het leven en van de maatschappij
laten zien.
Of de maatschappij, de maatschappelijke werkelijkheid een rol moet spelen in
kinderboeken is een discussie. Een andere is over wake maatschappij we het dan
hebben. De maatschappij voor de doorsnee middleclass-mensen? De samenleving
van heel erg arme mensen? De wereld zoals een buitenlands kind in Nederland die
ziet? De dagelijkse omgeving van een stadskind of van een kind op het platteland?
En hoe belangrijk is die maatschappij in het boek? Is ze alleen decor of speelt de
omgeving een eigen belangrijke rol in het verhaal?
Welke invloed heeft de tijd op die kinderboekenmaatschappij? In het begin van
de eeuw verschenen veel boeken waarin hardwerkende weduwen hun rote gezin
met keihardploeteren moesten onderhouden; in de jaren zeventig kwam het
onvolledige gezin opnieuw voor in kinderboeken, maar nu niet vanwege een
treurige reden zoals de vroege dood van de kostwinnende vader, maar omdat de
moeder zelf verkozen had haar kind(eren) in haar eentje op te voeden.
Ook in ander opzicht speelt de tijd een rol in een kinderboek. In boeken voor
heel jonge kinderen is een (soort) gezin veel vaker de veilige achtergrond van het
verhaal, dan in boeken voor grotere kinderen. De problemen die in het leven
kunnen voorkomen worden het liefst zo lang mogelijk weggehouden van kleine
kinderen. De wereld van Ot en Sien is een andere dan die van Koos en Henk uit
Jongensdagen. En Jip en Janneke leven anders, in een kleinere wereld, dan Madelief.
Om dan nog maar te zwijgen van de verschillen tussen Ot en Sien en de tien
kinderen van Afke.
Het is duidelijk dat schrijvers voor kleine kinderen een voor die kleintjes herkenbare wereld wilden beschrijven. Jan Ligthart en H. Scheepstra schreven de leesewerkt
boekj,
es die b voor 'de huiskamer' bekend zouden worden als Het both van
Ot en Sien. Schoolboekj es dus eigenlijk, maar in de leesboekvorm aardige verhalen
over eenpaar aardige kinderen in een hele prettige wereld. Ot en Sien en hun
oudere zusje Trui, hun vader en moeder, hun grootouders, de poes en het paard –
bij elkaar vormen ze een soort ideaal samenlevinkje zoals grote mensen dat voor
hun kinderen wensten in die ti' d. Dat die harnrionieuze wereld in werkelijkheid
niet in die zuivere vorm voorkwam, doet niet ter zake: Ot en Siengroeien op in
eengeordende maatschappij en de volwassenen in het boek doen er alles aan om
hen totgoede leden van die maatschappij op te voeden. En dus wordt hun leergierigheid bevredigd, krij en ze en passant veel te horen over de dieren en de natuur,
ze spelen spelletjes waarin ze de grotemensenmaatschappij nabootsen, en ze luisterengoed als hun ouders en grootouders vertellen over vroeger. Aardige boeken
zijn het, en opnieuw populair geworden in de jaren zeventig, waarschijnlijk vooral
vanwege een soort heimwee naar de probleemloze maatschappij van Ot en Sien,
440zonder vervuiling en racisme en gewelddadigheid. De vriendelijke tekeningen

[41 a & b] Ot in
Nederland en Ot in
Indie. De Indische
uitgave van Ot en
Sien verscheen in
Iv. I in een bewerking
van A. F . Ph. Mann
en was bestemd voor
het daar tegeven
Europese la ere
onderwijs.Hoewel
hij Indie nooit heeft
be octet wist Jetses
decor en seer uitstekend to treffen.
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[42]Illustratie van Fie Westendorp bij Annie M. G. Schmidts verhaal`De tent'.. jip en Janneke zijn
bangvoor Siepies scherpe nagels. Moet de poes kleine 2vantjes aan?
[431 ` Het hele gezelschap zat nog aan to el in het theepavilloen onder de kam_perfoelie.[...] Gaai was
zo blij hen allemaal to ien, dat ervan be on to stotteren. "S-s-stoor ik?" vroeg "1k w-w-wip
alleen even I-langs." ' Tekst van Els Pelgrom en tekeningvan The TjongKhinguit De olifantsberg.
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van C. Jetses speelden een eigen rol: heel wat kinderen uit het laatste kwart van
deze eeuw hebben er een tijdje net zo bijgelopen als Ot, Sien en Trui, in de
schortjes en jurken en jakjes zoals ze door Jetses waren getekend.
Hoe `gewoon' Ot en Sien moesten zijn, blijkt ook uit de versie die in 1 9 11 voor
de scholen in Nederlandsch 0-Indio' verscheen. De tekst van Ligthart en
Scheepstra werd bewerkt door de in Nederlands-Indio werkende onderwijzer
A. F. Ph. Mann en Jetses maakte nieuwe tekeningen waar Ot en Sien en Trui en de
poes en het huis zo Indisch mogelijk op staan: de kinderen in witte kleren, mama
met een deftige kuif en wrong en papa in een koloniaal wit pak. Er staan veel
palmen op Jetses' plaatjes, de mensen zitten op rieten chaises-longues op de galerij, er zijn inlandse bedienden: alles en iedereen ziet er precies zo uit als Nederlanders dachten dat het er in Nederlands-Indic uitzag. jetses is nooit in Indie geweest,
maar hi' had zich zo goed georienteerd dat zijn illustraties vol Mann volkomen betrouwbaar waren.
Natuurlijk was de tekst ook verindischt; de verhaaltjes moesten over het gewone dagelijks leven in Nederlands-Indio aan. Mama en papa hen ineens
Maatje en Paatje. Het gezin gaat naar de soos, met een auto of een sado, een kar met
een paard. Er zijn baboes, vader laat een vlieger op op het grasveld dat aloonaloon
heet. De tekst staat vol Maleise uitdrukkingen, Trui zegt `kassian', de marskramer
is een klongtong, de kleren heten kabaja en sarong. Maar ondanks deze tropische
inkleuring blijven de verhalen Hollands. Ots `baadje' wordt net zo nat en vies als
de kleren van de Nederlandse Ot en als de kinderen lets lekkers krijgen, is dat
gewoon koek. Behalve de bewerkte Ot en Sien schreven Ligthart en Scheepstra ook
Blond en Bruin, waarin oom Jan zo mooi vertelt over het leven in de kolonien. In
schoolboekjes speelde Nederlands-Indio vaker een rol dan in de leesboeken en een
groot aantal van die leesboeken ging over de opmerkelijke resultaten van zending
en missie.
Er zijn maar een paar mensen die Nederlands-Indio en de mensen die er wonen
in een `gewoon' kinderboek beschreven hebben. De bekendste is Marie Kooy-van
Zeggelen. Ze schreef in 1 9 08 De gouden kris, een kinderboek dat ze aan Nellie van
Kol (die zelf in Indio hadgewoond en veel heeft gedaan om de lectuur voor de
Indische jeugd to verbeteren) opdroeg. Marie Kooy-van Zeggelen heeft meer
`Indische' kinderboekengeschreven, die allemaal op het eiland Celebes speelden
waar ze zelf enkele jaren heeft gewoond: De schat van den armen jongen (1 9 1 3 ), Het
zeerooversjongetje (1 9 20). Maar dit soort boeken is mijlenver verwijderd van de
boeken over Ot en Sien waarin, zowel in Indio als in Nederland, een overzichtelijke, vertrouwde maatschappij de kinderen in de eerste plaats een beschermd en
veilig gevoel moest geven.
De sprong naar jip en Janneke van Annie M. G. Schmidt is eigenlijk maar klein.
Ot en Sien verscheen in 1 904-1 9 05 en de eerste aflevering over Jip en Janneke in
Het Parool kwam vijftig jaar later uit. Ook deze verhalen gingen over buurkinderen die hetgewone alledaagse kleuterleven leiden, ook hier speelden de volwassenen aardige rollen en, net als in Ot en Sien, is de harde maatschappij voor Jip en
Janneke achter het tuinhekje en het gezellige huis weggeduwd. Wat in de jaren
vijftig heel gewoon was (en soms zelfs modern: een bezoek aan Schiphol is een
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uitje), een paard en wagen op straat, stopflessen met drop en zuurtjes, straatzangers, is in 1989 net zo ouderwets en, als je er gevoelig voor bent, zelfs net zo
nostalgie-opwekkend als de schortjes van Trui en Sien en het vriendelijke buitenleven dat Ligthart en Scheepstra beschreven hadden. Maar die samenleving was
om de kinderen tot hun recht te laten komen, maar van
decor, wel belangrijk
ondergeschikt belang voor het verhaal.
Zelfs in de toon die Ligthart / Scheepstra en Annie Schmidt in hun boeken
hanteren, lijken ze op elkaar: laconiek, welwillend tegenover de kinderen, ervan
overtuigd dat kleine kleuters volledig ernstig genomen moeten worden in hun
dagelijks bedrijf, maar wel op voorwaarde dat vriendelijke volwassenen een oogje
in het zeil houden. Annie Schmidt is er in 1 9 72 eens op aangesproken dat ze Jip en
Janneke zo ver hield van de maatschappij, met al haar problemen van agressie,
luchtvervuiling, abortus en ouderruzies. Ze reageerde daar kordaat op: ' Jonge
kinderen hebben een immense behoefte aan warmte, veiligheid, bescherming,
geruststelling. 0, zeker, ze willen ook van huis we het
het boze bos in. Eventjes, om
gauw weer veilig thuis te komen. Maar wanneer ze het bone bos in worden
g
geslagen, voorgoed, zonder dat er een we terug is... Wat zou je krijgen? Nog
me gevoelsarme mensen, nog meer agressie? [...] Maar kinderen willen niet
voorgoed het boze bos worden ingestuurd, net zomin als rote mensen. Ze zoeken hungrote en kleine zekerheden, hun vaste grond onder de voeten, hun escape
en hunplezier. Daarom is het goed dat er naast Jan Wolkers ook een Jip en
Janneke bestaat en 66k nog Spinoza en ook Dick Hillenius en Paulus de boskabouter en Tolstoy en underground-strips en Iris Murdoch en zelfs ook Peyton
Place. Stukjes veilig thuis en stukjes boos bos, naar keuze. Alleen maar boos bos
st agressie en het machteloos doodverklaren van alles en iedereen.'
leidt tot ang,
Alleen voor heel kleine kinderen konden schrijvers de maatschappelijke moeilij kheden buiten hun boeken houden. In boeken over het dagelijks leven die voor
oudere kinderen bestemd waren, moest de realiteit een rol spelen, ook omdat die
realiteit hetgedrag van de mensen uit die boeken voor een deel bepaalt.
Afke's tiental van Nienke van Hichtum verscheen in 1903; het beschrijft het
leven in een doodarm Fries boerenarbeidersgezin. Afke, de moeder, is de hoofdersoon, en het thema van het boek kan het best omschreven worden met 'de
p
kracht van het moederschap overwint alles'. Nienke van Hichtum (Sjoukje
Troelstra-Bokma de Boer) schreef het boek op basis van de verhalen die haar
dienstmeisje Hiltsje Feenstra uit Warga haar vertelde over haar moeder en de
andere leden van hetgezin.
Afke's tiental werd geschreven toen Sjoukjes man, Pieter Jelles Troelstra, in de
gevangenis zat. Het gezin had het moeilijk: niet alleen de politieke strijd van
Troelstra maakte het leven zwaar, ook de voortdurende ziektes van Sjoukje waren
een belasting. De twee kinderen moesten door anderen worden opgevoed en
we uit huis gedaan; onder die omstandigheden schreef Sjoukje Troelstra haar
beroemdgeworden boek over moederliefde. Afke's tiental heeft wel eens op een
internationale toptien van prachtige boeken gestaan en het is nu, vijftig jaar na de
dood van de schrijfster, al vijftig keer herdrukt. Kinderen van tegenwoordig
vinden het misschien een beetje saai, weinig spannend, maar wie er gevoelig voor

[44] Sane uit Mice's tiental, waarin Afke, Marten en een aantal van hun kinderen aan to el zitten.
De illustratie is van C. Jetses uit de eerste druk die in 19°3 bij J. B. Volters verscheen. Vanaf de tweede
druk werd het boek uitgegeven door Gebr.Kluitman.

[4 5 L

i 'sje met het hoecje dat ofi de' vullis' gevonden heeft. De bandtekening is van

Claudine Doorman.
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is wordt nog steeds getroffen door de warmte en veilige zorgzaamheid die er in het
gezin van Afke en Marten heerst.
Armoede is de maatschappelijke achtergrond van het gezin, en uit allerlei details spreekt die armoede: er is een geld om warme kleren te kopen, er komt
we eten op tafel, de kinderen moeten uitkij ken met hun kleren en voorzichtig
omgaan met de paar spullen die ze bezitten.
een on
Armoede is eengegeven in het boek; het speelt een rol, maar een
schikte. Afke en haargezin komen op een enkel ogenblik in opstand teen de
klasseverschillen en de oneerlijke verdeling van rijkdom en armoede. Dat lijkt op
z'n minst opmerkelijk voor een boek van de vrouw van de socialistische voorman
Troelstra, maar hetpast precies in de visie die Nienke van Hichtum op het kinderboek had. Tendens hoorde in zo'n boek niet thuis, vond ze, de opvoedende kracht
ervan moest voortkomen uit de warme, bezielende inhoud. Toch is er eengroot
verschil tussen dit boek en Ot en Sien, dat in dezelfdeperiode verscheen. Die kleine
kinderen leefden in een vredige wereld, waarin ze onder het wakend oog van
volwassenen hun eigen leven mochten leiden; de kinderen van Afke leven ook in
een vredige wereld, maar ze weten hoe de zorgelijke wereld van volwassenen
eruitziet, omdat kinderen en volwassenen vlak bij elkaar leven.
op e's
In 1 9 3 2 verscheen een kinderboek dat in verschillende opzichten lijktAfk
tiental: Lijsje Lorresnor van mevrouw J. M. Selleger-Elout, een boek dat ook al
gebaseerd was op de verhalen van het dienstmeisje van de schrijfster. Ook Li'. se'
Lorresnor gaat over een straatarm gezin waarvan de drie dochtertjes regelmatig
naar de vuilnisbeltgaan om bruikbare spullen te zoeken.Ze `snorren' lorren en zo
komt Lijsje aan haar bijnaam. De vader is een landarbeider, die ongelooflijk lange
werkdagen maakt en daar achttien gulden per week mee verdient. De armoe speelt
rol een
dan in Afke's tiental, de mensen hebben er last van,
in dit schrijnender
boek
ze hebben te weinig te eten, ze moeten scharrelen om rond te komen en dat maakt
de moeder streng en kortaf en bitter, te meer omdat ze heel goed weet dat mensen
als zij de kans niet krijgen om te leren en het daardoor beter te krij gen. Ook de
kinderen weten heelgoed hoe de wereld in elkaar zit en als ze het niet weten,
hebben ze klasgenoten die hun duidelijk maken dat zoeken op de vuilnisbelt niet
net'jes is.
Toch is het leven van Lijsje en haar zusje Marie en Griet niet ongelukkig. Ze
hebben een vrolijke vader die veel voor ze over heeft en ze weten dat hun strenge
moeder het beste met hen voorheeft. Hetgezin is, net als in Afke' s tiental, een
veilige plaats in een harde wereld, al wordt die bescherming met veel verboden en
straffen, veel verdriet bij de kleine verlegen Lijsje en met een heel wat hardere
handgehandhaafd dan in het gezin van Afke en Marten. Als Lijsje, net als haar
vader, talent blijkt te hebben voor tekenen en boetseren, verbiedt haar moeder
haar zo'n overbodige hobby. Om aan de kost te komen moet je hard werken, en
tekenen en schilderen is tijd verdoen. Uiteindelijk komt het er toch van dat Lijsje
schilderles krijgt en dat haar moeder het daarmee eens is.
Lijsje Lorresnor is een prachtig boek over een klein meisje dat ondanks de armoe
niet het slachtoffer van de omstandigheden wordt en niet verbitterd raakt. Het is
ook eenpoetisch boek, vind ik, niet alleen omdat het zo goed geschreven is, maar
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ook vanwege het hulpeloze en dromerige van Lijsje te midden van mensen die
hardpraten en gewiekst en snel kunnen handelen.
De wereld van Lijsje Lorresnor was een herkenbare wereld voor heel veel
Nederlandse kinderen, al is het de vraag of echt arme kinderen zo'n boek lazen.
Het wend ook niet geschreven speciaal voor arme kinderen: de eis niet alleen
boeken voor middleclass- en uitgesproken rijke kinderen to schrijven, is pas in de
jaren
ke
kinderen
die
het
zestig
opgekome.
n Wel moet
het de
rij lazen hebben
geconfronteerd met een heel andere cultuur dan die waaruit ze zelf voortkwamen.
Ook dat is een (bij)verschijnsel van realisme: of het nu de kleine, veilige wereld
van kleuters is (zoals in Ot en Sien), of het leven van uitgesproken arme mensen
zoals in Lijsje Lorresnor, of het leven op het Friese platteland zoals in Afke' s tiental,
kinderen kwamen al lezend in contact met een wereld die er (vaak) anders uitzag
dan hun eigen wereld.
Armoede is een veel voorkomende achtergrond in kinderboeken van voor de
oorlog. Het is eigenlijk het favoriete `ellende'-thema, op handicaps en ziektes als
tbc na. Er zijn verschillende invalshoeken van waaruit kinderboekenschrijvers
erover schrijven. De vanzelfsprekendheid waarmee Afke en Marten hun armoede
verdragen en ondergeschikt maken in hun leven, verschilt hemelsbreed van de
verbittering die de moeder van Lijsje Lorresnor voelt over de onrechtvaardige
verschillen in de maatschappij. In Jaap Holm en 'n vrinden van W. G. van de Hulst
uit 1910 blijkt de armoede ook een opvoedende functie to hebben: het is een
vaststaand gegeven, een soort natuurramp die een mens behoort to verdragen;
maar wie vertrouwt op God, redt het wel. God is de almachtige en alomtegenwoordige, tot wie dagelijks gebeden wordt in het gezin van Jaap Holm. Als iets
wel goed verloopt, wordt God daarvoor bedankt; als het tegenzit heeft God een
bedoeling met die beproeving. Boosheid of verbittering zijn absoluut uit den
boze: alles komt van God en is daarom goed. Vader Holm is boerenarbeider, maar
ziekelijk en zwak en zijn baas, boer Brom, behandelt hem zeer onrechtvaardig en
ontslaat hem zelfs omdat hi' lui zou zijn. Het gezin heeft een inkomsten meer en
Jaap komt in de verleiding om met knikkers to gokken en zelfs om een gevonden
portemonneetje met geld niet terug to brengen. Uiteindelijk stee p Jaap niet, maar
d vKees, die alles voor hem over
er we
van verdacht, waardoor hi' rien
zijn
wordt er
had, tegen zich krijgt. Gelukkig wordt door een toeval (hoewel toeval in de visie
van Van de Hulst natuurlijk niet bestaat) de ware dief gevonden, en worden Jaap
en zijn vader volkomen vrijgepleit. Vader krijgt de kans om als boodschappenbezorger at minder slopend werk te doen, Jaap kan weer zijn aandacht aan schoolwerk besteden en alles komt dus goed, God zij gedankt.
Het dagelijks leven speelt wel een belangrijke rol in dit boek, maar de hoofdrol
is weggelegd voor de godsdienst. Dat de boeken van Van de Hulst ook door nietchristelijke kinderen gelezen werden, en vaak buitengewoon gewaardeerd, komt
doordat hi goed schreef, levendig, met veel dialogen in gewone spreektaal; de half
afgemaakte zinnen, de vele stippeltjes die achter uitroepen werden afgedrukt,
maakten de verhalen heel levensecht. Kinderen die zijn boeken in hun jeugd lazen,
vergeten ze ook door die eigenaardige stijl nooit meer. En de moraal die er met
448Bakken vol in werd gestopt, was toen minder storend dan tegenwoordig. Een zin

[46] ` De avond viel, en op de Herengracht, bij de hoek Brouwersgracht, be on het al donker to worden.'
Ko, Henk en Ay nit Jongensdagen van Theo Thijssen, getekend door Jan Sluijters.
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als Neen, ferme jongens schelden oude menschen niet uit, nooit!' komt uit Jaa_p
Holm, maar zou door meer kinderboekenschrijvers uit die tijd geschreven kunnen
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zijn. De tegenstellingen tussen goed en slecht zijn scherp, de eerlijke 'on ens staan
lijnrecht tegenover de inhalige en geniepige jongens, de wrede en gierige boer
er
tegenover de arm zielige arbeider.
Van de Hulst schreef niet zoetelijk: de streken die de vrinden van Jaap Holm
uithaalden waren niet mis, de boer sloe g er echt hard op los met zijn stok, Jaap
verkwanselde werkelijk het lievelingsspeelgoed van zijn doodzieke zusje. Vroom,
maar spannend, dat waren eigenlijk alle boeken van Van de Hulst, meeslepend
geschreven jongensavonturen, waar schuld, boete en vergeving bijna altijd wel
mensen
die pech hadden
een roe in speelden; of het waren
verhalen
van , die ziek
werden en doodgingen, die dierbaren verloren en daarmee moesten leren leven.
Sentimentele verhalen eigenlijk, maar nogmaals: niet zoetelijk.
Als de harde maatschappij geen belangrijke rol speelt in dit soort kinderboeken,
sc ree
dan gaat het vaak om de eigen wereld van de kinderen. Theo Thijssen
hf maar
(1909).
Het
gaat
over
Ko,
Henk,
Ay,
een boek speciaal voor kinderen: Jongensdagen
Klaas, gewone jongens die in Amsterdam opgroeien. Klaas komt uit een rijk (of
beter: niet arm) gezin, Ko en Henk hebben geen vader meer en moeten hun
moeder vaak helpen in het winkeltje. Het boek gaat over het dagelijks leven van de
jongens, hun schoolavonturen, het zwembad, een verjaarspartijtje bij het verD
breng en naar een nicht , spelen op straat..De
sc
velende jongetje Ben , boodhappen
melancholie van Kees de jongen ontbreekt in on en. Thijssen beschrijft weliswaar dezelfde jeugd, het verhaal speelt in dezelfde buurt en de 'on ens uit Jongensdagen moeten Kees gekend hebben, het verschil is dat Kees bijzonder was, een
held, en de lezer weet dat, en Ko, Henk, Ay en Klaas zijn gewone, aardige jongens
die een zo doodgewoon leven leiden, dat het vooral aan het schrijftalent van
Thijssen to danken is dat zo'n boek ook nu nog zeer leesbaar is. Zijn kinderwereld
is, ondanks veranderde maatschappelijke omstandigheden, grotendeels gelijk gebleven. Kinderen blijken in staat binnen de gegeven situatie (en die is in o n ensdagen tamelijk armoedig) een eigen leven te leiden dat vol avontuur en vrolijkheid
zit, naast dat van de volwassenen; de maatschappelijke omstandigheden zijn alleen
voor hun belevenissen, uitsluitend decor.
maar ac
Ook in de boeken van J. B. Schuil wordt een jongenswereld beschreven, zoals
die tot de tweede wereldoorlog bestaan zou kunnen hebben, al is die wereld veel
schematischer dan die bij Thijssen. Een aantal vaste figuren: Tom en Thijs Reedijk
(de Katjangs), Eddy Loomans, Kees Brummer (de AF c'ers), Jan van Beek en, in
een ander bekend boek van Schuil, Bloemhof en Paul Artapappa (de Artapappa's)
leiden het leven van schooljongens die een heel aan leren hebben, hun leraren
plagen, en een allesoverheersende passie hebben: voetbal. De jongens voldoen aan
alle cliches waaraan HBs-jongens moeten voldoen: ze zijn lastig, druk, vol gekheid, maar ook hartelijk, aardig, eerlijk en sportief. De boeken van Schuil spelen in
een wereld waarin jongenswetten heersen: vrouwen komen er nauwelijks in voor,
een enkeling is wel verliefd, maar dat wordt beschreven ongeveer op de afstandelijke, bijna eerbiedige manier waarop dat in ridderromans gebeurde en voor de
rest is het leven vooral vrolijkheid. Wat meisjesboeken voor opgroeiende meisjes
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waren (en zijn), zijn deze boeken voor 'on ens: er worden een taartjes gegeten
maar veel dikke boterhammen, er wordt nietgetennist maar gefietst, en op school
zijn ze allemaal even lastig en vriendelijk-brutaal. En eveneens voor beide genres
geldt dat de wereld van de volwassenen mijlenver we is.
Voor de oorlog zijn de verhoudingen tussen volwassenen en kinderen nog duidelijk: de rote mensen hebben de macht, en ze kunnen daar aardig mee omgaan of
niet. Kinderen hebben eigenlijk niet veel in to brengen. Na de oorlog is die
gezagsverhouding niet meer zo vanzelfsprekend, en speelt soms zelfs helemaal
geen rol meer.
Het lijkt erop of na de oorlog ook het dagelijks leven gewoner wordt. Er bestaat
wel een kinderwereld die apart staat van de volwassenenwereld, maar kinderen
gaan veel vanzelfsprekender en gelijkwaardiger met volwassenen om. De afstand
tussen degeneraties is kleiner geworden, al blijven er altijd vervelende volwassenen, teen wie kinderen zich moeten verweren.
Imme Dros schrijft in De zomer van dat jaar (198o) over het allergewoonste
dagelijkse leven van Daan List die op Tessel woont. Daan gaat na de zomer naar de
middelbare school in Den Helder, met zijn beste vriend Wubbe Witte, die wel
katholiek is (Daan is hervormd), maargoed uit zijn woorden kan komen. Daan
kan helemaal nietgoed met woorden overweg, hi' is beter in tekenen. Zo is het
evenwicht tussen de twee 'on ens helemaal in orde. Er blijft nog wel eens wat to
vechten over, maar als andere 'on ens Daan of Wubbe aanvallen, springen ze voor
elkaar in de bres. Daan komt in die zomer tussen la ere en middelbare school
erachter dat hi' goed tekenen kan, maar ook dat hi' er hard voor moet werken. Hij
wordt verliefd, en hi' wordt no g een keer verliefd. Het boek is een opsomming
van al die alledaagse gebeurtenissen die het leven van een twaalfjarige jongen
be glen: thuis, opa en oma waar je vaak even naar toe gaat, ruzie met schoolvriendjes, zwemmen met schoolvriendjes, een vervelend 'on er zusje, angst voor
een nieuwe school, een beetje afscheid van het vertrouwde leven op Tessel. Er
bestaat ook een volwassenenleven: ouders die ruzie maken,Joppes vader die bij de
moeder van Piet woont, volwassenen die kibbelen over rooms en hervormd. Daan
hoort het aan, heeft er soms een vage mening over, maar zijn wereld wordt
bepaald door zijn eigen zaken op zijn eigen niveau. De zomer van datjaar lijkt op een
bepaalde manier op Jongensdagen: de wereld van de kinderen is het vanzelfsprekende uitgangspunt, de andere wereld is alleen maar decor.
Een boek als De zomer van dat jaar zou onmogelijk voor de oorlog geschreven
kunnen zijn, omdat volwassenen toen nooit zo'n laconieke vanzelfsprekendheid
aan de dag le den ten aanzien van kinderen, behalve als het om kleine kleuters
ging. Zoals de kindermaatschappij niet langer potdicht gehouden werd, zo was de
wereld van de volwassenen dat ook niet meer: degrenzen vervaagden. Maar het
zou onjuist zijn, to zeggen dat er een geheimen over en weer meer bestaan: de
goede schrijvers aan juist uit van de geheimen die de volwassenenwereld en die
van de kinderen voor elkaar behouden. Dat maakt boekenspannend.
Guus Kuijer schreef vijf boeken over Madelief, een gewoon meisje dat gewone
din en meemaakt en dat vanaf het eerste boek Met de poppen gooien (197 5 ) opgroeit
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tot een iets ouder meisje in het laatste deel, Een hood vol macaroni (1979). Zo
gewoon als het in deze boeken toegaat, gewoner kan haast niet. Madelief gaat naar
school, ze verhuist, ze komt op een nieuwe school, ze praat met haar opa over oma,
ze wordt voor het eerst verliefd. Die gewoonheid valt bij nadere beschouwing
natuurlijk toch mee: Madelief is Madelief en Guus Kuijer heeft een levensecht
meisje van haar gemaakt. Hij schrijft niet vanuit de hoogte van een volwassene
over kinderen, hij gaat ook niet op zijn hurken zitten om vanuit het kind te
schrijven: hij is in staat te schrijven zoals een kind zou schrijven als het zo mooi en
goed kon schrijven als Kuijer. Het realisme in deze boeken heeft een bedoeling of
moraal, behalve dan om te laten zien dat kinderen en volwassenen gelijkwaardig
zijn, met vergelijkbare eigenschappen, en dat de gedachte dat volwassenen meer te
vertellen hebben dan kinderen onzin is.
De werkelijkheid van Guus Kuijer lijkt el wat op die van Ot en Sien en van Jip
en Janneke, omdat de gebeurtenissen even gewoon en alledaags zijn. Maar terwijl in
die boeken ouders en andere volwassenen beschermend en altijd aardig zijn, spelen ze in de boeken van Kuijer een heel andere rol: ze zijn soms aardig en soms niet,
het gezin is niet de natuurlijke leefvorm, Mad lief heeft alleen een moeder en uit
niets blijkt dat dat minder is dan een gezin met een moeder en een vader. In Krassen
in bet tafelblad komt Ma lief erachter waarom haar pasgestorven oma niet zo erg
aardig gevonden werd. Bij stukjes en beetj es vertelt haar opa wat voor vrouw oma
was. Haar oma was niet zo geschikt om een huisvrouw en een moeder te zijn. Ze
las Never dan dat ze bij de buurvrouw kwam, ze had willen reizen, ze wilde van ti'
tot tijd alleen zijn en was dolblij toen ze het tuinhuisje voor zichzelf kreeg. Een
teleurstellend en teleurgesteld leven, waar opa weinig aan heeft kunnen veranderen. Hij Meld van oma, maar hi' weet dat ze ongelukkig was. Door zijn verhalen
begrijpt Madelief wie oma was en gaat ze haar alsnog aardig vinden.
k
valAls het moet, zou dit boek best onder het kopje 'roldoorbreking' kunnen
len: een vrouw die machteloos is door de maatschappelijke omstandigheden en in
opstand komt teen haar lot. Maar de boeken van Kuijer zijn mijlenver verwijderd van ideologie en politieke programma's. Hi' heeft geen oordeel of vooroordeel, hi' heeft een pedagogische bedoeling. De maatschappij is in zijn Madeliefboeken alleen maar behang, stoffering. En dat midden in de periode dat de vraag
naar maatschappijbewuste, kritische kinderboeken steeds luider gesteld werd.
De boeken van Wim Hofman zijn dan in zekere zin realistischer. In trim en Het
tweede both van rim schreef hi' verhalen over een Zeeuwse 'on en die opgroeit in
eengezin waar het gekibbel tussen ouders de onaangename toon bepaalt. Hi' loopt
weg, komt bij aardige mensen terecht en wordt opgehaald door Marjan, de vriendin van zijn vader. Einde boek. In het tweede boek gaat Wim met zijn vader en
Mar' an met vakantie naar En eland. Na de treurige narigheid waarin hi' in trim
verkeerde, heerst er nu eengematigd optimistische sfeer, en Wim voelt zich niet
meer zo verlaten en alleen.
De boeken over Wim zijn realistisch, en ze zijn treurig. Ze aan over alledaagse
gebeurtenissen zoals ruzie, scheiding, pesterijen en in de steek gelaten worden en
kinderboek
de or
orde
kindbk aan
er zijn mensen die er bezwaar te gen hebben als dat in een
wordt gesteld. Die argumenten zijn ook teen de Wim-boeken ingebracht, maar

[47] Daan List, de hoofdfiguur uit De zomer van dat jaar, met de mooie Jetta, die tot
verbazing verliefd op hem is. Omslagillustratie van Waldemar Post.
[48] Voor tropische' onderwerpen is Jenny Dalenoord als illustrator de eerste keus.
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juist aan deze boeken is to zien dat realisme geen inhoudelijk bezwaar hoeft to zijn,
omdat het eigenlijk om de toon gaat. De kleine jongen Wim wordt met mededogen beschreven, en die emotie is voelbaar voor de lezers. De narigheid van het
dagelijkse leven hoort bij het verhaal, bepaalt het gedrag van de personages, is niet
verzonnen en met de haren erbij gesleept, maar de natuurlijke achtergrond van
Wim.
De wereld lijkt niet erg aardig to zijn voor zo'n kleine 'on en de volwassenen
zijn vaak niet aardig, andere kinderen ook niet. Dat komt voor en er zijn verschillende manieren om over zo iets to schrijven. Wim Hofman koos voor een opzet
waarbij de 'on en zijn taaiheid in die kille wereld kan bewijzen en dat werkt goed.
Het zou ongeloofwaardig zijn als de auteur wel een vrolijke kinderwereld had
beschreven; datpast niet in het verhaal, het zou onwaar, onrealistisch geweest zijn.
Els Pelgrom, ten slotte, heeft een paar realistische boeken geschreven, zoals De
kinderen van het Acbtste Loud (1977), waarin Noortje met haar vader onderduikt op
deVeluwe en daar het laatste stukje van de tweede wereldoorlog meemaakt. Een
heel authentiek verhaal over mensen in een situatie die direct aan de werkelijkheid
ontleend werd. Eenpaar boeken later heeft Els Pelgrom een overstap gemaakt
naar een wereld vlak naast die direct herkenbare: via de fantasieen in een kinderhoofd (Drie Japies, 198o, en Lady Africa en nog een paar, 198 i) en gebeurtenissen op
degrens tussen leven en doodgaan (Kleine Sofie en Lange trapper, 1 9 84), beschreef
ze in De olifantsberg (1985) en Het onbegonnen feest (1987) een wereld waarin dieren en
mensen een volkomengeloofwaardige rol naast elkaar spelen. De maatschappij
van alledag dient in die boeken zelfs niet als decor of behang, maar de maatschappij van Pad en Zeugster en Mario in de Italiaanse heuvels is in deze boeken net zo
realistisch als het dagelijks leven bier in Nederland.
Ook dat is realisme: de bijna voor honderd procent verzonnen werkelijkheid,
die er ens in het hoofd van de schrijver ontstaat en, opgeschreven in een mooi
boek, net zo zichtbaar, tastbaar en reeel wordt als de `echte' werkelijkheid.

De grote kleine wereld — Het maatschap_pijkritische kinderboek

in politiek? Kan het ze wat schelen of er
een C D A - PvdA-combinatie regeert of een vvD-CD A-coalitie? Al het om normale kinderengaat, zal dat soort politiek ze waarschijnlijk koud laten en zullen ze
er voorgeen goud boeken over willen lezen. Maar het lit anders als het over
dictaturengaat, of over milieupolitiek, over kernenergie of over vluchtelingen.
Die onderwerpen interesseren veel kinderen wel en ze willen er best over lezen, als
diepolitiek in een mooi verhaal verpakt is. Want daar gaat het natuurlijk om: op
welke manier wordt er overpolitiek geschreven, heeft de schrijver een interessante vorm voor z'n inhoudgekozen? Kinderen kunnen heel emotioneel reageren
op de misstanden in de wereld en er zijn schrijvers die dat weten en er rekening
mee houden bij het schrijven over politieke onderwerpen. Maatschappijkritiek in
een aansprekende vorm is wel besteed aan kinderen.
ZIJN KINDEREN GEINTERESSEERD
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In het begin van deze eeuw werden er eigenlijk geen uitgesproken politieke
boeken voor kinderen geschreven. Veel meer dan tegenwoordig werd de politiek
als een zaak voor volwassenen beschouwd en ging men ervan uit dat kinderen, als
ze er al over nadachten, net zo als de volwassenen in bun omgeving zouden
denken en reageren. Het idee dat een kinderboek de kinderen maatschappelijk
bewust zou kunnen maken, kwam bij een schrijver op. Integendeel, als er over
armoe en ellendegeschreven werd, was dat niet om de kinderen te wizen op de
ongelijkheid in de wereld, maar op z'n best om ze te laten zien dat sommige
mensen het moeilijk hebben en toch deugdzaam zijn gebleven. Of niet natuurlijk.
Afke' s tiental (1903) van Nienke van Hichtum gaat over arme mensen en het
werd geschreven door een vrouw die uitgesproken sociaal-democratische opvattine had, maar het is niet een politiek boek, het doet niet een aanval op de
wantoestanden in de samenleving. Kruimeltje (1922) van Chr. van Abkoude gaat
over een arme Rotterdamse straatjongen die ook nog in een ellendig tehuis gestopt dreigt te worden, maar het boek roept een verontwaardiging op over de
verschrikkelijke narigheid waarin veel kinderen in die tijd verkeerden. Het is
gewoon een mooi verhaal met een erg gelukkig eind, en het ontroert kinderen
eerder dan dat het ze de ogen opent voor maatschappelijke misstanden.
Boeken met een expliciet politieke boodschap verschenen er dus niet in die tijd,
maar er zijn wel mensen geweest die scherpe kritiek hebben geuit op de impliciet
politieke boodschap van sommige kinderboeken. Mathilde Wibaut-Berdenis van
Berlekom bij voorbeeld veroordeelde in Het both en bet volkskind (1906) de `tallooze
oorlogs- en jachtverhalen, de beschrijvingen van gevechten van blanken teen
kleurlingen vooral, die ruwheid en gewetenloosheid tegenover vreemde rassen
aankweeken. On er den schijn van "onze ondernemingsgeest" te bewonderen,
worden veroveringsoorlogen goedgekeurd, roof en diefstal tegenover inboorlingen van een "vijandig" land goedgepraat'. Mathilde Wibaut heeft ook een hekel
aan de geschiedverhalen zoals die voor de jeugd werden geschreven. Niet alleen is
`geschiedenis' dikwijls een synomiem voor `oorlog', en weten de kinderen niet
eens dat er meer soortengeschiedenis bestaan dan die van de veldslagen, een
bezwaar teen dit soort verhalen is ook dat het bij kinderen vaderlandsliefde wil
opwekken door een partijdige verheerlij king van het vaderland. Wir zijn goed en
`zir zijn fout. En daarbij komt dan nog een leugenachtige beschrijving van vorstelike personen. `Terwiji we vorsten zelden bijzonder goede din en zien doen,
wordt de kinderen toch voorgehouden, dat zij ze moeten vereeren, zelfs liefhebben. [...] Onze Koningin wordt door Jan Politiek in dit tijdschrift [het tijdschriftje
Jeugell aan de kinderen voorgesteld als de Koningin van den Vrede! Toch kan het
kind dagelijks in de krant beschrijvingen lezen van de oorlogen, die wij in Indie
voeren.'
Vanuit het gezichtspunt van Mathilde Wibaut werd er dus wel degelijk politiek
bedreven via het kinderboek en ze neemt daar stelling teen. Niet teen de politiek
in het kinderboek, maar teen deze politiek. Want terwij1 ze aan de ene kant
schrijft dat de verering van oorlogshelden niet deugt, vindt ze aan de andere kant
dat het beter zou zijn om de kinderen de levensgeschiedenis te vertellen van
groot zijn geweest op het gebied van
wetenschap en kunst. D
'e afkeer
mannen
dieeer
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van den oorlog zullen wij gemakkelijker aankweeken, wanneer we de 'on ens en
voor de menschheid deden.'
meisjes leeren wat zulke ma
Tientallen are later pas worden er weer discussies gevoerd over politiek in het
kinderboek. Politieke, of tenminste maatschappelijke onderwerpen zijn na de
oorlog gewoner geworden in kinderboeken. De tweede wereldoorlog heeft de
kinderen niet gespaard en het is onmogelijk geworden om de realiteit buiten het
gezichtsveld van kinderen te houden. Schrijfsters als An Rutgers van der Loeff
schrijven verhalen die midden in de maatschappij spelen, zelfs al is dat een maatschappij van het verleden zoals in haar eerste kinderboek, De kinderkaravaan uit
1949. Maar over de functie en de noodzaak van politiek in het kinderboek wordt
pas in de are zeventig weer geschreven. Dan vinden vele geestelijke nazaten van
Mathilde Wibaut het wenselijk en mogelijk om via het kinderboek ha elij ke wantoestanden aan de kaak to stellen. Het past in de tijd: de oorlog in
Vietnam is dagelijks zichtbaar op de televisie, er komt een energiecrisis, grote
groepen vluchtelingen trekken over de wereld, gastarbeiders komen in groten
getale naar het rijke Westen en de laatste kolonien worden zelfstandig. Daarbij
komt een soort moderne openheid tussen volwassenen en kinderen die door de
tijdgeest en sommige pedagogen be left wordt. Het resultaat is een grote behoefte
om kinderen ook via boeken to betrekken bij de zorgelijke wereld van de volwassenen. En dus komen er kinderboeken waarin de uitbuiting van de Derde Wereld
behandeld wordt, boeken over racisme en over milieurampen. Er worden slechte
en goede boeken over dit soort politieke thema's geschreven, de slechte le en de
hood er to di op en de goede he ben de moraal in een spannend verhaal
verpakt, dat ook nog aardig geschreven is. Een echt meesterwerk in dit genre kan
me zo niet te binnen schieten en ik denk dat het eigenlijk ook zo niet werkt: een
meesterwerk heeft meer met de verbeelding to maken dan deze maatschappelijke
boeken, die een zekere documentaire waarde moeten hebben, en waarin de gebeurtenissen op de voorgrond staan.
die ook enige tijd actief (kamerlid,
Jan Terlouw is een kinderboekenschrijver
minister) in de politiek is geweest. Terlouw heeft in de kinderboeken die hi' heeft
geschreven altijd een duidelijke boodschap verkondigd. Hi' schrijft over serieuze
eid in deze wereld beseffen en daar met elkaar
mensen die hun verantwoordelijkh
en met hun kinderen niet alleen veel over praten en discussieren, maar er ook
duidelijk actie aan verbinden. Dat past in de tijd, Terlouws boeken gaan over de
problemen die in de jaren zeventig en tachtig actueel zijn. Niet alleen daarom,
maar vooral vanwege zijn verteltalent zijn zijn boeken populair. Hi' heeft verschilorden
lendeprijzen gewonnen (twee keer de Gouden Griffel) en zijn
boeken w
eel gelezen en vaak herdrukt.
v
Boeken met een duidelijke maatschappijkritische inslag hoeven, dat heeft Terlouw bewezen, niet noodzakelijkerwijs saai en prekerig to zijn.
In Oosterschelde ivindkracht lo uit 1976 beschrijft Terlouw de discussies rond de
afsluiting van de Oosterschelde. In 1975 was het kabinet-den Uyl (waarvan Terlouws partij D'66 deel uitmaakte) na lange, crisisachtige discussies akkoord gemili in deze
gaan met afslung van de Oosterschelde op een manier die hetmilieu
Zeeuwse zeearm zou sparen. In zijn boek verbindt Terlouw de discussies over de
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afsluiting van de Oosterschelde met de watersnoodramp van 1953, een logische
verbinding, want de Deltawerken waren het gevolg van die ramp en de afsluiting
van de Oosterschelde was onderdeel van de Deltawerken. Terlouw kiest een man
en een vrouw, Henk en Anne, die als pasgetrouwd paar de rampnacht van zeer
nabij meemaken. Heel beeldend en spannend schrijftft Jan Terlouw over de watersnoodramp, hi' beschrijft de menselijke ellende, de doden, het verdronken vee, het
verdriet. In het tweede deel van het boek zijn Anne en Henk met hun twee zoons
in felle discussiesgewikkeld over het wel of niet afsluiten van de Oosterschelde.
Alle argumenten die in de jaren voor 1975 in de Nederlandse kranten en op de
televisie te horen warengeweest, werden in dit jeugdboek nog eens op een rijtje
gezet, en uiteindelijk zijn alle partijen tevreden met het compromis dat in de
Tweede Kamer bereikt wordt. Anne spreekt over een kloof die overbrugd is
tussen twee soorten mensen, 'de mensen die in techniek geloven en mensen die
vinden dat een lieveheersbeestje een veel kunstiger bouwwerk is dan de Haringvlietsluizen'. Een mooie vrome conclusie die bij een slechtere schrijver dan Jan
Terlouw tot een onuitstaanbaar gepreek had kunnen leiden. Dat gebeurt in Oosterschelde windkracbt I o niet. Het is een spannend, informatief, aangenaam leesbaar
verhaal.
Eigenlijk kun je precies hetzelfde zeggen van de boeken van Henk Barnard.
Zijn boeken aan over het andere rote politieke complex van de jaren zeventig,
dekolonisatie en racisme. Ook zijn boeken zijn verschillende keren met een Gouden Griffel bekroond(typerend voor de jaren zeventig is die grote voorliefde voor
boeken met een maatschappijkritische ondertoon). Kon hesi baka, kom gauw tern
(1976) gaat over het Surinaamse meisje Georgien dat bij een oom en tante op het
Surinaamse platteland woont. Haar moeder is naar Nederland gegaan, Naar broerte Herwin woont in Paramaribo bij de Buren van vroeger. De kinderen zullen ook
naar Nederlandgaan als hun moeder genoeg verdiend heeft voor de overtocht.
Als hun moeder schrijft dat ze kunnen komen, moeten Georgien en Herwin
afscheid nemen van Suriname, hun familie en vrienden. Dat kost moeite, maar vol
verwachting aan ze op reis. In Nederland is het leven heel anders dan in Suriname. Het is er koud, de onderburen zijn vijandig en op school doen sommige
kinderen en onderwijzers ook vervelend tegen de Surinaamse kinderen. Daar
komt bij dat Georgien haar vader wil opzoeken, die ook in Amsterdam woont.
Haar moeder heeft zich er kennelijk bij neergelegd dat hi' niet meer bij hen komt
wonen, maar Georgien wil hem spreken. Ze vindt hem uiteindelijk ook, maar hi'
heeft een andere vrouw en komt niet bij hen terug. En Georgien heeft inmiddels
gemerkt, dat een vader die niet bij je woont voor Hollandse begrippen niet een
echte vader is. Ze is er ongelukkig over en heeft heimwee naar Suriname. Later
gaat ze terug, besluit ze dan, ze wil verpleegster zijn in haar eigen land.
Henk Barnard heeft tussen de hoofdstukken van het boek een soort vervolgverhaalgeschreven over de koloniale geschiedenis van Suriname. Dat beklemtoont
de didactische strekking van Kon hesi baka, want die geschiedenisstukken hebben
geen functie in het verhaal over Georgien. Het boek is op twee elementen gebouwd: aan de ene kant is het een aardig en interessant verhaal over een meisje dat
van de ene naar de andere cultuur reist en zich daar eenplaats moet zien te
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veroveren. Dat is genoeg om een mooi boek te maken. Het andere element is de
maatschappijkritiek: Georgien is een slachtoffer van de koloniale politiek van
ederld
N
anen als ze in Nederland komt merkt ze dat er zo iets als racisme bestaat.
Maar ze is een aardig kind en dat blijftft ze ook, want in een boek zo vol gebeurtenisse krijgen de personages zelden de kans om karakters te warden. Georgien,
Herwin, hun oom en tante, hun moeder en hun vader, hun vriendinnen en vrienden zijn allemaal aardige mensen met een Surinaamse tongval en Surinaamse
gewoonten. Zo zijn Surinamers, denk je als je het boek gelezen hebt, wat gemeen
m ze zo minachtend te behandelen.
o
Orkaan en Ma (198o) van Sonia Garmers lijkt wat thema betreft op Kon hesi
baka, maar de uitvoering is heel anders. Misschien komt dat doordat Sonia Garmers Antilliaanse is. Er zijn heel weinig Nederlandse kinderboeken geschreven
t onze
door mensen die afkomstig zijn
ui voormalige kolonien. Om te weten te
komen hoe kinderen daar leven, zijn we aangewezen op Nederlanders die hun
jeugd doorbrachten in Indonesie, Suriname of de Antillen, zoals Miep Diekmann,
of op Nederlanders die zich als volwassene zijn gaan interesseren voor die landen
overzee, zoals Henk Barnard.
Sonia Garmers schriift met een heel lichte ironie over Hollanders en hun gebruiken, met name over hun manier van optreden tegenover buitenlanders. In
Orkaan en Maya gaat Mara naar Nederland om een timmeropleiding te volgen.
Haar vader Chitu is ziek en wil dat zijn dochter een serieuze opleiding krijgt. Voor
hij doodgaat moet dat gebeuren en dus words Mara naar Nederland gestuurd. Zij
weet niet dat haar vader doodziek is, ze laat hem achter in de zorgen van een
aardige vrouw, Chaya, en van haar 'on ere neef Orkaan (een bijnaam), die no al
verliefd op haar is. Het boek gaat over de manier waarop Chitu, Chaya en Orkaan
op het sterven van Chitu en over Mayra'
zich voorbereiden
sbelevenissen in
Holland. Teen
haar vader vertelt ze alleen over de,
leuke kanten van Nederland
g
maar aan Orkaan schrijft ze over de vervelende, discriminerende din en die ze
meemaakt, zoals de domme vragen die Hollanders aan kleurlingen stellen. Als ze
naar huis geroepen wordt omdat haar vader op sterven ligt, komt ze terug en
regelt ze de begrafenis. Ze is een heel zelfstandig meisje (en geemancipeerde
vrouwen hebben het niet makkelijk op Curacao), ze wil de timmerwinkel van haar
vader zelf voortzetten en vindt een andere vrouw die ook timmervrouw is, om
voortaan samen te werken. Als Orkaan wil, kan hi' na zijn eindexamen bij de twee
vrouwen in dienst komen.
Orkaan en Ma is veel minder dan Kon hesi baka een politiek boek. Politieke
thema's zoals dekolonisatie, racisme en vrouwenemancipatie spelen een grote rol,
maar zijn tegelijkertijd ondergeschikt aan het hoofdverhaal: het doodgaan van
oom Chitu. Dat is de kracht van het boek. De maatschappij, vooral die in Nedland, deugt op veel punten niet, dat is duidelijk, maar het wordt zo terloops aan de
orde gesteld dat kinderen het waarschijnlijk niet eens als thema opmerken.
Het lijkt erop dat politiek als expliciet thema in de loop van de jaren tachtig uit
het kinderboek verdwenen is. Maar dat wil helemaal niet ze en dat dat voor
eeuwig is en altijd.

i
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KEES FENS
Achter de berg

wordt de Bibelebontse berg alleen geevenaard door de
hemel of misschien het voorgeborchte,
want het gaat om een kinderhemel. De
kinderen zijn alien hetzelfde, doen hetzelfde met dezelfde din en en zonder twijfel met hetzelfde resultaat: een lang en gelukkig leven. Alleen de traditionele
hemelse rijst is pap geworden. De oude opvoeders, die uniformiteit als het hoogste ideaal zagen – niet zo dwaas in een christelijke cultuur, waarin ieder volmaakt
moest worden als zijn hemelse vader – moeten de Bibelebontse berg wel als de
realisatie van hun dromen hebben gezien. En op de berg lazen alle kinderen
natuurlijk ook nog dezelfde goede boeken, niet minder voedzaam en gezondmakend als de pap. Of is het 'clan de pap'. De opvoeders zouden het antwoord
geweten hebben, want hun taal vereiste een zeer hecht regelstelsel, gezien de
beoogde uniformiteit.
In de negentiende, maar vooral in de twintigste eeuw breekt op de berg de
spraakverwarring uit: de modeltaal begint te wij ken voor allemaal eigen talen. De
kinderen zijn hun uniformiteit kwijt, hoeveel pogingen er ook gedaan worden die
te redden. Dezelfde boeken worden duizenden verschillende boeken, gericht op
leeftijdsgroepen, klassen, godsdiensten, geslacht, maar ook te verdelen naar al of
niet vermeende kwaliteiten, waardoor iets als een canonvorming ontstond. Het
anal boeken werd in deze eeuw zo groot, dat het hemelse woonoord van de
kinderen een boekenberg werd waarvan de kinderen zelf verdwenen liken. Als er
indeze eeuw van een ontwikkeling gesproken kan worden is het deze: het boek
zelf is veel meer voorwerp van aandacht geworden dan het kind; het passende
boek van eens isgevolgd door het hopelijk passende kind. Er zijn in deze eeuw
zoveel kinderboekengeproduceerd, dat het erop lijkt dat het ideaal: elk boek zijn
IN CONSISTENTIE

eigen kind, nagestreefd is.
De aandacht voor het boek heeft overigens meer tot produktie dan tot reflectie,

zeker niet tot enige ordening geleid. De berg lit er nog altijd als de schepping van
een wat radeloze maker, die het op de zesde dag niet meer wist. En toen maar
alvastging rusten. Voor de geschiedenis van het Nederlandse kinder- en jeugdboek in de negentiende en twintigste eeuw bestaan nauwelijks of geen aanzetten,
althans wanneer men, zoals het bij een literaire geschiedenis betaamt, het boek als
uitgangspunt neemt. De canonvorming, waarover boven gesproken werd, heeft
zich, zonder schriftelijke vastlegging, onder de lezers voorgedaan; de list is niet
als uitgangspunt genomen door critici en historici van hetjeugdboek om tot
ordening te leiden.
Een literatuurhistoricus van de twintigste eeuw, met de opdracht voor een
geschiedenis van die letterkunde, maar alleen beschikkend over duizenden boeken, tienduizenden kritieken en losse beschouwingen, sociologische en psychologische studies over de lezers – met die van hem laat zich de positie vergelij ken van
wie een overzicht wil schrijven van het kinder- en jeugdboek in de twintigste
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eeuw. De twee auteurs stonden dan ook voor een berg. Er is een ordeningsprincipe toegepast, dat, hoe aanvechtbaar het, als elke poging tot ordening, ook zal
zijn, het voordeel heeft dat er een maximaal aantal boeken in betrokken kon
worden, dat de ongeschreven canon zichtbaar werd, dat boeken uit de hele periode een kans kregen. De boeken zijn onderverdeeld naar genres. Voor alle
genres werden uit de hele periode representatieve boeken gekozen. En die werden
met elkaar vergeleken. De genre-indeling is in dit geval gerechtvaardigd: het
kinder- en jeugdboek heeft zichzelf daarnaartoe geordend en de lezers hebben zich
erbij aangepast. De auteurs laten het eerste initiatief aan de boeken zelf en aan de
lezers.
De vergelijkingen leveren vaak de verrassingen op van de gelijkheid bij alle
verschillen. De jeugdliteratuur in de twintigste eeuw blijkt vrij constant van
karakter, en al is er in de beoordeling een over an naar grote aandacht voor de
literaire kwaliteiten aan te wijzen (wat overigens de lectuue gelukkig onuitroeibaar maakt, want ook een uitsluitend literair verantwoord aanbod van kinder- en
jeugdboeken roept het beeld op van een Bibelebontse hemelberg), de literaire
waarde van een aantal klassiekgeworden kinderboeken is niet gering. Het zelfbewustzijn van de nieuwe leer (die overigens even dogmatisch kan worden als
verworpen vroegere stelsels) is meestal niet in staat de eigen gehuldigde kwaliteiten in het verleden te herkennen.
Dat de twintigste eeuw in de beschouwingen van de twee auteurs niet volledig
geinventariseerd is, zal duidelijk zijn. Een eerste (en tweede) orde is in elk geval
aangebracht. De keuze van te behandelen boeken kon niet root zijn, Wilde er
geen beredeneerd titelregister ontstaan. Kinder- en jeugdliteratuur lijkt in dit
opzicht van de literatuur of te wij ken, dat de schifting door de tijd veel kleiner is.
Talrijke boeken handhaven zich, sours meer dan een eeuw. Of ze worden gehandhaafd: in hetgeheugen van de lezers van eens. Het grote aantal al of niet direct
aanwijsbare actieve jeugdboeken wordt ook hierdoor in stand gehouden: voor de
schrijvers erover valt de grens van recente jeugdlectuur samen met die van bun
eigen jeugdlectuur. In hoeverre zeer persoonlijke normen daarbij literair-kritische
normengeworden zijn, althans als zodanig worden gepresenteerd, weet ik niet.
Jeugdboeken worden later maar al te gemakkelijk in het geheugen gestructureerd
naar de literatuur toe. Het komt mij voor dat het schiftingsproces van zogenaamde
volwassen literatuur, ook in hetgeheugen van de individuele lezer, veel meedogenlozer is. De vertedering om de lezer die men was, krijgt alleen bij de kinder- en
jeugdliteratuur alle kansen. Of is het vertedering om de gevoelens die men eens
had?

46o

`In de verloren jeugd van Judas werd Jezus verraden', citeert Graham Greene uit
het vers van de dichter AE, het minimalepseudoniem van George William Russell. Wat zou Judas als kindgelezen hebben? Greene citeert de reels uit het
gedicht aan het slot van een essay over de beslissende invloed van een in de jonge
jaren toevallig gelezen boek. Hi' kwam terug op die jeugdlectuur en haar verregaande consequenties – men kiest, speurend langs de boekenplanken, zijn beroep,
– in het eerste deel van zijn autobiografie, A Sort of Life. En zijn
zelfs zijn dood–in
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biograaf, Norman Sherry, herneemt het verhaal , tot en met de niet lichte uitspraak
dat het vroege lezen meer invloed op het gedrag heeft dan welk godsdienstig
onderricht ook. Toen Greene veertien was, sloeg zijn toekomst toe. Hi' las The
Viper of Milan van Marjorie Bowen. En hi' wist dat hi' schrijver zou worden. Het
boek van Bowen dankt daar nu zijn roem aan: het heeft een root schrijver
voortgebracht. En die schrijver wellicht zijn grondthema geopenbaard. Maar,
enkele kinderboeken hadden de slag van de toekomst voorbereid. In 1 946 publiceerde Greene zelf een kinderboek, The Little Train. Het zal in elk geval geen
machinist hebben voortgebracht – de uitwerking van boeken is nooit rechtlijnig.
Misschien is een vroegere gebeurtenis uit Greenes leven nog veelzeggender. In
een zomervakantie, logerend in het buitenhuis van een oom, ontdekte hi' plotseling dat hi 'icon lezen'. De omschrijving is heel mooi, want 'kunnen lezen' is een
rafie
boek kunnen lezen. Het boek heette Dixon Brett, Detective. In zijn
zou
beschrijft hi' het vervolg: Ik
' wilde niet dat iemand van mijn ontdekking
weten; daarom las ik alleen in het verborgene, op een afgelegen zolderkamertje,
maar mijn moeder moet toch ontdekt hebben wat ik deed, want zij gaf me Ballantynes Coral Island voor de treinreis naar huis [...]. Toch wilde ik nog niet mijn
nieuwe talent bekennen, en ik keek de hele reis naar Bletchley naar de enige
in mijn geheugen vastzette, dat ik vandaag
di zichzo
illustratie. Gee wonder dat die
de dag met mijn geestesoog de groep kinderen kan zien, op de rotsen opgesteld. Ik
denk dat ik bang was dat lezen de entree tot de voorbereidingsschool betekende
[...], of misschien had ik een hekel aan het gevoel van bescherming dat ik altijd
ontdekte wanneer ik geprezen werd voor wat anderen gewoon van nature deden.'
Merkwaardig, dat Greene de voor de hand liggende verklaring niet ziet: die van
gst voor het tweede boek, wanneer het eerste met rote intensiteit is gelezen.
dean
Het eerste boek is een wereld geworden. En die verlaat je niet gemakkelijk voor
een andere. Zijn staren naar de illustratie en het ongeopend laten van het tweede
boek – het bewijst dat er nooit met meer overgave gelezen wordt dan in de jeugd.
Kinder- of jeugdboeken hebben een werkelijkheidsgehalte dat door de lezer we
licht nog in zijn eerste literaire boek wordt herontdekt. Misschien is de latere
leeshonger wel een doorgaande poging de ervaringen met het eerste boekkte
hervinden.
Het toevallige van de keuze. Dat moet benadrukt worden. Wie spreekt over 'de
vraag van het kind', dwaalt, tenzij hi' als de inhoud van die vraag alle beschikbare
boeken beschouwt. Over de aard van 'de vraag van het kind' is even weinig te
zeggen als over de inhoud van de vraag van de volwassen lezers. Achter de berg
boeken van dit boek staan miljoenen onbekenden. Toch is er over hen in de loop
van de eeuwen heel veel met zekerheid gezegd. Waardoor er ook met zekerheid
over de bijpassende boeken en bun uitwerking gezegd kon worden. En er boeken
geschreven werden naar het beoogde ideaal. De opvoeders hebben nooit iets aan
het toeval willen overlaten. Maar dat toeval is altijd de sterkste gebleken. Uit de
jeugdboeken ontsnapte een geest, die zij er nooit in hadden kunnen ontdekken.
De geschiedenis van hun opvattingen, zoals die voor de periode de laatste honderd jaar is beschreven in het proefschrift van Anne de Vries, Wat heten goede
kinderboeken?, vormt een autonoom verhaal, waarlangs zich zelfstandig de – onge-
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schreven –geschiedenis van de lectuur door kinderen beweegt. Het grondmateriaal is in beidegevallen hetzelfde, maar de twee hebben verder niets gemeen. De
bibelebontse berg is alleen voor de opvoeders een gevestigd rijk, met misschien
meer herinneringen aan bijbel en bibliotheek dan aan babel. Voor de kinderen is
die berg een anarchistische warboel, waar zij nu en dan een boek uit lezen dat goed
of slecht, verantwoord of niet, voor hen de hoofdprijs uit de loterij kan zijn, al
zullen ze datpas achteraf beseffen. Wanneer er althans later een reflectie op hun
kinderlectuur volgt. (Die is helaas vrij zeldzaam, zeker bij ons; een enkele schrijver
waagt zich eraan, op verzoek meestal en dan is de uitwerking van het zelfonderzoek meestal erg anekdotisch.)
Ik meen dat zeker voor deze en de vorige eeuw de nadruk op die anarchistische
warboel moet liggen. En dat niet ten gevolge van de rote hoeveelheid kinderboeken. Wat er voor hen isgeschreven, is voor de kinderen in een enkel opzicht te
overzien, laat staangeordend, alle fraaie indelingen van de jeugdbibliotheek ten
spijt. Kinderen kunnen niet kiezen, zij nemen. Of, en dat is misschien niet onbelangrij k: er wordt voor hen gekozen. Misschien kan ook dat de zeer lane levensduur van sommige kinderboeken verklaren. De ouders kiezen wat ze zelf evenmin op eigen initiatief, eens ook hebben gelezen. Daarmee alleen is overigens het
soms een eeuw lane
g
succes van een aantal boeken niet verklaard.
,
Dat kinderen
bij door de ouders aanbevolen boeken, menen met de volwassenen mee te lezen,
kan iets over hun enthousiasme ze en. Niet minder belangrijk, maar niet onderzocht, althans ik ken ergeen enkel artikel over, is de taal van de blijvende succesboeken. Bekkering wijst in een van zijn bijdragen aan dit boek terecht op de
fatale herschrijving die bij Fulco de minstreelheeft plaatsgehad. De taal is gemodelleerd naar de bekende toe. Eens verwees die – zeker voor latere jone
g
lezers – naar
een voorbije terug. Ze kreeg daardoor een volwassen allure, een literaire wellicht
zelfs. De bekoring daarvan, mede gevolg van de onduidelijkheid om de veroudering, ma niet onderschat worden. Voor de naar de jeugdlectuur afgezakte histohetzelfde.
Jeugdboeken danken een langrische romans voor
volwassenendurig succes mede aan het feit dat ze naar de taal verouderd zijn. Het taalgevoel
van kinderen is veel retorischer dan door cans verondersteld wordt. Wat met
andere retorischegevoeligheden moet samenhangen. Wie de hoofdstukken over
de negentiende en de twintigste eeuw uit dit boek leest, zal een aantal van die eens
vertrouwde oudere boeken tegenkomen. Wie ze nu zou herlezen, zou misschien
schrikken van het taalgebruik, maar zeker verwonderd zijn over de mogelij kheden die die taal voor hem eens bleek te hebben. Die taal is nu haar mysterie van
onduidelijkheid kwijt, de lezer zijn rote en kleine retorische gevoelens. Hi' leest
niet na, schrijft niet na en doet niet na. Hi' is zichzelf geworden. Denkt hij. Op de
berg lit de misschien aardigste gestalte van de vele die ieder in zijn leven aanneemt. Erachter lit voor velen een tweede berg, die van de literatuur. Maar de
individuele voorkeuren daaruit zijn toch gekozen door de hardnekkigste lezer die
zijn geweest: die van het eerste boek. De door Greene meest bewonderde
we
auteur is Conrad. Diens werk is medegeschreven door de auteur van Dixon Brett,
Detective. En uiteraard vooral door Marjorie Bowen. Achter de berg, in de literatuur, ontdekken we wat we al kennen. Het kinderboek, goed of slecht, is de eerste
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[49] 'Een waarschuwingvoor lqers' getekend door John D. Batten. Uit Joseph Jacobs,
Celtic Fairy Tales (1892).
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literatuur. Als het toeval onsgunstig is. Heel veel van wat in dit boek aan werken
wordtgenoemd of beschreven, geprezen of gelaakt, is voor de meesten, al hebben
ze zegelezen ,
vergeefs geschreven. Van velen staat het ene boek er echter in. Maar
waar is De wigwam in de stad? Daarvan zijn de sporen na een halve eeuw nog in mij te
vinden. En waar is Ontvoerd van Hans de la Rive Box? De angstgevoelens door dat
boek veroorzaakt, zijn nog ouder, maar zeer hardnekkig: ze in en vergroot nog,
op ontelbare andere zaken en mensen over.
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De relatie tussen de kinder- of jeugdlectuur en de later gelezen literatuur lijkt een
heel zwakke, nauwelijks aanwijsbare. Het gaat om twee verschillende leeswerelden. Dat in de tweede de opvoeders heel wat meer te vertellen hebben dan in de
eerste – op school wordt literatuur van niet-literatuur gescheiden op gezag van de
leraar of het schoolboek – ma g wel eens gezegd worden. Het verschil tussen pedagogische en literaire adviezen is overigens gering. Achter het literatuuronderwijs
staat een even ideale mens, de schaduwfiguur van de oude humanist, als achter de
opvoedkundige bemoeienissen , waar hi' de heeft
gestalte
van
hft hetkind
b,
kwetsbare
de brave burger van de toekomst. Het kan voor de eigenzinnigheid van de
beoogde lezer pleiten, dat onderwijs noch adviezen veel hebben uitgehaald.
Ik noemde de betrekkingen tussen kinderlectuur en de literatuur van de latere
lezer zwak en nauwelijks aanwijsbaar. De vraag naar de doorwerking van de
kinderlectuur, waarbij het lezen van literatuur als vanzelfsprekend in het verlengde litg
van het jeugdboek, zou wel eens negatief beantwoord moeten kunnen
worden. De succesvolste dichter voor kinderen en dat van alle tijden, is Annie
M. G. Schmidt. Over de zeer hoe literaire kwaliteit van haar werk bestaat geen
enkel meningsverschil. Haar eerste bundel verscheen bijna veertig jaar geleden.
Waarschijnlijk is in dit land niet eerder door zoveel kinderen zoveel uitzonderlijke
poezie gelezen. Maar enig effect op de lezen van andere poezie heeft het niet
gehad. De dichter blijft de onbekendste Nederlander. Behalve de ondergrondse
verbinding, waarover ik boven schreef en die pas laat aan het daglicht komt, is er
nauwelijks of niet een aansluiting tussen kinderliteratuur en de latere lectuur,
literair of niet. Als die latere lectuur er al komt. Dat kan een van de oorzaken zijn
van de scheiding die gemaakt wordt tussen kinderliteratuur en literatuur voor
volwassenen en van die scheiding is deze Bibelebontse berg mede het resultaat. In
sommige literaire naslagwerken – het Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse letterkunde bij voorbeeld – is de scheiding ongedaan gemaakt. Auteurs van kinder- en
jeugdboeken staan in de neutraliteit van het alfabet tussen andere schrijvers. Maar
in En eland waar het kinder- en jeugdboek altijd veel zelfbewuster aanwezig is
geweest, kennen in de geleerde Oxfordtraditie literatuur en jeugdliteratuur hun
eigen naslagwerk. In de literatuurgeschiedenissen is ook in de kleine letters geen
plaats voor de jeugdliteratuur. Mede daardoor blijven de twee literaturen naast
elkaar bestaan. Relaties tussen de twee worden niet of nauwelijks gelegd. Achter
de berg van dit boek lit de `rote literatuurgeschiedenis'. Ook op de enkele
universiteiten waar jeugdliteratuur gedoceerd wordt binnen de geschiedenis van
de Nederlandse letterkunde, wordt ergeen poging tot integratie gedaan.
Toch moeten er talloze verbindingen aanwezig zijn en dat niet alleen in het
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scheve patroon waarin de jeugdliteratuur genres en stijlen doorzet of herneemt die
in de grote literatuur hun tijd gehad hebben (dat heeft ze dan met het lectuurboek
gemeen). Het historische jeugdboek, met sterk nationalistische trekken en met als
glorieuze tijd van handeling de gouden eeuw, is hiervan een voorbeeld, in de
jeugdliteratuur van de negentiende en van de twintigste eeuw. Ook het realisme
uit de officiele literatuur heeft zijn voortzetting gekend in het jeugdboek. No al
wat van de kinderpoezie uit het eerste kwart van deze eeuw is zonder de esthetiserende invloed van de Tachtigers ondenkbaar. De geschiedenis van de Nederlandsepoezie vanaf Vijftig is in hoe mate onvolledig zonder de moderne jeugdpoezie, in het geval van Annie M. G. Schmidt even tegendraads, anarchistisch
zelfs – ook in het woordgebruik – als wat toen de nieuwe poezie heette. Ze vindt
ook in dezelfde tijdgeest haar oorsprong. Zoals in de literatuur, naar de opmerking van Rodenko, de taal gedemocratiseerd werd – er bestaat niet langer een
literaire taal – zo is dat ook in de kinder- en jeugdliteratuur gebeurd: de `gewone
woorden' namen definitief hunplaats in en maakten die ook waar.
Met het materiaal in dit boek bijeengebracht moet het mogelijk zijn eerste
pogingen tot integratie van beide literaturen te doen. Er zal no al wat onderzoek
voor nodig zijn, er zullen methoden moeten ontwikkeld worden, met name in de
benaderingswijzen van jeugdliteratuur. In de literaire kritiek op het kinder- en
jeugdboek zijn daartoe de laatste jaren eerste, gelukkige, aanzetten gegeven.
dlectuur en daarmee de toekomst van de lezer
Koud schapevlees, het kan de jeug
definitief beinvloeden. Het is goed dat te bedenken aan het slot van een boek dat
alles rond diepapieren wereld buiten lijkt te sluiten. Er is een autobiografie die
zichzelf door de eerste alinea ervan zo overbodig lijkt te maken als die van John
Ruskin. Praeterita beet zijn levensgeschiedenis, maar wat blijvend was, staat in de
eerste reels. Wie leest, leest zich een oordeel voor de rest van zijn leven, maar er is
wel eengelukkige verkeerde tante nodig: 'Ik ben, en mijn vader was het voor mij,
een vurige Tory van de oude school, dat wil zeggen, de school van Walter Scott en
van Homerus. Ik noem deze twee uit de talloze Tory-schrijvers, omdat zij mijn
enige twee meesters waren. Ik las de romans van Walter Scott en de Iliac (in de
vertaling van Pope) onafgebroken toen ik een kind was, althans door de week;
's
zondags werd bun werking wat getemperd
'
door Robinson Crusoe en The Pilgrim s
Progress, want mijn moeder had de verborgen wens van mij een evangelische
dominee te maken. Gelukkig had ik een tante die evangelischer was dan mijn
moeder, en mijn tante gaf mij koud schapevlees bij het zondagse avondeten. Dat –
omdat ik veel meer van warm schapevlees houd – verminderde de invloed van The
Pilgrim' s Progress aanzienlijk, en het slot van het verhaal is, dat ik alle edele verbeeldingrijke lessen van Defoe en Bun an kreeg, en toch een evangelische dominee
ben.'
Je moet oud worden om zo over je jeugdlectuur te kunnen schrijven – Ruskin
was zesenzestig toen hi' zijn autobiografie schreef. Door ontelbare later gelezen
boeken been, begint de eerste lectuur structuur te vertonen. Voor de schrijvers
over jeugdliteratuur geldt hetzelfde. Zij zijn altijd zeer oud in verhouding tot de
leeftijd van de beoogde lezers van de door hen besproken boeken. Het is alsof de
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hele literaire kritiek in handen was van tachtigjarigen en ouder. En die vergelijking verzwijgt dan nog het allerbelangrijkste: van de jeugdige lezers kennen wij
op zijn best twee opinies: mooi en niet mooi. Er is een mooie uitspraak van Auden:
`Als lezers blijven we in het kinderkamer-stadium zolang wij geen onderscheid
kunnen maken tussen smaak en oordeel, zo lang als de enige mogelijke uitspraken
die we over een boek kunnen doen er twee zijn: bier houd ik van, bier houd ik niet
van.' Natuurlijk wordt in dit boek iets van de smaak van de kinderen zichtbaar –
zonder hun voorkeuren zouden de boeken zelfs niet de kortste geschiedenis hebben kunnen maken. Maar de oordelen komen allemaal van de volwassenen. En ze
schrijven die neer met een ingebeelde goede smaak, die echter een verworven
cultuurprodukt is. Elke criticus van een kinderboek schept zichzelf tijdelijk om
tot de ideale 'one lezer. En die bestaat niet. Gelukkig.
Misschien verwijdert dit de volwassenen het verst van de kinderen: het verlies
van slechte smaak. Of het moet het verlies zijn van het vermogen een schitterende
verbeeldingswereld te scheppen uit soms inferieur materiaal. Maar wat is inferieur? Anton Wachter, in wie toch de kiemcel aanwezig was van een der grootste
vermogens tot verbeelding uit de Nederlandse letterkunde, ondervond een van
zijn eerste literaire sensaties bij lezing – samen met zijn moeder – van de feuilletons
uit Het Nieunis van den Dag. Weinigen beginnen op het niveau van het grijze kind
Ruskin.
In dat superieure jongensboek, waarin een kinderlijk rechtlijnige geest alle veldwachters van degevestigde denkorde te slim of is, Orthodoxie van G. K. Chesterton, staat deze fraaie opmerking: Ten kind van zeven wordt opgewonden wanneer het verteld wordt dat Tommy een deur opende en een draak zag. Maar een
kind van drie wordt opgewonden, wanneer het verteld wordt dat Tommy een
deur opende. on ens houden van romantische verhalen, maar kleine kinderen
van realistische verhalen – omdat ze die romantisch vinden. Feitelijk is een klein
kind de enige denk ik, aan wie een moderne realistische roman kan worden voorgelezen zonder dat die hem verveelt.'
Er isgeen speld tussen te krijgen. Maar niemand zal dat ook willen. Ik citeer de
tekst ook als een bewijsstukje voor het bestaan van een kleinere berg achter de
Bibelebontse berg: die van de auteurs die heel hun leven de wereld van het kinderboek trouw zijn gebleven (waarmee ik hun niet een kinderlijke geest, in de meestal
pejoratief bedoelde zin, wil toedichten). Ze zijn te verdelen in drie- en zevenjariden op. Zij schrijven vaak alsof nog
gen, meestal treedt er vermenging van leeftijden
niemand voor hengeschreven heeft en kunnen zowel de beschrijving van het
openen van een deur tot een ongewone gebeurtenis maken als de lezer doen
geloven in de draak achter de deur. In dat geval schrijven zij, zoals Chesterton dat
op hoog niveau heeft gedaan, detectives. Van de eerste soort is bij ons Bomans een
heelgoed voorbeeld, Harry Mulisch in sommige opzichten ook. Onder de dichters zijn ze talrij ker.
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Het laatste woord aan de criticus Mario. Hi' schreef zijn recensie al weer jaren
geleden in een van de lessen die de jeugdbibliothecaresse Jannie Daane op zijn

DE TWINTIGSTE EEUW

la ere school gaf. Zij nam de bespreking, waarin op wonderbaarlijke wijze alle
mogelijke recensies bijeen zijn gebracht, op in haar boekje Avonturen met kinderen
en boeken. Zij heeft in haar lane loopbaan op vele wizen meegewerkt aan wat zich
de laatste vijfentwintig jaar voltrokken heeft: de volwassenwording van het kinderboek. En daarvan is dit boek mede het resultaat. Al vindt Mario het als eerste
niet zogoed:
Ik vind het eengoed boek
Ik vind de tekeningen vooral erg goed
Het is een boek voor iedereen
Voor jong en oud
Het is wel een dun boek
Het moet eigenlijk dikker zijn.
Ze hadden best de tekst weg kunnen laten
In de tekeningen staat al een tekst.
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[I] De Fabelen van P.J.Renier: het eerste Vlaamse both voor dejeugd dat in onafhankelijk Belie
verscheen. De eerste druk van dqe La Fontaine-bewerkingen is van 1832 en getiteld Uytgekozen
verdichtselen.

EMIEL WILLEKENS

[Plat in de kinderjaren het bade boeit en tooit
Het kinderboek in Vlaanderen, I 8 3 0- I 9 8 5

DE NEGENTIENDE EEUW; EEN MOEIZAME OPGANG

ANNEER DE BELGISCHE STAAT

zich in 183 o op grond van het vrijheidsprincipe onafhankelijk verklaart en zich na
het afsluiten van het `Verdrag der xxiv Artikelen' geconsolideerd acht, is het
culturele landschap voor het noordelijke – Nederlandse dialecten sprekende –
landsgedeelte bijzonder kaal. Sinds de opkomst van de industriele revolutie
kende de Vlaamse bevolking een lange periode van economische, sociale neergang en van fysieke aftakeling; dit achterlijke gewest bood het stedelijk en landelijk proletariaat geen kansen tot opleiding. De lage levensstandaard herleidde het
gezinsleven tot nul en verplichtte de kinderen op one leeftijd mee uit werken te
bl eef
en de halve bevong
lki
gaan. Met het gevolpd.at de scholarisatie zeer beperkt
tot ver in de negentiende eeuw analfabeet bleef. Niet het schoollopen maar wel de
kinderarbeidgold als reel bij een naar slaafse huisnijverheid, fabrieks- en landbeid verwezen bevolking. Geletterdheid, een schijn van verheffing, belangstelling
voor de taalkwestie, beoefening van literatuur, dat alles kon enkel de zaak zijn van
de iets betergesitueerde kleine burgerij. De leidinggevende standen waren onder
het Habsburgse en het Franse regime immers volkomen verfranst, een toestand
die de taalpolitiek van Willem 1 tussen 181 5 en 18 3 o niet ongedaan had kunnen
maken. De impulsen die het Koninkrijk der Nederlanden in die weinige jaren wel
had kunnengeven, werden – zeker op onderwijsgebied – in het onafhankelijke
Belie dat zich wenste te distantieren van het calvinistische Noorden, vlug tenietgedaan. Dat is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van een literatuur voor de
jeugd, die Naar natuurlijke aansluiting ging missen, zeker een remmende factor
geweest.
Pogingen waren er wel geweest: op de serie `Verspreiding van goede boeken
[...]' van kanunnik Jan Baptist David volgde immers een tussen 1828 en 183o te
Antwerpen bij Heirstraeten uitgegeven `Bibliotheek van godsdienstige, zedekundie en historische boeken, ten gebruike der catholijke jeugd', geleid door priester
P.- J. Visschers en J.-B. Buelens, die met dit initiatief towel hetgoede recht van de
Vlaamse taalstrijd als de belangen van de katholieke eredienst wensten te verdedigen, twee elementen die voortaan met elkaar werden geldentificeerd.
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Voor het stofferen van de wereld van de verbeelding en van het weten waren de
kinderen als vanzelf aangewezen op de in de scholen (voor zover zij die bezochten)
aangereikte leesstof, op een deel volwassenenlectuur waarvoor zij vatbaar bleken,
op de subcultuur doorgegeven in de yolks- en kinderprenten en niet in de laatste
plaats op de mondeling overgedragen vertelselschat die in de meeste gevallen als
en
substituut voor het lezen fungeerde. De `vierde stand' kwam op zijn
best met e
schijn van hoger leven in aanraking door de catechisatie, door het volkslied,
torwijl de fantasie gevoed werd door een overgeleverde vertelstof waarin het
bijgeloof een grote rol speelde. Tot de meest verspreide lectuur behoorden sinds
de zestiende eeuw de steeds weer (vooral te Gent en te Antwerpen) herdrukte
`volksboeken', de slechtgeproduceerde en slecht geillustreerde `blauwboeken' die
de middeleeuwse literaire motieven steeds weer doorgaven,
zij het ook in een
verloederde vorm. Em. Van Heurck – kenner van het volksboek – wijst erop dat
sommige van die leesboeken' in de negentiende eeuw in de scholen werden
gebruikt bij gebrek aan beter, bij voorbeeld De heerlycke en ghelukkige reRe naer het
Heyligh Land en de stadt van Jerusalem 0634) van de Antwerpse cellebroeder Jan van
der Linden (zie ook p. 16 1), een tamelijk eentonig reisverhaal (waarvan de diverse
episodes telkens eindigen op het lang mondgemeen gebleven `refrein': 'het was er
goed en ze bleven er lang') dat in de sfeer van het schoolboek werd geplaatst,
zowel tot de `stichting' als tot de `recreatie' van de `jonkheydt die gheerne wat
nieuws leest'. Dit laatste klinkt als een formule bestemd om de nieuwsgierigheid te
prikkelen voor elk nieuw boek, maar het behelst meer: de bestendiging van de
afstand die sinds eeuwen tussen kind en volwassenegecreeerd werd in stichtelijke
leesboeken en gedragscodices en voorts in reisverhalen, labels en aangepaste
sprookjes, waarin het ontbreken van het seksuele, kenmerk yan de wereld van het
k een aanleiding
tot
kind, naar voren komt. De behoe
fte ddaaraan gaf aanvankelij
het ontstaan van een specifieke kinderliteratuur.
Lectuur voor volwassenen ontstond er wel, als uit het niets in het kielzog van de
Europese romantiek, en drijvend op een Belgisch nationaal gevoel, met als onverwacht englanzend hoogtepunt Hendrik Consciences De Leeuw van Vlaenderen
(18 3 8), een vlaggegroet voor een herboren Vlaamse Beweging, een boek dat
langzaam (maar zeker) de gemoederen begon te bezielen. Het heroische, het nationale, de bevestiging van eigen aard en eigen taal gaven aan hele generaties stof tot
het beleven van hun authenticiteit, dat daarna, in de twintigste eeuw, een der elij ke bezieling alleen nog kinderen kon aanspreken, pleit niet teen de literaire
betekenis van de Leeuiv, die zijn historische missie intussen reeds lang had volbracht.
In en vond de minder ontwikkelde jeugd haar `recreatie' waar zij kon.
Allereerst in de zeer verspreide yolks- en kinderprenten, die eind achttiende eeuw
door het drukkersbedrijf van Philippus Jacobus Brepols te Turnhout een hoge
vlucht namen: eênbladdrukken van een serieprimitieve tekeningen met bij schriften, die samen een verhaal vormden. Dit samengaan van woord en beeld had reeds
enige traditie zowel in Frankrijk als in de Nederlanden, de `mannekensbladen'
kenden ingrote oplagen een weergaloos succes. De stof van de `blauwboeken' was
470ontleend aan de middeleeuwse ridderromans en aan de legenden (Karel ende Ele-
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gast, Genoveva van Brabant, Malegij s , De vier Heemskinderen, Griseldis). Ze belandde als

neergezonken cultuurgoed bij het niveau van de onderontwikkelde standen, met
aangepaste verwoording, samen met boekjes over droomverklaring, voorspellingen et cetera. De centsprenten hielden het bij actuelere verhalen en anekdotiek; via
internationale kanalen kenden zij een enorme verspreiding, die zelfs de leer Licht
en de opkomst van een meer op de woordkunst gestoelde jeugdliteratuur om en
nabij de tweede wereldoorlog maar langzaam konden stopzetten, waarna de cineroman en het beeldverhaal hun kans kregen. Toen werd ook het traditionele
poppenspel, dat zeker te Antwerpen als volksvermaak een uit ken succes
hadgekend, tot een folkloristisch overblijfsel verklaard.
Behalve hetpoppenspel, het `blauwboek' en de cents rent behoorde het vertellen ontegenzeggelijk tot de bestanddelen van een volkse cultuur, waarbij moeilijk
uit te maken valt waar en wanneer het voor de jeug,
d voor de voiwassenheid of
voor allebei was bestemd. Dit is duidelijker voor wat de `keldermondvertellingen'
betreft, de mondeling overgeleverde literatuur waarvan we wel het bestaan, maar
veel minder de inhoud kennen. In zijn Indrukken en ervaringen (1 903) getuigt de
romancier en schoolinspecteur Dominicus Sleeckx hoe hi' als kind aangewezen
was op de lectuur van de onooglijke `blauwboeken' en op de verhalen die zijn
moeder hem deed.
Getuigenissen van een levendige, op traditie berustende vertelkunst, zijn order
meer te vinden, aposteriori, in Gerard Walschaps De wereld van Soo Moereman
(1 941), waar vooral het ook elders gecodificeerde bijgeloof aan bod komt, en in
Felix Timmermans' Een le el herinneringen (1943), waar varier als verteller van
sprookjes optreedt; een ander geluid laat N. E. Fonteyne horen, die in zijn Kinderjaren (1 939) getuigt hoe sterk de doorgaans weinig kinderlijke gesprekken aan de
haard van de Westvlaamse hoeve konden inwerken op de verbeelding en hoe die
verhalen de rol vervulden die de lectuur niet kon bieden omdat die niet beschikbaar was ofgewoon niet bestond. 'Die verhalen hebben voor ons Andersen of
Grimm of Perrault vervangen. In plaats van teerhartige poezie kregen we bier de
ruige, ongeschoeide schoonheid van het moeizaam leven, de strijd van de mens
teen al wat om hem been is, en het woest-grimmige spel van lot en driften. Ruw
gesneden schetsen van moed, durf en straf. We werden bier opgevoed in de
verering voor de lichaamssterkte en de rechtschapenheid. Want och! de mensen
die veel te verduiken hebben, zetten zich niet in open kring te vertellen. Aan die
verhalen is min verbeelding gevormd, bevrucht en ontwikkeld.' Wellicht zit in
dit citaat van een vroeg-ervaren kind de sleutel voor de sociale inslag die de
Vlaamse jeugdliteratuur in een later stadium onverbloemd vertoont.
Een andere, oudere, tijdsgetuige is Stijn Streuvels, die in zijn levensverhaal
Avelgbem (1946) zijn schooljaren als twaalfjarige – dus in 188 3 te situeren – in het
Tensionnat du Bienheureux Jean Berchmans' memoreert, waar de hele opvoeding in het Frans gebeurt: hi' leest de landelijke verhalen van Snieders, de sentimentele verhalen van Conscience en een aantal `onbenullige' prijsboeken. Zijn
zuster bezorgt hem uit de dorpsbibliotheek delen uit Franse reeksen, Le magasin
pittoresque,L' ouvrier, Les veillies des chaumiêres en vender de welbekende Tibliotheque rose' en de Tibliotheque grise'. Er is ook nog Jules Verne en voorts koopt hi'
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voor luttele centen in de winkel ook Snoecks Almanak en populaire uitgaven van
Snoeck-Ducaju: Jaakje met zijn fluitje, Het droomboek, Fortunatus bore en wensboedel entijn en Ourson, De vrolij ke daden van Keizer Karel, Oosterse vertellingen. Zo
k
ken
was dan de verbeeldingswereld van de latere rote romancier in zijn dorpse milieu
gestoffeerd: een mengsel van Franse kinderlectuur en van inheems `verzonken
cultuurgoed'. In de la ere school te Heule had hi' in de leesles nog kennis gemaakt
met de aloude Spiegbel der Ionkbeydt... (Zie ook p. 9 1 .)
De nood aan deugdelijke lectuur, voor zover daar al behoefte aan bestond bij de
al dan niet schoolgaande jeugd, kon nauwelijks gelenigd worden door het aanbod
dat in en om de school aangereikt werd. Prentenboeken waren zo goed als on
staand, de verhaalstof bleef beperkt tot stichtelijke vertellingen en heiligenlevens,
verspreid door de uitgeverijen Hanicq te Mechelen, Van Hee te Roeselare en
Casterman te Doornik. Er zit weinig oorspronkelijks in deze nochtans nijvere
produktie, die zonder moeite onder het alziend oog van de katholieke kerk het
D. Van Hee tussen 183z en 1862 Zoeen omvangterrein beheerste.
rijke en voor kinderen bevattelijke 'Kleine catholyke Bibliotheek', waarin veel
stichtelijks en veel moraliserende verhaalstof te vinden was, maar nauwelijks jets
dat literair relevant genoemd kon worden. Reeds in 18 z gaf de pastoor van SintAndries te Antwerpen, P. J. Visschers, een bundel Stigtende verbaelen voor de Roomsch
Catholieke jeugd uit, waarin hi' voorhoudt dat het gezin de hoeksteen van de maatschappij is en de godsdienst de grondslag van elk onderwijs, het leesboek een
nuttig instrument, maar
De boeken moeten goed, dit is, godsdienstigweezen,
Want anders dienenzy de jeugd niet aengepreezen.

De verhalen zelf zijn bewerkingen uit de kerkelijke geschiedenis. In 1832 liet
Visschers een bundel Godsdienstige en zedekundige lessen verschijnen, een `leesboek
voor meergevorderden', met levensbeschouwelijke opstellen en gedichten, verhalen en fabelen over allerhande deugden, correcte levenswandel en godsdienstzin. Het is duidelijk dat dergelijke vrome teksten door de geestelijkheid naar
vorengebracht werden om de invloed van meer werelds gerichte vertelstof teen
tegaan. Eveneens bedoeld als leesstof in en buiten de school is het Bloemkorfken der
jeugd, een verzameling verhalen, zedenlessen, gedichten en `zinnebeeldige voorstellingen' die onderwijzer A. E. E. Hahn in '842 aanbood, vertaald uit het Duits.
Hiermee is de reeks stichtelijke verhalen lang niet ten einde. De religieuze en
ethische bedoelingen lieten in het stevige schoolse verband een plaats voor verbeelding en ontspanning. De toon is veeleer vermanend dan opvoedend, de aanprijzing van deugden en van godsdienstoefening gebeurt exemplatief en in het
abstracte.
Die tendens is ook merkbaar in de trouwens zeer schaarse voor de jeugd bedoelde verhalen die niet als schoolboek verschijnen. Zo de toen reeds beroemde
Hendrik Conscience die in 18 5 2 zijn enige voor kinderen bestemde boekje publiceert: Degrootmoeder, twee vertelsels voor kinderen. Aan de hand van het verhaal van
Janneken
en Mieken, die doodvriezen in het Zoerselse bos, en van het avontuur
47 2
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[z] De evenpopulaire als onstelpbare dichter en improvisator Prudens van Duyse kende aan de poezie
eengrote rol in de opvoeding toe. Hij leverde el een drietal bundeltjes kindergedichten, met stichtelijk
karakter.

knning van Ite1gi6 was Leopold 1,
Jaren met wiisheid regeerde
, den troon overliet aan
d 11, (bans den waardigen
htigen vaders,
ren zija rood, geel

[3]Zoals Hendrik Conscience het een enkele keer had voorgedaan, ging L.F.David, schoolhoofd te
Aalter, ook korte prozateksten voor de schoolgaandejeugd leveren. Zijn aanmaning tot vaderlandsliefde
zegt genoeg over het conformisme van het negentiende-eeuwse onderwijs. Uit zijn Verhalen voor de
Vlaamsche jeugd, Gent, I. V anderpoorten , 1878.
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van het ratje Knagelijntje dat moet ondervinden dat een schepsel gelukkig is,
leert eenjongetje tevreden te zijn met zijn lot. Hier komt het sociale conformisme
dat de rijpe Conscience zal aanprijzen, al duidelijk te voorschijn. De burgermoraal
die erover waakt dat niemand zich boven zijn stand gaat verheffen en dat men
nederig blijft, komt ook tot Naar recht in de Verhalen voor kinderen ( .1 853) en in de
Verhalen voorjonge lie en 0854) waarmee de Gentse journalist Pieter Geiregat zijn
vertellersgave terugschroeft tot het verstandelijk peil van de jeugd. Ook bier zijn
braafheid en naarstigheid de voorwaarden voor een gelukkig leven.
Wellicht heeft de moraliserende tendens van de aangeprezen lectuur te maken
met de campagne van de Belgische bisschoppen teen de `slechte boeken'. Hun
herderlijke brief van 5 augustus 184 3 is bijzonder scherp en heeft het vooral
gemunt
e Franse
roman, die in boekvorm of als feuilleton zeden
op de lichtvoetig
engewoonten doet kennen die indruisen teen de volksaard. Dit genre mocht
zee niet
et afkleuren op de eigen pas opkomende literatuur en voor jaren gold de
an as een wuft en verwerpelijk genre en de lectuur van fictie een niet aan te
rom
bevelen bezigheid. Ouders en opvoeders worden op bun verantwoordelijkheid
gewezen en op de Licht ervoor te zorgen dat geen slechte lectuur in handen van de
kinderen valt.
De poezie leek wel het uitgelezen genre om tegelijk het esthetisch beleven, de
moedertaaldidactiek en de moraal te dienen. Vandaar een uitgesproken voorkeur
voor de fabel, die de hele negentiende eeuw lang druk beoefend werd. Kostschooldirecteur, later schoolinspecteur Petrus Joannes Renier uit Deerlijk opent
de rij in 18 3 2 – hij geldt dan ook als de eerste schrijver-voor-de-jeugd in het
nieuwe vaderland – met Uytgekozen verdichtselen waarvan de titel in latere drukken
gewijzigd werd tot Fabelen, vertalingen en bewerkingen van Jean de La Fontaine.
Er komt in ' 853 een negende druk, de auteur verheugt zich over het onverwachte
succes, zijn voorwoord besluit hi' met de verzuchting `Mogten zy (myne poogingen) de vlaemsche jongheid de liefde tot echt vaderlandsche zeden en tot onze
schoone moedertaal inboezemen! myne inzichten waren bereikt, en mynen arbeid
zou ik rykelyk vergolden achten.' Als fabeldichters dienen zich voorts nog aan:
Leonard Frans David, schoolhoofd te Aalter, met Lentebloempjes uit 1844 die een
religieuze inslag hebben, en met Fabelen en zedelycke gedicbten uit 18 47. Leonard
Nuttin, leraar enpriester, brengt in 18 5 7 zijn Nieuwe fabelen waarin hi' zo veel
mogelijk teksten bij elkaar brengt die nog niet door anderen waren bewerkt; hi'
koestert wel dezelfde betrachtingen, namelijk zedenlessen even en belangstelling
voor de taal opwekken. Leo de Wulf, een hulponderwijzer die het tot politiecommissaris te Mechelen bracht, gaf in 186o Proeven van oorspronkelyke fabelen. Ook
Napoleon Destanberg meldde zich aan als fabeldichter; zijn Fabelen en kindergedichtjes uit 1870 zijn van belang omdat Destanberg in zijn inleiding wijst op de
moeilijkheid om adequaat voor kinderen te schrijven en zich eens verklaart met de
stelling die P. J.Stahl in zijn voorrede van La comedie enfantine van Louis Ratisbonne voorhoudt: `...een boek dat der kindsheid waardig is, niemand, voorzeker,
heeft het opzettelijk, met volle beradenheid, ooit geschreven, en niemand kan of
zal het opzettelijk schrijven. Mocht ik vele zoogezeide schrijvers voor de kindsheid ontmoedigen! Mocht ik bun kunnen doen begrijpen dat, als men voor de
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kindsheid schrijft, men zich niet ma verkleinen, zooals zij het denken, zich niet
ma vernederen, niet mag afdalen, maar el integendeel.' Het is wel voor de eerste
maal dat een dergelijk kritisch geluid te horen is en dat auteurs de raad krijgen zich
niet boven, maar in de plaats van het kind te stellen.
Deenige figuur die deze stelling iet of wat in de praktijk brengt is de volbloed
romanticus Prudens van Du se de onstelpbare improvisator en dichter die een
ontzaglijk oeuvre bij elkaar schreef en er als enige in sla g de zijn Gedichtjes voor
kinderen (1849) en zijn Prenteboekje voor bewaerscholen (z.j.) enigszins op de maat van
het kind te richten en van de gevoelswereld van het kind uit te zien.
De algemene trek naar verzedelijking is ook merkbaar in het sterk verspreide
kindertoneel, dat ook weer via de scholen, op prijsuitdelingen en dergelijke het
maatschappelijk standenstelsel aanprijst opdat iedereen zich met zijn lot tevreden
zou achten.
Re el blij ft echter de ingeblikte braafheid zoals die bij voorbeeld spreekt uit het
mooie te Doornik door J. Casterman in 1854 it even Panorama der wyze kinderen; het bevat vierentwintig korte teksten met bijpassende met de hand gekleurde
houtgravures. Het burgerkind wordt er toegesproken door een schoolmeester die
het voorbereidt op een leefpatroon van goede manieren en zelftucht, waarbij in die
leefwereld toepassingen van godsdienstige geboden worden aangebracht. Bij Casto verschenen te kust en te keur moraliserende boekjes, priester Domien
Cracco vertaalde er vele voor de reeks `Bibliotheek der huisgezinnen', die ook aan
ath
jeugdlectuur plaats bood. Te Roeselare verscheen de katholieke
bibliotheek', Van Paemel te Gent en Van Dieren te Antwerpen waren actief, maar teen
die heleproduktie betekenden de Verhalen van Pieter Geiregat reeds een ware
verademing. Er bleek ook al plaats voor De negerhut van oom Tom en voor de
sprookjes van Andersen.
Nog een ander aspect van de burgerlijke indoctrinatie komt tot zijn recht in de
sector van het didactisch opgevatte verhaal. Reeds had Hendrik Conscience zich
beklaagd over de verregaande onwetendheid van de Vlaamse bevolking, die dringend behoefte had niet alleen aan ontspannende lectuur maar zeker ook aan voorlichting op velerlei wetenschappelijk en praktisch gebied. Zijn eigen bijdrage in
die richting kwam in 1846 met Eenige bladzyden uit het boek der natuer. Maar de
schoolse en naschoolse voorlichting gold in de eerste plaats de geschiedenis. De
historische roman zoals Conscience die naar hoe toppen voerde, had de uitgesproken bedoeling de lezer op te wekken tot burgerzin en tot Vlaamse fierheid
binnen het Belgische staatsverband. Ook bier lag voor het kinderboek een vruchtbaar terrein. Wat hood meer lessen, meer nobele voorbeelden en nuttige lering
dan de vaderlandsegeschiedenis? In afspiegeling van een opkomende Belgische
historiografie gaf een Vlaamsgezinde Hartog Somerhausen in de jaren 1846-1847
een tweedelige Geschiedenis van Belie' van de vroegste tyden tot op den on en voor de
jeugd in het licht, voor school- en huisgebruik. Het zeer lijvige boek is opgevat als
een samenspraak tussen een vader en zijn drie kinderen. Zo wordt de dorheid van
een doorlopend verhaal ontgaan, waarbij als model van een aansprekende schriftuur de werken van de Duitser J. H. Came zijn genomen. Een doorlopend ver476haal is het niettemin toch wel geworden en de auteur betreurt dat zijn werk niet
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[4]Het zeldzame gouden boekje' van de Maastrichtse advocaat Andre van Hasselt raakte vergeten
toen de auteur uitsluitend in het Fransging schrifren. De uitgever beeft ich als een der eersten toegelegd
op fraaie typografie en boekverzorging.
[5] Met zijn Verhalen beoogde de destijds populaire redacteur en toneelschrijver Pieter Geiregat vooral
vriendelijk vermaan en bet aanpriken van maatscbappelijke deugden. Zijn verhalen voor oudere kinderen waren ah prijsboeken bedoeld. Uitgave van deprogressieve stichting voor volksontivikkeling bet
Willemsfonds, met sierlijst.
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geillustreerd kon worden. Bij alle vaderlandse gloed, die bij hem nooit pathetisch
wordt, moet gezegd dat Somerhausen delicate en gevoelig liggende punten als de
godsdienststrijd niet uit de we g gaat maar objectief benadert. Hi' maakte met zijn
geen slechte beurt. E
Enkele jaren later 0 856) maakten J. M. Dautzenberg
boeken
Pr. van Du se die wel eens meer samenwerkten, heel wat tendentieuzer en heroischer Verhalen uit de geschiedenis van Belgie. Ook Pieter Geiregat en kanunnik J. B.
David beoefenden hetgenre, door het brengen van capita selecta; het heroIsche en
het moraliserende element nemen bier naar de eis van de tijd de overhand. In
dezelfde lijn liggen de sporadische verzamelbundels van Somerhausen, van Hahn,
van Julius Wytynck, van Dautzenberg en Van Du se bundels die een vracht
wetenswaardigheden aan de hand doen, afgewisseld met verhalen en gedichten.
Vaak worden de `zeden en gewoonten' van vreemde en primitieve volken als
curiositeiten voorgesteld.
In het laatste kwart van de negentiende eeuw spitsen de zaken zich langzamerhand toe, dank zij de gewijzigde sociale toestand: de alfabetisatie won veld, het
scholennet breidde zich sterk uit (al zou de algemene leerplicht pas in 1 9 1 9 effectief
worden toegepast), de Vlaamse Beweging be on zich op het politieke terrein to
roeren; de economische toestand van de la ere volksklassen bleef hachelijk, maar
de middenklasse nam in betekenis toe; met degroeiende macht van het politieke
liberalisme en de opkomst van het `neutraar onderwijs werd de greep van de kerk
als lectuurcontrolerende instantie lets minder vast. Naast de burgerlijke leeskabinetten gaan nu ook de volksbibliotheken hun rol spelen. Een en ander heeft zijn
weerslag op het aanbood van de jeugdlectuur. Het religieuze element doet zich via
het katholieke onderwijsnet en de uitgeverij nog terdege gelden. Het ontbreekt
ons nog aan nauwkeurig bibliografisch werk en aan precieze kennis van het leesgedrag, waaruit bijkunnen
voorbeeldblij
zou ken wat het aandeel in de aandacht
geweest is van het werk-in-vertaling van de Beierse domheer Christoph von
Schmidt, wiens stichtelijke, belerende en sentimentele verhalen blijkbaar zeer
populair zijn geweest. Ze waren immers stilistisch en inhoudelijk bepaald superieur en voldeden dus aan alle maatstaven, zoals in het welbekende Rosa van
Dennenburg (i 823). Literaire toonbeelden van vlijt, zelfopoffering, spaarzaamheid,
eenvoud des harten, karaktervastheid enzovoortpassen precies in de burgerlijke
maatstaven die strekken tot het handhaven van degevestigde orde. De braafheid
van het kindervers en andere produkten zal in dat opzicht niet tot verder nadenken
aanzetten.
Zoal niet in de die to dan verandert er toch wat in de breedte. Vooreerst op het
geed
kindpoezie.
er De onderwijzer Jan van Droogenbroeck geeft in
bi de
van
1873 zijn bundel Dit zijn onnestralen uit, een boek dat door de Academie wordt
bekroond en dat druk op druk beleeft; meer dan een halve eeuw worden die verzen
in de scholen gedeclameerd. De bundel bevat achttien liederen, waarvan sommige
met muziek, drieentwintig lesjes en zesentwintig gedichten van verschillende
aard: stukken die de schrijver gedurende tien jaar voor zijn leerlingen had geschreven en waaruit hi' die koos waar de leerlingen 'het meest vermaak' in vonden
(gemakkelijk in het geheugen, graag gedeclameerd en gezongen). De directeur
van de rijkskweekschool to Groningen, L. Leopold, schreef een lovende recensie

NAP, DESTANBERG.

la ye*

Eft**
hie mime* ea arab*
Aga we bards
The langessit gest MT
En de 'releaser, wit butes*
Flak ea dent* op Ala gook. •
• Ault een dangle, bill van sin
En mkt den udt het venster

[6] De Gentse acteur, toneelschrijver en redacteur Napoleon Destanberg begreep als eerste dat het
schrijven voor kinderen niet vanuit een volwassenenperspectief ma gebeuren; in zip/ Fabelen trachtte
hij dat inzicht ook to concretiseren.
[7] Generaties schoolkinderen hebben ' De Molen' uit Dit zijn zonnestralen (Brussel, Nys , 1873 ) van
Jan van Droogenbroeck leren declameren; een staaje van ' kindgerichte' maar niettemin
declamatorischepokie.
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en stelde de dichter op een lijn met Heije en Goeverneur. Dank zij de opgewekte
toon, het snelle en zwierige ritme en het rims el van de 'formalist' Van Droogenlen' en andere lane
broeck konden
sjes alsverses'
'De haan, De mo
g jaren tot het
repertoire blijven behoren, en bij de volwassenen voortleven, die met deze lieve
anekdotiek hun behoefte aanpoetische beleving ruimschoots voldaan achtten. De
Kortrijkse archivaris Theodoor Sevens had met zijn bundeltjes gedichten voor de
jeugd minder ambities, zijn verdienste lit in het feit dat hi' het moraliseren
prijsgaf om de nadruk to le en op het dagelijkse doen en laten. De elementen
speelsheid en ongedwongenheid worden tegen het eeuweinde merkbaar bij dichters als L. P. de Vreese, Alexis Callant en Theofiel Coo man. De uiterst produktieve dichter Emanuel Hiel maakte gloedvolle en zelfs goede verzen over alle
mogelijke onderwerpen. Zijn flamingantisch ideaal track to hi' te bevorderen
door het volkslied, een makkelijke en populaire we g naar culturele bewustwording. Als dichter van het gezin en `zanger' van de vrouw en de moeder ging hi'
ook in een losse trant een reeks verzen voor kinderen schrijven waarin hi' een
nieuwe noot introduceert: de humor. Noch zijn werk, noch zijn rote populariteit
in het Brusselse kon hem lang overleven.

48o

Teen het einde van de eeuw krijgt de kinderliteratuur er nog een belangrijk
bestanddeel bij, dat eindelijk de we vrijmaakt voor de verbeelding. Uit de reeds
oude belangstelling voor al wat 'yolks' was kwam langzamerhand een systematisch, zij het nog half-amateuristisch bedreven folkloreonderzoek to voorschijn
(waaruit zich weer een wetenschappelijke volkskunde zou ontwikkelen). De aandachtging in de eerste plaats uit naar het optekenen van tot dusver mondeling
overgeleverde volksverhalen. Daar had de Keulse germanist Joh. Wilhelm Wolf,
een leerling van Jakob Grimm, die zich tijdens zijn zevenjarig verblijf in Belgie
resoluut had ingezet voor de Vlaamse Beweging, een begin mee gemaakt. In 1843
verschenen zijn Niederldndische Sagen. Naderhand doet het bekende verschijnsel
zich voor: het literairegoed wordt op het begripspeil van het kind gebracht.
Wanneer Adolf Lootens in 1868 (in de Internationale context is dat laat, in het
Vlaamse verband vroeg) zijn boekje uitgeeft, laat hi' al dadelijk in de titel blijken
voor welkpubliek het bestemd is: Oude kindervertelsels in den Brugschen tongval. Het
wordt weinig opgemerkt en kan we ens die `tongval' niet als prijsboek in aanmerking komen, omdat er ook een proeve van dialectgrammatica, door atheneumleraar Eusebe Fes in voorkomt, wordt het werkje van belang voor de latere
dialectologie. Het bevat negen aardige vertellingen. De samensteller veranderde
niets aan de woorden van zijn hoogbejaarde zegslieden, dus hi' `verklaare niet,
zoals Grimm, diegewone schrijftaal gebruikte.
Er komtpas echt weerklank voor het vertelsel wanneer twee pioniers op dat
gebied aan de slag aan: de dichter Pol de Mont en de onderwijzer Alfons de Cock.
Naar aanleiding van het bescheiden bundeltje Vertelsels van Jedermann, dat De
Mont in 1888 ten bestegeeft, uit de volksmond opgetekend , gaat De
D Cock met
overtuiging het sprookje verdedigen dat door velen als een ongezondsel
d voedsel
voor degeest wordt afgewezen; geschiedenissen van reuzen en dwergen en tovenaars bevorderen de ontvankelijkheid beter dan zoveel geleerde huts of die men

[8 a & b] De volkskundige navorsingen van Alfons de Cock bewerkstelligden de intrede van het sprookje
in de wereld van de kinderlijke verbeelding. Zijn mooi en sprekend exlibris werd getekend door Alfred
van Neste.
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in leerboeken aantreft. In i889 geeft De Cock die ontvankelijkheid haar kansen
met Uit de wonderwereld, een verzameling sprookjes uit Vlaanderen, navertellingen
van Grimm en sprookjes uit andere landen. Beide auteurs gaan dan samenwerken;
hun vrij talrijke publikaties kenden als prijsboe
ken voldoende bekendheid en
verspreiding. Zo Dit zijn Vlaamsche wondersprookjes, 1896, in 18 9 8 gevolgd door
Dit zijn Vlaamsche vertelsels; beide bundels werden een kwarteeuw later herdrukt
onder andere titels. Ten behoeve van de schooljeugd zagen de auteurs zich wel
verplicht veel van hun origineel materiaal als ongeschikt of to wizen en de teksten
op scatologische details to kuisen. Door hun onverdroten actie ging het sprookje
voorgoed tot de verworvenheden behoren, getuige ook de achtdelige verzameling uit de vertelselschat van de hele wereld, bijeengebracht door de `wijze vrouw
van Vlaanderen', Marie-Elisabeth Bel afire samen met haar hartsvriendin Hilda
Ram in 18 94 begonnen.
Uit een en ander kan men besluiten dat de ogen langzamerhand opengaan en dat
naast het louter cognitieve in een van didactische, godsdienstige en vaderlandse
bekommernissen overwoekerd bestel ook schoorvoetend plaats ingeruimd wordt
voor het affectieve. Merkwaardig is het feit dat een onderwijzer als Jacob Stinissen
zijn Gedachten over opvoeding en onderwijs laat dwalen (1888) en plaats inruimt voor
een `echte' kinderliteratuur als voorbereiding op de latere leesgewoonte; de in de
school aangereikte leeslust moet er de volwassene toe brengen ondermaatse leesstof, die helaas in overvloed voorhanden is, ongemoeid to laten en liever naar `een
goede roman van Conscience, Sleeckx en anderen' to grijpen. Reeds vroeger, in de
jaren zestig, had J. F. J(acobs) gewezen op het gedurig moraliseren dat bijna alle
schoolboeken doordesemde en dat wel eens een averechts effect kon hebben, dat
`eindelijk onze leerlingen zal doof maken voor alle zedelijk onderricht'.
De
D eerste
tekenen van een behoefte aan een specifieke kinderliteratuur zijn via de onderwij swereld tot degeesten doorgedrongen. Maar die literatuur is er voorlopig nog
maar in heel beperkte mate.

KENTERING DER TIJDEN: VAN DE JAREN NEGENTIG
TOT NA DE EERSTE WERELDOORLOG
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Het laatste decennium van de negentiende en de eerste decennia van de twintigste
eeuw brachten sterke stroomversnellingen met zich mee: het literaire renouveau
met het roemruchte tijdschrift Van Nu en Straks, de strijd om het algemeen stemrecht en om de vervlaamsing van de Gentse hogeschool, de groei van de arbeidersbeweging en de sociale wetgeving, en daarbij de vanuit Zweden door Ellen Key
aangekondigde `eeuw van het kind' (Nederlandse vertaling 1 90 3 ). In medisch,
psychologisch, juridisch en sociologisch opzicht kreeg het kind scherpe aandacht.
In 1 9 12 kwam de wet op de kinderbescherming, in 1914 de wet op de leerplicht en
in 1 9 1 9 werd het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn opgericht. Er werd fel
gediscussieerd in onderwijskringen, leerplannen en leermiddelen en ook leesmethodes waren aangrondige vernieuwing toe. Rond 1910 raakten de normaalwoordenmethode van Hoogeveen en de leesboekjes van Ligthart en Scheepstra bekend
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en wel zo erg gewaardeerd dat de Antwerpse onderwijzers Jozef van Dick en
Alfons Swerts van de reeksen `Dicht bij huis' en 'De wereld in' meteen een
`uitgave voor de lagere scholen van Vlaamsch Belgie' bezorgden.
Er werd trouwens meer en meer omgekeken naar Nederlandse inzichten, figuren en verwezenlijkingen. Iemand als Nellie van Kol was geen onbekende meer
sinds zij in 1894 gesproken had over de ontvoogding der vrouw, voor het Antwerps onderwijsgenootschap Diesterweg. Vijf jaar later stelde zij vast – in het
bekende Gidsartikel van oktober '899 Wat zullen de kinderen lezen?' – dat het
aanbod wel groot was, maar dat er maar enkele auteurs op een aanvaardbaar peil
stonden: Nienke van Hichtum, Ida Heijermans, Jacob Stamperius en dan nog de
Zwitserse mevrouw E. de Pressense en de Amerikaanse Louisa May Alcott. Het
wekte aposteriori heel wat consternatie in de Vlaamse bibliotheekkringen, hoe
onbetekenend die toen ook nog waren; de toestand in de zuidelijke contreien was
immers nog veel er er: onvoldoende aanbod en een auteurs van grote betekenis.
Datwerd nog eens bevestigd in het bescheiden boekje van de te Brussel werkHenri N. van Kalken, Ben en ander uit de geschiedenis der Nedertame
landsche
literatuur voor de jeugd (1 9 1o). Schrijver bespreekt het – niet als dusdanig
d
apart behandelde – Vlaamse aandeel niet onwelwillend maar kan moeilijk een
zegebulletin uitbrengen. Hi' constateert dat vele op het bevattingsvermogen van
een nog weinig ontwikkeld publiek geschreven romans nu als jeugdlectuur dienst
kunnen bewijzen, werk van Conscience, Sleeckx, Snieders, Loveling, vooral de
Ernest Staas van Anton Bergmann; de verhalen van de Gentse mevrouw Goutier
en van Pieter Geiregat zijn reeds `moeilijker'; hi' constateert verder ook dat verschillende auteurs jeugdlectuur menen to leveren door het ophalen van hun eigen
jeugdherinneringen (Pol Selens, Richard de Cneudt, Reimond Stijns, met als uitzondering de Jeugd van Frans Verschoren, die niet-retrospectief, van het kind
uitgaat): weemoedige terugblik op een afgesloten tijdperk. De nadruk valt op de
onbekommerde kindsheid waarin spel en kwajongensstreken, gezins- en schoolverband primeren en de zorgen en problemen van de grote-mensenwereld geen
rol spelen. Realiteitszin dringt wel door in een paar meer naturalistisch opgevatte
vertellingen van Hippoliet Ledeganck, die het over plagerij heeft en een reeks
ongelukken, ook met dodelijke afloop, in het kinderspel afschildert, als waarschuwing.
De eerste auteur voor de jeugd die zich als zodanig profileert is de Gentse
onderwijzer Alexis Callant, met een drietal, toen baanbrekende boeken: Zwarte
Willem (1893), Gedenkschriften van eenen holsblok (z.j.) en vooral F liek 0 9 o5), episodes uit de jongensjaren van een dreumes op school, op straat en in het gezin; de
betekenis van het boek lit in de losse, luimige verteltrant en het inlevingsvermogen van de auteur.
De opgang van het boek voor de jeugd werd niet weinig gestimuleerd toen de
Nationale Drukkerij van Lodewijk Opdebeek zich na de eeuwwisseling ging
toeleggen op het jeugdboek . Na een carriere als journalist to Brussel had hi' zich
als uit ever to Antwerpen gevestigd waar hi' de mogelijkheden voor de verspreiding van het jeugdboek dra ontdekte, ook al was de boekhandel toen nog zo goed
als onbestaand. Reeds was het werk van Hendrik van Balen doorgedrongen via
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Nederland, evenals dat van Verne, Mayne-Reid, Marra en Aimard. Nu introduceert Opdebeek talloze nieuwe namen, vooral Nederlandse: Therese Hoven, Suze
ndriessen, Louise Stratenus, C. oh. Kieviet, P. Visser, Felicie Jehu en anderen.
A
Hij importeert het complete werk van kanunnik Von Schmidt, een goedkope
uitgave van Gustave Aimard, de Stijfkopje-serie. Hierdoor is het Vlaamse land
meteen geconfronteerd met het meisjesboek, met het avonturenverhaal en met een
vracht klassiek geworden verhalen in bewerking, zoals de Robinson Crusoe. Ook
met het zo lang reeds gemiste prentenboek in reeksen, bezorgd door Goeverneur.
Het is moeilijk na te gaan in hoeverre al dit goeds door de jeugd werd opgenomen,
en of de onpedagogische `mannekensbladen' niet beter circuleerden dan wat officieel werd aangeprezen. In elk geval kon Opdebeek vlug een rijk fonds opbouwen
enkreeg
an een
markante
auteurs. In de eerste plaats
hij de aantal
medewerking
v
Jan Bruylants jr., de Antwerpse journalist en auteur van populaire toneelstukken
en vrij slordig geschreven `volksromans'; met De boeren van Oolen (1909) oogstte hi'
een blijvend succes, haast meer nog met Till Uilenspiegel in V laanderen 0 904): daar
treedt de bekende figuur uit het middeleeuwse volksboek op als tegenspeler van
de Franse bezetter in de achttiende eeuw, Tijls guitenstreken zijn bier net als bij het
grootse boek van Charles de Coster gecombineerd met het vrijheidsideaal. Beide
boeken werden stukgelezen en beleefden dan ook vele drukken. Voorts is er de
boeiende maar voorlopig gelsoleerd gebleven figuur van Dina Demers (pseudoniem van Gerardine Collaer-Feytmans), die ruime bekendheid kreeg met drie
se schooldirectrice te Dendermonde en te
veelgelezen werken. Deze Limburg,
Brussel, leverde een bescheiden bijdrage aan de vrouwenemancipatie door haar
leerlingen-lezeressen een positieve boodschap mee te geven. Haar werken zijn de
eerste als zodanig bedoelde meisjesboeken van Vlaamse bodem. Maurits Sabbe
vergeleek haar met Tine van Berken. In Eenigdochtertje (1 90 5 ) verloopt het schoolleven zorgeloos in velerlei episodes, tot blijkt dat het enig dochtertje toch over een
ldoede
n sterk karakter beschikt om het volwassen leven aan te kunnen. op
vo
Wolsken brengt het relaas van een familie die door de wilskracht van de ouders en
de goede geest van de kinderen tegenslagen kan overwinnen. Blauwe luchten (1913)
schildert een doktersgezin met een te druk bezette vader en een zwakke moeder,
de kinderen moeten het zelf zien te rooien en zelfs de oudste zoon raakt uiteindelij k weer op hetg
oede pad. Bij Demers is het taalgebruik reeds zeer verbeterd, haar
duidelijke tendens paste in het raam van het vooruitgangsoptimisme.
Met dergelijke werken was men stilaan toe aan het afbreken van de barriere
tussen kind en boek als middel tot ontspanning en, onderduims, als levenshulp.
De combinatie van ontspanning en historische kennis als steun voor het uitzetten
van eigen levenslijnen had reeds bij Bruylants veel goeds opgeleverd, zij het in een
onverzorgde taal. Daarbij kwamen nu de vele episodes en heroische figuren die de
liberale en protestantse onderwijzer Abraham Hans in verhalende vorm bij Opdebee ten beste gaf: Egmont en Hoorne, Zannekin, Anneessens, de Tachtigjarige
Oorlog, biografieen van Guido Gezelle en Hendrik Conscience. Vooral Groeninge
of de S lag der Gulden Sporen (1 9 Io) heeft met een eenvoudiger aanpak dan Consciences beroemde boek bijgedragen tot de popularisering van historische stof als
inplanting van nationale waarden. Weldra bracht Opdebeek het hoogtepunt van

[91De bandversieringvan

Jeugd, in r9ro in Nederland uitgegeven, werd geconcipieerd door de later
beroemde portrettist Isidoor Opsomer. Het
bloemmotief in Jugendstil
omrankt een momentopname.

[io] De beslagen pedagoog
Edward Peeters, #verig
promotor van de opvoeding
door lectuur, schreef zel
ook artistiek verfijnde
sprookjes onder de deknaam Paul Kiroul. De
mooigecomponeerde en
gestileerde omslagtekening
(in vogelperspectief) van
Sprookjeshof is van
Nell Degouy.

J

[I i]De held van bet aloude volksboek en van Charles de Costers Franstalige meesterwerk begint als
en als vrijheidsheld een nieuwe carriere met nieuwe variaties in het jeugdboek. De
omslagtekening is van Emiel Walravens.
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de toenmalige jeugdliteratuur op de markt, een boek dat een 'evergreen' is gebleven: Jan Zonder Vrees (191o), van de hand van de An er onderwijzer Constant
deKinder. Deze dynamische man, voorstander en beoefenaar van de zwemsport
en van het schermen, was niet meer aan zijn proefstuk; hi' had reeds vele verhalen,
liedteksten en zelfs toneelstukjes geschreven vooraleer hi j zijn voltreffer maakte.
Als opvoedkundige had hi' begrepen dat geestelijke ontwikkeling hand in hand
moetgaan met lichamelijke opvoeding en dat komt in het boek goed tot uiting.
Het is een vlot verteld, soms schalks en bier en daar zelfspoetisch, avontuurlijk
verhaal van een Antwerpse kwajongen, naamgenoot van de hertog van Bourgondie, die oersterk is en dus voor de 'one lezer wel een soort archetype. Hi' smijt een
buurjongen die voor spook speelt dood teen de kerkhofmuur en gaat op de
vlucht door Vlaanderen, waar zijn kracht en zijn goede inborst hem in vele avonturen te stade komen. Eengelegenheid voor de auteur om middeleeuwse toestanden of te schilderen, het latendom, de onwetendheid, de melaatsheid, het ridderdom, de heksenvervolging, het antisemitisme. De auteur bedoelt dit alles exemplatief, om de huidige toestand gunstig teen de `duistere middeleeuwen' of te
spiegelen. Bewijzen voor de populariteit van het boek zijn niet enkel de vele
herdrukken maar ook de vervolgdelen die er door anderen na de tweede were
oorlog zijn aangebreid, het feit dat de held Jan Zonder Vrees ook in stripverhalen
is verschenen en zelfs in een tv-tekenserie.
Beoefenaars van hetgenre kinderboek komen tot dan toe uitsluitend uit het
onderwijsmilieu en de binding tussen jeugdboek en pedagogie is als vanzelfsprekend, met hetgevolg dat de zorg voor degelijke lectuur daar betrekkelijk gelsoleerd blijft en niet in de algemene cultuurstroom ge1ntegreerd raakt. Dat verandert
niet wanneer depedagogische inzichten en praktijken in de aanvang van de twintigste eeuw op een hoer niveau komen. De studie van de psychologie en van de
ontwikkelingsstadia komen in de voile aandacht, te Antwerpen richt Medard
Schuyten een Tedologisch Gezelschap' op, aan de Brusselse universiteit is J. Demoor werkzaam en ontstaat in 1907 de beroemde `Ermitageschoor van Ovide
Decroly. Wat het boek betreft aan de impulsen uit van een Oostendse opvoedkundige, Edward Peeters. Hi' lanceert in 1 909 het vakblad Minerva, waarin hi'
talloze buitenlandsepedagogen aan het woord laat, bun werk recenseert en eigentijdse stromingen kenbaar maakt. In 1 9 10 ontstaat daaruit een rijk gestoffeerd
`Bureau International de Documentation Educative' als uitvloeisel van de Internationale educatieve stroming. Peeters was universeel gericht, maar hem stond wel
het tot stand komen van een Vlaams educatief model voor degeest ,
zij het dan wel
parallel met de opvattingen van de `ideale opvoeder' Jan Ligthart, wiens leer- en,
leesmethode hi' erg bewonderde. De `simpele schoolmeester', zoals Peeters zichzelf noemde, werd de drijvende kracht van de filosofisch en wetenschappelijk
efundeerde pedagogische beweging in Vlaanderen; nadat ziekte hem verplicht
g
had zijn activiteiten stop te zetten le de hi' zich in zijn ‘Sprookjeshof"t Kabouterken te Sint-Andries(Brugge) toe op het schrijven van sprookjes onder de schrijversnaam Paul Kiroul. Als toepassing van zijn pedagogische inzichten sluiten
deze tere sprookjes, een vijftigtal samengenomen, ondanks hun artistieke verfijning aan bij de realiteit. Of de lezertjes toen ook oog en oor hadden voor die
verfijning, zal wel een open vraag blijven.
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Goede bedoelingen werden niet altijd met succes bekroond; zo had het met de
uitgave van tijdschriften voor jongeren nooit willen vlotten. Otis vaderland, in 18 88
bij Xavier Havermans to Brussel uitgegeven onder redactie van Johan Kesler, was
wel een eerstepoging in die richting. Het tijdschrift bevatte behalve lokale historische en aardrijkskundige informatie ook raadsels, charades en rekenkundige
`aardigheden'. Het moest spoedig worden stopgezet. Het veertiendaagse Land en
yolk, dat sinds 1890 to Gent door A. Hoste werd verspreid, bracht het tot vijf
jaargangen; de formule, het aandragen van vaderlandse `merkwaardigheden' uit
verleden en heden, sloe g niet verder in. Teken aan de wand was het onloochenbare
succes van De kindervriend, die van ongeveer 1 9 1z tot ver in de jaren dertig bij de
N. V. Patria to Antwerpen van de pers rolde, op kranteformaat. Het blad stond bol
van al dan niet met steendruk geillustreerde tekenverhalen met korte teksten,
wellicht afkomstig van een internationale markt en afgestemd op het avontuurlijke en sensationele. De 'one lezers waren daar veel meer op gesteld dan op
schoolse zaken, het sloot aan bij het hun vertrouwde patroon van de `mannekensbladen' van de firma Brepols en andere. De inspanning van de lectuur moest het
afleggen teen de veel gemakkelijker opname van de beeldcultuur en het licht
aansprekende episodisch verspringende vertelgenre. Met een neutraal standpunt
en inspelend op een niet al to hoog ontwikkelingsniveau kon de (anonieme) redactie een voor de uit ever interessant gat in de markt vullen.
Heilzaam tegengif werd toegediend toen Hendrik van Tichelen in 1 9 14 zijn
maandblad De kleine Vlaming be on uit to geven, op eigen risico. De komst van
Van Tichelen is voor de ontwikkeling, kwaliteit en verspreiding van het Vlaamse
kinder- en jeugdboek een zegen geweest. Zijn leertijd, bij onder anderen de zo
dynamische en bezielende lesgever Pol de Mont, vormde hem tot een persoonlij kheid met eengecombineerde zin voor flamingantisme, opvoedkunde, literatuur,
kritiek en esthetiek; elk van die bestanddelen vergde zijn inzet, bracht hem tot
waardering voor Nell Bodenheim en Jan Ligthart en toonde hem het probleem
van het jeugdboek zoals Nellie van Kol het aanreikte. Hi' merkte hoe sommigen
de lectuurvoorziening voor de jongeren, toen de kunst van het lezen een algemener verspreiding
, gingen
had
toesnijden
gekregen
op het patroon van
et
h feuilleton dat de volwassenen zozeer aanstond: slordig geschreven en uitgegeven. In zijn
hang naar degelijkheid (op elk levensgebied trouwens) en naar veredeling ging
zijn streven parallel to en met een beweging die in Nederland reeds lang aan de
gang was. Vandaar zijn contacten met Nienke van Hichtum, later met Roggeveen
en Daalder. Hi' ging ervan uit dat jeugdlectuur van die aard en kwaliteit moet zijn
dat de volwassene juist daardoor de omgang met het boek blijft voortzetten.
Om de continulteit van de leesgewoonte to waarborgen stelde Van Tichelen
voor het kinderboek de eis van een esthetisch en artistiek zo hoog mogelijk
gehalte. Geen moeite was hem to veel om de zelf opgelegde taak to vervullen. In
den beginne zag hi' de zorg om het kinderboek niet als een doel op zichzelf maar
als een verwaarloosdgebleven onderdeel van een brede pedagogische aanpak. Als
Antwerps gemeenteonderwijzer schakelde hij zich in bij de progressieve beroepsvereniging Diesterweg en werkte hij mee aan het tijdschrift Ons woord, in 191z
leverde hi' de vernieuwende dichtbundel Van een kleine wereld, die verschillende
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[1z] De Kinders onvolprezen Jan Zonder Vrees, de Antwerpse rakker die tot Kidder 2vordt geslagen,
is sinds 1910 in de Vlaamse kinderliteratuur een ' evergreen' . De omslagtekeningen de over* illustraties
zijn van Emiel Walravens: de pentekeningals vlot, alzijdig model voor bet lijncliche.
[1 3 1 Dina Demers' gezinsroman Blauwe luchten uit 592-3 valt al direct op door een nieuwe
vormgeving: de stempelband, ontworpen door Emiel Walravens.
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componisten kon bekoren. Gestempeld door de idealen van de negentiger Van
Nu en Straks-beweging voor een totale beleving van ritme, schoonheid en authenticiteit bij individu en gemeenschap, ging Van Tichelen toch eerder aanleunen bij
de latere Boomgaardgeneratie, die de nadruk meer le de op een verfijnd spel van
intellect en verbeelding in de kunstuiting. Als afspiegeling van wat in de wereld
van de volwassenen aan de orde was, gingen die intellectuele en esthetische bekommernissen nu afkleuren op de `kleine wereld'. Van Tichelen bracht eerst, in
I 9 12., een bescheiden blaadje, Ons kleine volk, als bijlage bij het pedagogisch tijdschrift De nieuwe school, dat in de mare lie van dr. Frederik Spyers"Internationale
vereeniging voor de rationele opvoeding van het kind'. In 1 9 14 werd het voortgezet als De kleine V laming, die nog voor het uitbreken van de wereldoorlog verscheen, maar pas in 1919 kon worden voortgezet. Ti' dens de oorlogsjaren gooide
Van Tichelen h et noodgedwongen over een andere boeg; met de steun van yolksvertegenwoorger
di Leo Augusteyns be on hi' in april 1 9 1 5 in het feestlokaal van
Help u Zelve in Antwerpen met het `Kinderuur', veertiendaagse verteluurtjes
apart voor jongens en meisjes, waar de weergaloze verteller Van Tichelen sprookj es en verhalen bracht of rond thema's werkte (Kerstmis, Sint-Niklaas). Het succes
was overweldigend, niet enkel wegens de tijdsomstandigheden; er werden weldra
ook lichtbeelden' geschenen en liederuurtjes ingericht; het initiatief vond navolin zowat over het hele Vlaamse land. Te Mechelen richtte Maurits Sabbe een
g
kinderleeszaal in. Ondanks degoede bedoelingen bleef alles incidenteel, geprovoceerd door een sociale noodtoestand en niet bij machte de aanpak van het lectuurprobleem, niet voor volwassenen en zeker niet voor kinderen, institutionele vorm
te geven. Om dezelfde reden moest te Gent in 1909 de `Maatschappij der Openbare Kinderbibliotheken' spoedig teloorgaan. De maatstaven die de Maatschappij
geeft voor het aanbevelenswaardige boek zijn no al karakteristiek (aangehaald bij
Van Kalken, p. 5 1):
I . De boeken waarin de godsdienst, niet als een doel, maar als een hulpmiddel
wordt beschouwd tot het schetsen van zekere toestanden of het volledigen
eener karakterstudie.
2. De boeken welke de zeden van een yolk onpartijdig schetsen en tevens liefde
inboezemen voor hetgoede aan dat yolk eigen.
. De boeken, waarin hulde wordt gebracht aan den arbeid en waarin deze door
iedereen wordtgeeerd.
4. De boeken, waarin de Wereldvrede, het ideal der toekomst, wordt gepredikt.
5 De boeken, waarin juist opgemerkte toestanden worden geschetst en edele
karakters voorgesteld.
6. De boeken, die de kinderen zoodanige indrukken verschaffen, dat zij gevoelen
de mooiheid, depoezie, den eerbied voor al wat leeft.
7. De boeken die de kinderen verplaatsen in alle standen en drukken op het volgende: dat goedheid, liefde en verstand het deel van alle menschen zijn, tot
welke omgeving zij ook behoren.
8. De sproken en vertellingen, in een woord, die geschreven zijn met een edel doel
490en die het kind nader brengen tot volmaking.
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[14 a & 131 Ons vaderland (1888) was als eerste Vlaamse tijdschrift voor de •u nogzeer didactisch
en schools opgezet , het kende door gebrek aan belangstellinggeen langleven.Uitgever Xavier Havermans
heeft een rol in het Brusselse verenigingsleven gespeeld, hij bracht ook het baanbrekende tijdschrift Van
nu en straks op de markt.
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[I 5 a & b] Twee jaargangen van een door Leo Roe/ants uitgegeven De kleine Vlaming, opgericht door
zijn vader Hendrik van Tithe/en.
[16 a & b] Van Vlaamsche filmkens tot Vlaamse filmpjes, de evolutie van de goedkope, uit een
katern bestaande boekjes die als reeks naast A. Hans' Kinderbibliotheek de markt beheersten.
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Deze maatstaven zijn deels gericht tegen een overvloed van heiligenlevens en
antler katholieke apologetiek, deels staan zij in voor maatschappelijke verzoening, universalisme, en lectuur die de zedelijke volmaking tot doel heeft. Vond
Van Tichelen het terrein dus niet helemaal onvoorbereid wat de principes en
in ht betreft, een stroming die realisaties teweeg zou kunnen brengen bij de
auteurs-producenten en bijeth distributieapparaat (de bibliotheken) kwam al te
langzaam in beweging. Ook de stem van Edward Peeters moest in oorlogstijd wel
in de woestijn klinken. Vanuit zijn Zeeuwse schuiloord Schoondijke liet hi' zijn
kleine brochure Literatuur Poor kinderen uitgaan (1916), waarin hi' wees op de
vormende waarde van het zo verwaarloosde lezen, terwijl hi' (behalve de sprookan
'es vPaul Kiroul...) weinig anders dan Nederlandse auteurs kon aanbevelen: De
Vletter, Krienen, Sanders van Loo. Van Abcoudes Pieje Bell vond hi' in alle
opzichten waardeloos, volgens hem kon alleen Jan Ligthart het mooie evenwicht
bewaren tussen de brave-Hendrikenboekjes en de al te krasse deugnieterij-beschrijving. Ook waarschuwde Peeters teen de verderfelijke prikkelliteratuur, de
smaakbedervers uit reeksen als Wilson, Nick Carter en Buffalo Bill, waar de jeugd
uit eigen beweging al te graag naar greep. Er trad een merkwaardig verschijnsel
aan den dag, als een soort fatum: op het ogenblik dat de lectuurfrequentie toeneemt en de jeugdliteratuur meer wordt beoefend, is op dit terrein meteen de
triviale literatuur in opkomst, parallel met wat zich in de leesgewoonten van de
volwassenen voordoet. Eens te meer is de jeugdliteratuur de spiegel van het
heersende culturelepatroon: esthetisch minderwaardig, op de slechte smaak toegesneden, louter op spanning bedacht en als consumptiewaar verspreid. Toen
reeds was het moeilijk optornen teen sensatie en cliche.

TUSSEN TWEE WERELDOORLOGEN: HALVE KRACHT VOORUIT

Door de oorlogsomstandigheden van 1914-18 raakte de reeds zo lang uitgebleven
op de leerplicht pas na de Duitse nederlaag in toepassing
wet
. Er heerste toen in
het onderwijsmilieu een bepaald optimisme, ingegeven door de illusie dat de
mondiale ramp van de wereldoorlog het wapengeweld voorgoed onmogelij k had
gemaakt, het heilig vuur was ontstoken in de overtuiging dat in de daaropvolgende periode van algehele opgang de opvoeding een rote rol zou gaan spelen.
Pacifistische, Vlaamsgezinde, artistieke, ethische en pedagogische overtuigingen
werden metgloed aan de orde gebracht. De impulsen waren dan ook sterk en
leidden tot een nooit vertoonde ontplooiing op onderwijsgebied. Reeds in 1919
ging het katholieke V laamsch opvoedkundig tijdschrift van start, het jaar daarna
volgde het Schoolblad voor Vlaanderen van Edward Peeters, een gezaghebbend man
die ook nog een `Opvoedkundige bibliotheek' oprichtte en in 1 9 22 de actieve
Vlaamsche Opvoedkundige Vereeniging. Naar Peeters' voorbeeld werd ook in de
bedrijvige Antwerpse kern van de v 0 v en van het studiecomite van het Syndicaat
van het Antwerpsch onderwijzend Personeel naar het Noorden opgekeken; zo
lanceerde inspecteur Fons van Hoof in 1 9 21 zijn door Hoogeveen/Lighart sterk
beInvloede leesmethode, uiteraardgestoffeerd naar Vlaamse levensomstandig-
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heden en met eigen illustrators. Deze method sloeg dadelijk in en ze heeft zonder
twijfel niet alleen de leesvaardigheid maar ook de smaakvorming sterk bevorderd
en zo deaden geeffend.
Meer dan ooit tevoren viel de nadruk nu op degrote nood aan jeugdliteratuur.
Hendrik van Tichelens Kleine Vlaming nam zijn vlucht en sla g de erin weldra een
aan al auteurs als medewerkers aan to trekken zoals Alexis Callant, Ernest Claes,
Victor de Meyere en Renaat Korten. Aldus bracht het blad naast steeds weerkerende rubrieken ook sprookjes en (vervolg)verhalen. Als concurrent kwam in
1925 Na de school op het toneel, een door Herman de Schutter geredigeerd blad,
grotendeels gevuld met uit Nederland afkomstig materiaal, het een een prettige
link met het Noorden le de. Het blad onderhield contacten met de lezers via
allerlei rubrieken. Het verdween in1934, een `vervlaamsing' naar vorm en inhoud
had een goed gedaan. Beide bladen werden verspreid langs het circuit van de
officiele scholen, maar ook van katholieke zijde deed de zorg om het jeugdboek
zich gelden: sinds '919 verspreidde De Goede Pers vanuit de norbertijner abdij te
Averbode het weekblad Zonneland, bestemd voor het lager onderwijs, later opgedeeld in blaadjes voor de verschillende leeftijdsgroepen. In 1 9 2 z maakte E. H. Joris Baers, belast met de inrichting van het katholieke bibliotheekwezen, in opdracht van kardinaal Mercier een begin met de uitgave van het kritisch-bibliografisch tijdschrift Boekengids, waarin ook de hele Nederlandstalige produktie aan
jeugdliteratuur in de eerste plaats naar katholieke maatstaven werd beoordeeld,
maatstaven diepas na de tweede wereldoorlog heel wat breder werden aangelegd.
Dit maandblad trok hetgezag naar zich toe en had dan ook een aanzienlijke,
normerende in Toed bij ouders, school en uitgeverij. Op die manier kende de
jeugdliteratuur sinds de jaren twintig twee verschillende, vrij scherp tegenover
elkaar staande circuits, die ook niet tot elkaar doordrongen, de wereldbeschouwelike verzuiling kende immers ook twee onderwijs- en twee bibliotheeknetten.
Kwalificaties als `storend neutraal' of `protestants' deden heel wat auteurs en/of
titels sneuvelen, die nochtans zuiver literair waardevolgenoeg waren. Vanaf 1 93 2
maakte het Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen een begin met de
samenstelling van een Lectuur-re een ontzagwekkende bibliografische
onderneming, die alle in het Nederlands schrijvende en vertaalde auteurs met de
titels van hun werken op list bracht, een reusachtig werkinstrument dat tegelijk
ruchtbaar werd door het aanbrengen van morele quoteringen, ook voor `specifieke jeugdlectuur'. Voorlichting was er dus wel, maar niet zonder dirigisme en
dus niet acceptabel voor andersdenkenden. Beide kampen verschansten zich in
hun stellingen.
Literatuurgroeit of verdort door de grillige interactie van vraag en aanbod, die
van zovele factoren tegelijk afhangen. De wereldoorlog had het lectuurvraagstu k
in alle scherpte gesteld. Nu werd er haastig wat aan verholpen, de wettelijke
re elfin van de werking der `volksbibliotheken' mondde met de wet-Destree van
1 9 21 uit in het legaliseren en stimuleren van een bestaande toestand, niet in een
structurele aanpak. Dat bood wel kansen voor verantwoorde collecties kinderboeken, maar de literatuur zelf ging de we van de minste weerstand en van het
handelsbelang op. Lectuurspreiding op het la ere niveau ging tot de niet eens zo
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geheime `Miterzieher' behoren. Abraham Hans, een bekwaam journalist en
boeiend redenaar voor het Willemsfonds, van huis uit onderwijzer, werd niet
alleen de auteur van ruim tweehonderd vijftig feuilletons, reine kioskliteratuur,
maar ook vanaf 1922 de wekelijkse leverancier van een op den duur honderden
nummers tellende `Kinderbibliotheek', nummers die bovendien nog vaak herdrukt werden. Hans heeft de meeste van die boekjes zelf geschreven, uiteraard
vlug en dus ook slordig, wat de lezertjes blijkbaar niet deren kon. De reeks kende
dan ook een mateloos succes, waartegen de terechte kritiek van pedagogische
ke anekdotische en rudimentaire van deze zeer
zijde niet op kon. Het avontuurlij,
gevarieerde verhaaltjes heeft ten minste twee generaties sterk aangesproken, het
besef ten spijt dat de consumptie van boekjes van tweeendertig kleine pagina's de
assimilatie van een 'eche boek in de we g stond, om nog te zwijgen van het
ontbreken van enige literaire kwaliteit. Toch leidde die consumptie tot een vrij
brede in fictie verpakte historische kennis, van degraven van Vlaanderen tot en
met de eerste wereldoorlog, tot kennis van heemkunde en folklore, tot eenvoudig
inzicht in maatschappelijke toestanden voor de mindere man. Daardoor werd het
besef dat men behoorde tot een yolk met een groots verleden en dito levenskansen
niet weinig aangewakkerd. De Kinderbibliotheek ging tot een familiebedrijf uitgroeien, maar diende na de inval van 1 94o te worden stopgezet.
Wel waren er intussen navolgers gekomen: op initiatief van de katholieke onderwijzers Armand Goossens en Juul Bove kwam in 1 9 21 de reeks `Onze Jongens- en Meisjesboeken' tot stand een ietwat beter geredigeerde reeks die echter
onregelmatig verscheen. Guido Gezelles verhaal Van den kleenen hertog werd in
bewerking uit de kartons gehaald , de latere successchrijver Leopold Vermeiren
debuteerde er met Orolf, de roofridder. Deze reeks had qua inhoud, illustratie en
verzorging pretenties, maar ze werd overschaduwd door de wekelijkse `Vlaamsche Filmkens' die sinds 193o te Averbode van De Goede Pers rolden, in bonte
es fantastische verhalen en schetsen uit het leven. De
verscheidenheid van sprookj,
populariteit van die reeks was root en verminderde niet nadat ze in 1 946 onder de
naam `Vlaamse Filmpjes' werd voortgezet. Vele auteurs van naam kwamen hier, al
dan niet onderpseudoniem, een graantje meepikken, zoals Paul Kiroul, Lod.
Lavki, Frans Hammenecker, Yvonne Waegemans, en ook de zeer produktieve
Gentenaar John Flanders, de meester van degeheimzinnige, naargeestige sfeer,
die eigenlijk Raymond-Marie de Kremer heette en die later als Jean Ray de Franstalige auteur van onder meer Malpertuis werd en de schepper van de detective
Harry Dickson. Hi' bracht ook een jeugdblad uit, Bravo, dat tot de kioskliteratuur
behoort.
Aldeze reeksen boden wel de uitkomst van een vlugge en goedkope lectuurvoorziening, maar ze werkten de gewenning aan het kleine formaat, de beperkte
tekst en de trivialiteit in de hand, wezen niet de weg naar het boek dat voor de
latere volwassene de ware horizonten zou kunnen openleggen. Precies het omgekeerde dus van wat in de sector derpedagogen werd nagestreefd. Daar had men de
reeds lang bekende artistieke eis en de strijd teen de ' Schund' van E. Wolgast en
W. Fronemann tot richtsnoergenomen. Er doken mogelijkheden op toen oude en
nieuwe uitgeverijen in het jeugdboek commerciele baten begonnen te zien: De
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Sikkel, De Standaard, Proost, Vlaamsche Boekcentrale, Zonnewende, De Sleutel,
Regenboog, Leeslust , De Wilde Roos en andere. Auteurs namen hun kansen
waar. Een eerste winstpunt boekte de Antwerpse onderwijsman Jan Peeters toen
hi' in i 9 2 7 met Kinderprentjes, gevolgd door Kinderlust, het declamatorisch repertorium verliet en zijn kinderverzen als het taalspel van de 'nursery rhymes' ging
opvatten, iets waar collega's en kinderen in den beginne vreemd teen aankeken.
Het kunstsprookje kende een bloeitijd, met werk van Paul Kiroul, Jef Mennekens, De Mont, De Cock en Hilda Casteels. Een bij de orale literatuur aansluitende
verteltraditie ging zich nu als kunstvorm ten gebruike van het kind ontwikkelen,
voedsel voor de verbeeldingswereld. Dat getuigen namen als Jozef Simons (op
grootvaders knie, 192 7; Voor 'tt verken komt, 1931), Felix Timmermans (die zijn
Stijn Streuvels (die in 1935 Prutske
en 's vertelVertelsels in drie delen verzamelde)
selboek publiceerde). Al dan niet onder de invloed van Hendrik van Tichelen en
zijn Kleine Vlaming schieten rond 1934 verschillende auteurs aan het werk met
historische, imaginaire of fantastische verhalen van groter opzet: Lode Conte,
Tine Rabhooy, Frits van Tichelen, Renaat van Puymbroeck, Leo Roelants, Emiel
Fredrix, Tony Heidekens, Herman de Cat. Geen van alien haalde ooit de populariteit van Ernest Claes' De Witte uit 1 9 2o: de kleurige en humoristische, nauwelijks
tot fictie verwerkte jeugdherinneringen – met het accent op de kwajongensstreken
in het geboortedorp Zichem – bereikten bier wel een hoogtepunt. Een halve eeuw
lang beleefde het boek druk na druk, het werd zelfs tweemaal verfilmd. Het
overtreft het gewone leuke verhaal door een licht vleugje melancholie en een dosis
realiteitszin. Een aparte, curieuze figuur was de Antwerpse kunstsmid Lode Verhees, weergaloos verteller, die op zijn zeventigste be on te schrijven; zijn avontuurlij ke ontdekkingsreizen prijzen meteen zelfverloochening, respect en verdraagzaamheid in de menselijke relaties aan ( Vertellingen van den smid, i 93 i; De reis
van de Sint-Jozef, 1 9 3 3 , De heldentocht van de Alexis, 1 93 4). Bij de katholieke jeugd
was vooral leraar en almoezenier Lod. Lavki (Ludovic van Winkel) in trek; hi'
schreef ruim vijftig eenvoudige, makkelijk leesbare, avontuurlijke verhalen voor
jongens. Er blijkt veel mensenkennis en fantasie uit, naast de bekommernis een
lichtend menselijk en religieus ideaal voor ogen te houden. Tot aan de tweede
wereldoorlog is zijn naam een begrip geweest.
Een nieuw element werd in 1935 aangedragen door een onderwijzeres uit de
kustplaats De Panne, Stephanie Verzele-Madelyn, die als dichteres en ook als
schrijfster van kindertoneel reeds wat naam gemaakt had. Waar de markt reeds
meer dan verzadigd was van sprookjes en vertelsels verscheen toen iets ongewoons, het `familieverhaal' Warden d'Haene'ss zevental, dat in eenvoudige trant toch
een hoog literair gehalte bereikt. Deze familiegeschiedenis speelt zich niet of in het
burgerlijk milieu (typisch voor Noord-Nederland), maar in een werkmansgezin
waar wroeten en sparen aan de orde zijn, meevallers en tegenslagen. Het werk
staat in de juiste toon, het is lokaal getint (Mariakerke bij Oostende, geboorteplaats van de schrijfster) en is toch algemeen geldend, het heeft een sociale en
optimistische inslag en is ten enenmale ongekunsteld. L. Roggeveen – en hi' niet
alleen – vergeleek het terecht met Van Hichtums Afke' s tiental. Sinds jaren was te
49 6midden van zoveel fatsoen en een zo uitgesproken brave-Hendriken-mentaliteit
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[1 7 JFelix Timmermans illustreerde zelf zijn voor volwassenen bestemde romans en leverde vanzelfsprekin
trend ook naieve tekeningen voor de Vertelsels (Brugge , De Kinkhoren , 1942) die hi voor zijn kinderen
bestemde.
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geen zo fris, onbevangen en daardoor bevrijdend geluid vernomen. Jammer dat
het daarbij bleef.
Er viel nog allerlei ander bruikbaar goed to noteren. Kunstschilder en illustrator Edmond van Offel leverde in 1934, onder veel doordeweekse vertelstof een
opvallend Kozzeke en kompanie, een grappig jongensboek, vervlochten met een
gezinsverhaal. Van Geo Verbrugge, schoolinspecteur to Gent, verscheen in 1933
Tybaert en Lotje, belevenissen van een kater en een hondje, dat als prijsboek ruime
verspreiding vond. Groot zijn de verdiensten van de bezielde en bezielende Antder en onderwijzer Armand Suls, die tientallen goede poppenkastwerpse oudstrijder
vertoningen inrichtte en zich opwierp als een pionier van het `kinderuue voor het
nieuwe medium, de radio. In 1938 goot hi' een drietal sprookjes in boekvorm,
naast Eenkapitein aan de zeal en De avonturen van Pim Ketel.
Anton van de Velde, een van de voortrekkers van het expressionisme op toneelgebied, regisseur van massaal bijgewoonde openluchtspelen, werd tussen de bedriven door ook een vooraanstaand jeugdschrijver, zij het ook dat zijn werk
vooral in het katholieke milieu weerklank vond. Van hem zijn bekend Prins Olik en
Sire Bietekwiet, Woe's wondere wandel, degeschiedenis van een uilenfamilie (1932),
Doctor Slim en de microben (1932); ook Knagelijn (1 93 3) en Bukske en de mollengemeente
0 941) bekijken de menselijke soort vanuit de dierenwereld. Net als Radeske
(1 93 2), het kwajongensspel, later nog in proza uitgewerkt, en het toneelspelletje
over de mus Lotje (1 9 27), munten deze teksten uit door een speelse, onuitputtelij ke fantasie, die dan ook velen heeft bekoord. Van een heel andere kwaliteit is De
vierde koning (1 93 5), een vertelsel dat Gerard Walschap tussen zijn vele romans
door voor zijn kinderen schreef over de vierde koning, die nog voor Gaspar,
Melchior en Balthazar op zoek ging naar het kindje Jezus en het verkeerde kind
vond, dat hi' toch als rechtzinnig en edelaardig man bleef vereren. Weerom een
dood
uitvloeisel van Walschaps geloofscrisis. Een verliespost was de al to vroege doo
(in het toenmalige Belgisch Kongo) van Hilda Casteels, die zich eerst had toegelegd op vrij moraliserende kunstsprookjes en Naar talent ging ontplooien met de
geschiedenis van de oudgriekse pop Kori (1937) en het psychologisch goed uitgedie to verhaal van twee zusters die bun sterk uiteenlopend temperament widen
aan een weeskind: Loes,Lise en Liesbetb (1938). Blond Miesje ontdekt Afrika (194o),
verscheen in Hilda Casteels' sterfjaar. Noteren we nog de drie jaargangen van Uit
onze pen (1930, een door Evarist Wouters opgezet opvoedkundig experiment, een
periodiek dat onder zijn leiding door de Antwerpse lagere-schooljeugd zelf werd
gevuld met opstellen en zelfs met een vervolgverhaal; een opzet die als een voorloper van het zelf-een-boek-maken en als oefening in het stellen kan gelden, maar die
toen lijnrecht tegen de principes van een man als Van Tichelen indruiste.
Al met al leverde het interbellumgeen onaardige oogst op voor een genre dat in
opkomst was, ook al viel de kwaliteit niet altijd mee en bleef de horizon smal
genoeg. De jeugdliteratuur ontwikkelde zich als een zelfstandig circuit, los van de
literatuur voor volwassenen en ook los van het Nederlandse complementaire
achterland. Afgezien van een paar eenzame estafettes lieten de gevestigde auteurs
zich weinig in met een genre dat zij als het rive-terrein van de pedagogen aanza49 8gen. Die waren met veel goede wil aan het werk getogen maar sloten het genre op

[I8] In de jaren dertig
waren de gevarieerde verhalen van de Limburgse
geestelijke Lodewijk
populair.
Lavki bijonder.

D 'MIME
KONING
EVAN V ERTELSEI. N'OOk NUN KINDEREN

DO OR GERARD WALSCHAP

[19] Walschap behoort tot
de vrij weinige volwassenenauteurs' die ook al eens
voor de jeugd wilden schr#ven. De vierde koning, die
nogvddr Gaspar, Melchior en Balthaar op
oek ging naar het pasgeboren Jeuskind, komt
bij het verkeerde' kind
terecht... De illustrator
was Edgard Titgat.

ko a & b]

Met de illu-

straties van F lorisJespers
voor Jan Peelers' kinderpoê'zie doet het expressionismewijze van uitzondering 'in intrede in
de kinderboekillustratie.
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in de al te duidelijk moraliserende en vormende bedoelingen, in de ook al duidelijk
verzonnen wereld van het sprookje en van het avontuur. Het ontbrak niet aan
inzicht, men begreep wel dat jeugdliteratuur aan een eigen wetmatigheid, vanuit
het kind zelf bepaald, moest voldoen, maar dat liep dikwijls uit op een Infanta
vertrekpunt en op het al te behoedzaam aanpassen van vertelstof aan het taal- en
begripsvermogen van het kind. Jeugdauteurs konden niet bogen op een stevige
cultuurhistorische traditie, zij waren het die hun bedrijf in die traditie moesten
gaan vestigen. En binnen het eigen circuit moest dan nog afgerekend worden met
de zeer reele concurrentie van het minderwaardige aanbod. Nederlands apport en
vertalingen konden wel enigermate helpen waar de eigen produktie spaak lie
enkele enquetes brachten aan het licht hoe weinig verheven het lectuurpeil van de
schoolgaande jeugd wel was. Een en ander had tot gevolg dat de jeugdliteratuur
niet veel kon laten merken van de toch zo markante veranderingen op economisch, sociaal en cultureelgebied die de 'roaring twenties' kenmerkten, een tijd
die zwaar in deproblemen en in de irrationaliteit stak, wat spoedig daarop, ti dens
de crisisjaren ' 3 o, meedogenloos aan den dag zou treden.
Hendrik van Tichelen kongeen wonderen verwachten. Hi west dat men niet op
slag een volwaardige jeugdliteratuur vergelijkbaar metNederland en met de omgevende literaturen tot stand kon brengen waar geen traditie bestond maar een
kloof van anderhalve eeuw zonder leesgewoonte. Hi west ook dat de regeneratie
van cultuur ingrote mate afhing van de opvoeding en dus ook van het boekwezen.
Dat zette hem ertoe aan de inventaris (met evaluatie) op te maken van de hele
Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur, in 19
28 als Over boeken voor kinderen, in
I omgewerkt en bijgewerkt tot Over boeken Poor kindsheid enjeugd, ruim vierhonderdpagina's: duidelijke indelingsschema's en criteria naar depedagogische en
esthetische eis. Aan de Vlaamse auteursvroeg hi meer intellectuele vorming,
doorgedreven kennis van de psychologie, meer in in sets dat als strijd moest
gelden ter verbetering van het kinderboek dat te veel een Touter ontspannende
tijdsbesteding was, waar noch de overheid noch het publiek veel geld voor over
had en dat dus ook uiterlijk weinig zorg vergde. In tai van brochures buiten dit
`magnum opus' liet Van Tichelen keer op keer waarschuwende en vermanende
geluiden Koren. In de ijverige promotor van de openbare bibliotheek in Vlaanderen, Ger Schmook, vond hi' een energiek bondgenoot. Schmook publiceerde in
1934 de brochure Het oude en bet nieuwe kinderboek, die in Noord en Zuid hooglijk
gewaardeerd werd we ens de klare historische lijn en we ens het exhortatieve
karakter tot meer en beter, zonder de soms te strakke richtsnoeren die Van Tichelen vasthield. Tot zijn teleurstelling werd zijn betoog wel geprezen maar boekte
het in depraktijk weinig resultaat. Zo stonden de taken ervoor aan de vooravond
van de tweede wereldoorlog. Men kon niet ontkennen dat er een bewustwording
bestond en dat er serieuze inspanningen werden gedaan. Men kon ook niet beweren dat de jeugd sterk meeleefde met de literatuur die voor Naar neergepend werd.
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SINDS 1940: NIEUWE MENSEN, NIEUWE PROBLEMEN
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Wonderlijk genoeg bleven de zaken tijdens en onmiddellijk na de Duitse bezettingsjaren in het oude spoor to en. Niet dat het fascistische barbarendom, de
heerschappij van onvrijheid en onverdraagzaamheid, honger en massale dood de
gemoederen niet tot in het diepste hadden geschokt, maar het bevrijde Belgie
kende spoedig een economisch herstel en dat betekende ook het herstel van het
vertrouwen in een cultuur- engeestesleven na die jaren van demonie en n' l'
De aflossing van de wacht gebeurde nit onmiddellijk. Bestaande lijnen werden
doorgetrokken. Na een onderbreking van bijna tien jaar startte De kleine Vlaming
in 19 5 3 opnieuw, onder redactie van Leo Roelants, Hendrik van Tichelens zoon,
die het blad nog met meer dan driehonderd nummers tot 19 5 9 in stand kon
houden. Het vrije-scholennet beschikte over het naar leeftijdsklassen ingedeelde
periodiekenbestand van De Goede Pers to Averbode: Zonneland, Zonnekind, Doremi, Zonnestraal. Dadelijk na de bevrijding ging het stedelijk onderwijs van Antwerpen naast Band, het relatieblad tussen school en huis, een Brabo voor de jeugd
verspreiden, dat er nog een kleiner broertje bij kreeg, Braboke, achtereenvolgens
onder redactie van Maurice Dequeecker, Pol Beinaerdts en Marcel Meeus.
A. Hans' Kinderbibliotheek bleef be aan tot 19 5 5 , onder leiding van Willem
Hans; het was kwaad opboksen tegen de trivialiteit van nieuw opduikende reeksen zoals die van Kapitein Ricardo (Gustaaf jozef van Loo) of van Sacha Ivanov
(Rachel Ysabie-van Overbeke) voor wiegeen avontuur to onwaarschijnlijk leek,
al schreef Ivanov ook brave idealistische missieverhalen. Van een lets beter maaksel was dan Van Nerum'sJeugdbibliotheek, waar vijf broers Van Nerum (Albert,
Walter, Rene, Luk en Gilbert) in 194 7 mee van wal staken. Zij zochten bun stof
voor eengroot deel in de geschiedenis, waar men uiteraard veel fictie en veel
avontuur inprojecteren kan. Inspelend op een formule die bij de jeugd succes had
en die commercieel haalbaar was, zette een aantal onderwijsmensen in 1953 een
reeks Historische verhalen voor deJeugd op het getouw, die op het stuk van
presentatie, taalgebruik en illustratie aan hoe eisen zou voldoen, en ook wat
betreft de historische exactheid, waar Frans Smekens, conservator van de Oudheidkundige Musea van Antwerpen, op toezag. Het vernieuwende lag ook aan de
samenwerking van de redactie, die uit mensen van beide onderwijsnetten bestond.
Stichter Cyriel Verleyen, Jan Vercammen,
Emiel van Hemeldonck en Jan Peeters
(en ook hun opvolgers) gaven bier een mooi voorbeeld van de wil tot pluralisme.
Het kwam de verspreiding van de verhalen ten goede.
Het kindervers had met Jan Peeters een langverbeide vernieuwing onder aan
bevestigd met de Kattepootjes van 1960 – terecht bekroond; ook Jan Vercammen,
Hendrik Diddens, Gaston Durnez en anderen beoefenden dit blijkbaar moeilijke
genre, dat in Nederland tot zo'n hoe bloei was gekomen. Pas in 1978 bracht
Armand van Assche een nieuwe belofte. Aan de andere kant is ergeen gebrek aan
geregeld toevloeiende sprookjes ( Jan Vercammen, Willem Savenberg, Cyriel
Verleyen, Paul Tamborijn, Godelieve Melis en anderen); ook het jongensboek
vindt vele beoefenaars (Lod. Lavki, T. Lindekruis, Tony Beeghs, Lowie Wijnants,
Lode Conte, Gust Muller) en het avontuurlijke genre floreert (Albe, AloIs Blom-
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[z I] In Jan Peeters' Kattepootjes (De Sikkel, 1960) integreerde Fred Garrels de teksten vaak
in de illustratie.
[22] De veekijdige toneelauteur en regisseur Anton van de Velde was ook een bijzonder fantasierijk en
geestigauteur voor de jeugd. Het both is helaas een voorbeeld van weiniggeinspireerde typografie.
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23 a, b & c} Leen van Marcke gaf het oude thema kinder- en geinsleven psychologisch en maatschappelijk een minder idealistische tint. Haar trilogie' rond Het lichte huis schildert het leven in een
pensionaat.
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maert, Leopold Vermeiren, Gregor Boude...). Alleen Leo de Wachter en A. E.
Corn zijn uitschieters wat betreft het leerzame en onderhoudende boek met gegeyens over zeevaart en ontdekkingsreizen. Een wiskundige en sterrenkundige,
professor Karel Cuypers, speelde graag in op de behoefte aan popularisatie van
recente wetenschappelijke gegevens: als Prof. Weetveel schreef hij in die richting
een tweetal bundels (Dat moetje beslist weten, 1 95 2 en Distje dit al?, 1956).
Uit een veelheid van namen springt wel een aantal belangrijke auteurs naar
voren. Yvonne Waegemans debuteerde in de `Vlaamse Filmkens', schreef gedichten enging zich dan toeleggen op subtiele en tere sprookjes met christelijke inslag,
die nooit in eenpreektoon gesteld zijn en daardoor des te meer doorleefd. Haar
taalgebruik en de innigheid van het gevoel werken verrijkend, zoals in het zeer
geprezen Het berkje op de kloostermuur (1 95 o). Haar vele sprookjes werden in een
dubbele Omnibus (1966) verzameld. Yvonne Waegemans heeft ook grote verdiensten met betrekking tot het jeugdtoneel. Zij schreef of bewerkte ruim twintig
toneelstukken, die ook in de sprookjessfeer liggen en die door jeugdtheaters en
amateurkringen keer op keer op het repertoire werden genomen. Bekend zijn
Almientje (1 946, naar Andersens `Duimelijntje'), Het lelijke jonge eendje (idem) en
Boschmoedertje. Haar kabouterfiguur Tatjoepelke' is zo jets als een begrip geworden. Van lieverlede heeftWaegemans de status van 'grand old lady' van de
Vlaamse jeugdliteratuur bereikt.
Van een totaal andere factuur is het werk van Leen van Marcke. Ook zij is de
auteur van sprookjes van eigen vinding, die in een substantiele bundel werden
verenigd (Zeven even zeven, 1963). Haar schrijverschap vloeide eigenlijk voort uit
haar activiteit bij de radio-omroep; zij ging zich daarnaast toeleggen op het meisjesboek, een sporadisch beoefend genre dat zij meteen op een volkomen aanvaardbaarpeil bracht. Met titels als En kinderogen blinken (19 3 8), Het lichte huis (1 944) en
Schipperskind (1949), werken die vrijwel voor het eerst het kinderboek in de realistische sfeer zetten en de minder rooskleurige kanten van het kinderleven zeker niet
uit de weg gaan.
Leen van Marcke schreef zeer vlot en onderhoudend, metgrote betrokkenheid,
overgave en inzicht, maar de sfeer van knusse geborgenheid in het gezin en van
afscherming teen de buitenwereld heeft wel plaats gemaakt voor vlagen van
angst en onbehagen. En voor conflicten. Aan de andere kant krijgen uiteraard ook
pret en humor bun deel. Ondanks een soms slordig en – invloed van de lectuur –
met hollandismen doorspekt taalgebruik maken de stevig gestructureerde en helder verwoorde boeken van Van Marcke niet langer de indruk van kortswijl maar
van literatuur. Zij bekoorden niet alleen de lezers maar ook de recensenten.
Een evengeprononceerde schrijversfiguur werd de dichter Albe (Renaat Abel
Joostens), die als `Kapitein Zeldenthuis' een hele reeks avonturen-, reis-, jacht- en
speurdersverhalen schreef, die hi' dank zij een overstelpend vertellerstalent uit de
sfeer van het banale wist to houden. Ersteekt ook heel wat historische eruditie
achter. Net als J. M. Elsing (Frans Demers) verruimde hij de horizon: Ossewagens en
assegaaien (1 948) speelt in Zuid-Afrika, Het vergeten paradijs in Argentinie. De jonge
Odysseus (1 96 7) is als een actualisering van de antieke figuur bijzonder geslaagd.
Signaleren we nog de figuur van Theo Lindekruis pr., die een tijdlang het toneel
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beheerste met eengroot aantal jeugdboeken die echter door de opzettelijke en te
nadrukkelijke geloofsijver nu reeds verouderd aandoen.
In de eerste naoorlogse jaren blaast de jeugdliteratuur warm en koud. Er zit aan
de ene kant nog de retarderende kracht in die de jeugd wil afschermen tegen het
harde leven, die flinkheid en karaktervastheid als idealiserende tendens inbouwt,
die de evasie van het avontuur met hele schoven aanbiedt – en aan de andere kant
gaan meer realistische trekken aan bod komen, onweerstaanbaar. Dat is onder
andere te verklaren door het feit dat de nieuwe auteurs die zich aanmelden, door de
impact van feiten en mentaliteiten veel kluisters zijn aan afleggen en geen boodschap meer hebben aan al die waarden die onder hun ogen worden stukgeslagen.
Waarden hebben iets eeuwigs en moeten hooggehouden worden, maar dat vergt
nu een heel andere, moeilijker aanpak. Zij zijn ook langer schoolgegaan, beheersen hun taal beter dan hun voorgangers en klimmen vlugger en beter in de pen.
Het kinderboek bleef eerst nog een tijdje het stiefkind dat het altijd geweest was,
maargaandeweg won het aan kwaliteit en aandacht, het liet de gemoederen niet
meer onverschillig maar bezorgde integendeel een slecht geweten. Zeker na de
`golden sixties' , toen men tot de bevinding
kwam
dat het behdouvan het niveau,
de `kwaliteit van het leven' toch mede afhing van de persoonlijkheidsvorming en.
dus ook van de pedagogie, inclusief de lectuur. De jeugdliteratuur als vluchtheuvel voor het optimale leven, de kinderwereld als alibi voor de tekortkomingen en.
uitwassen van de lelijke wereld der volwassenen – een kwarteeuw na de wereldoorlog en met zovele verschuivingen in het sociale leven was die stelling niet meer
houdbaar. Een weerzinwekkende wereld, met kindersterfte inbegrep,
en was
voortaan in al haar demonie dagelijks ervaarbaar in de nieuwe media. Die realiteit
kon en mocht de jeugdliteratuur niet voorbijgaan, wilde zij niet als een marginaal
verschijnsel opzij geschoven worden. Met dunne wortels en nauwelijks door
enige traditie geschraagd tuimelde het Vlaamse jeugdboek midden in de problematiek van de milieuverontreining, het racisme, de armoede, de opheffing van de
seksuele taboes et cetera, realiteiten die zich onweerstaanbaar aan de ervaringswereld van het kind opdringen en die toch lang niet in overeenstemming zijn met
de mooie, refine,
geextrapoleerde en verliteratuurde wereld die tot dusver was
voorgetoverd. Toch bleef het boek ook nu nog voor het grootste deel een aangelegenheid van pedagogen, priesters, onderwijsmensen; hun verantwoordelijkheid
was er niet kleiner op geworden. Al te lang voor belangloze liefhebbers aangezien,
wilden zij nu de ernst van hun bedrijf erkend weten.

5o6

In de jaren vijftig en zestig kon men dan de gelijktijdigheid beleven van traditionele en van reeds meerprogressieve trekken. Terecht kenden de sprookjes van
Fernand Auwera, Maria de Lannoy, van Yvonne Waegemans en van Creel Verle en succes. Erik Suls en Lia Timmermans too den aan hoe goed het sprookje te
verbinden is met een eigentijdse levensinhoud. Dat gold ook voor de vertellingen
van Elsa van Hagendoren, Lou Mourik, Jos Pierre, Guido Staes, Alice Toen en
Tony Beeghs. Aan verhalend proza, met of zonder historische inslag, ontbrak het
nog steeds niet. Albert van Nerum gaf de veroveringstocht van Cortez in Mexico
weer in De gevederde slang (1 964), Leen van Marcke bracht het leven van de oud-

[24] Met dit verhaal over de verovering van Mexico door de Spanjaarden kreeg de auteur in 1964 een
Prijs van de Provincie Antwerpen. De omslagtekening is van Hilde Maes.
[25] De H77 is een vissersboot die meehelpt bij de evacuatie van Duinkerke in mei 1940 en uiteindelijk
getorpedeerd wordt. Voorbeeld van een realistisch en ver van optimistisch verhaal. De omslagillustratie
is van Frans Montauban v.s. Claikens & Partners.
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egyptische koningin Hatsjepsoet (1966), dat zij ook voor toneel bewerkte. Angele
Dalschaert, Armand Boni en Robert Baccarne werden ijverig gelezen. Een apart
verschijnsel vormen de kleinere , al dan niet als leesmethode geconcipieerde reekse zoals de Eendjes (1966), de Uiltjes (1967) en de Okapi's (1969) van Bob Martin
en Lo Vermeulen, de Goudhaantjes van Hendrik Jespers, de Reintjes-reeks van
Albert van Nerum.
De drang naar inhoudelijke en vormelijke vernieuwing was root geworden,
dee dook om de jeugdliteratuur een betere plaats op de boekenmarkt te
ten het
atdschrijvers voor de jeugd
bui literaire circuit
bezorgen. In het bewustzijn
stonden en zelf de boontjes zouden moeten do en werd in 1 945 overgegaan tot
de oprichting van de `Vereniging van Schrijvers voor de Jeugd', achtereenvolgens voorgezeten door Emiel Fredrix, Jan Peeters en Albert van Nerum. De
Vereniging legde al dadelijk veel dynamiek aan den dag door haar pleidooien,
reizende tentoonstellingen en congressen. Werden er sinds 1 9 26 en 19 3 2 Provinciale en Interprovinciale prijzen uitgereikt , nu werd de ambitie gekoesterd ook
een Staatsprijs voor het jeugdboek te laten instellen. Dank zij de inspanningen van
de Vereniging en ook van een werkgroep in de schoot van de Vereniging van
Vlaamse Letterkundigen en van ambtenaars als Bert Decorte en Clara Haesaert is
dat streven tot eengoed erode gebracht. In 1971 kon de prijs voor het eerst worden
na
voor zijn Vlucht langs de Anapoer.
toegekend en wel aan Rene St
Het lie lang niet allemaal van een leien dakje. Toen de Stedelijke Bibliotheken
van Antwerpen in 1 947 de horizon verkenden met een tentoonstelling van jeugdtot algemene consternatie hoezeer de Nederlandse produktie de
boeken, bee tot
Vlaamse inhoudelijk en naar de vorm overtrof. Er viel nog veel schade in te halen.
De definitieve editie van Van Tichelens Boeken voor kindsheid en jeugd (1 953 ) kon als
vademecum voor het gewetensonderzoek gelden. Al bleef de verzuiling onmiskenbaar bestaan, voortaan was saamhorigheid het parool en de Vereniging droeg
dan ook een manifest pluralistisch karakter. Ook op gebied van de recensies kwam
er beweging: Lektuurgids verzorgde sinds 1 95 4 een aparte rubriek jeugdlectuur
onder redactie van de `rechtvaardige rechter' Leo Roelants, en na hem van Chris
Versteylen. In 1 9 5 9 be on Jeugdboekengids als zelfstandige uitgave naast Boekengids
te verschijnen, onder leiding van Hendrik Jespers en Paul Waterschoot, later
onder hoofdredactie van Marita de Sterck. Ruimheid van gedachte en streven naar
kwalitatieve verbetering begonnen veld te winnen, onder meer door toedoen van
een criticus als Fred de Swert (Over jeugdliteratuur, 1977). Toch bleven de oude
tendensen en thema's nog jaren het veld beheersen.
Vanaf de jaren zestig ging ook het theoretische inzicht in de problematiek
groeien. Men begint anders dan intuitief te beseffen dat 'one lezers vooral oog
hebben voor de spanning en de inhoud van een tekst, voor identificatie met de
hoofdfiguur, terwijl daardoor toch meteen ideeen en gedragspatronen worden
ingeprent, dat de lectuur als sociaal leerproces enorm belangrijk is en het schrijven
dusgrote verantwoordelijkheden meebrengt, dat de kinderliteratuur zoals ook de
triviaalliteratuur een voorname factor is in de kennis van de sociologie der lectuur;
uiteindelijk hebben die consideraties geleid tot de erkenning van de jeugd- en
kinderliteratuur als een universitair studiegebied: in 1 9 8o werd Rita BouckaertGhesquiere lector voor die materie te Leuven.

Wensclag
maar vanavond n
Gil Vander He den
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toe op het uitbeelden van eigentijdse gezinstoestanden: dood van
[26] Gil Vander Heiden leg
moeder, kindermishandeling, maatschappeliike bulpverlening, uiteraard gqien vanuit het perspectief
van het kind. De omslagillustratie is van Paul Menses.
[2 7]In dit subtiele verhaal behandelt Maria Helen de joodse oorlogs- en naoorlogsproblematiek;
tekendeelf het omslag (z978).

[28] De kleine Adam 0983) is wel een treffend voorbeeld van harmonie tussen de tekst (Mariette
Vanhalewijn) en de illustratie (Rita van Bilsen). Een eer geslaagd prentenboek. 'Het is ineens 'heel
stil I op de wereld... 'Want Adam beeft ook echt/alles 1 in die afvoerp0 geveegdlEr blifft niets over/
En niets I is niets.'

HET KINDERBOEK IN VLAANDEREN, 1830-1985

De literatuur ging nu met rasse schreden een we op die zij tot dusver nog maar
zelden had bewandeld. Het leek alsof engagement van de weeromstuit de enige
zaligmakende formule was geworden. De omstandigheden waren niet meer te
ontgaan: lossere sociale verhoudingen, losser gezags- en familieverband, antiautoritaire opvoedingsmethoden, het nozem- en hippieverschijnsel, onmaatschappelij kheid naast idealisme, vroege rijpheid, confrontatie met seks en geweld
traden nu in de plaats van de kwajongensstreken, de in het verleden geprojecteerde helden, de bakvisromantiek en de missieijver. Daartegenover scheen dan
weer het engagement bijna dwangmatig alle aandacht op te eisen.
Het kind voorbereiden op het beleven van culturele waarden, ontwikkelen van
zelfkennis door inzicht in de realiteit, begrip wekken voor positieve levenshoudin en deze fundamentele bedoelingen werden nu gediend door het reveleren
van de sociale werkelijkheid. Een auteur al Liva Willems ging resoluut in de
aanval to en alle mogelijke tekorten van de tijd, het gezin met vaststaand rollenpatroon, het disciplinaire schoolsysteem, het afbrokkelend leefmilieu, de hypocrisie
van de burgerlijke moraal, in boeken als Drie mussen in se_ptember (1 9 77) en Marjan
(1 9 80), waarin een speelsheid en humor voorkomen die totaal ontbreken in het
harde, beklemmende Nee Pedro nee (1 9 82), een gloeiend protest tegen de uitbuitin van de Indianen in Latijns-Amerika.
In zijn debuut Leven en overleven (1975) schetste Gie Laenen de moeilijkheden van
een progressief onderwijzer in een conservatief milieu, met Paultje, ze gaan weer
vechten (1 977) behandelde hi' de gruwelen van het concentratiekamp in nazi-Duitsland, verhaald aan een paar tieners die zoveel jaren later andere vormen van
agressie en onderdrukking moeten ondergaan. Naast gezins- en schoolproblemen
die ver boven de anekdotiek staan, behandelde Laenen ook het probleem van de
dood, namelijk in Tot het don er wordt (1 9 80, waarin een ten dode opgeschreven
vader brieven en aantekeningen maakt voor zijn noon. Onharmonische gezinstoestanden en communeproblematiek duiken op bij Mireille Cottenje in Er it
muziek in de lucht (1977), de oorlogservaringen van een Brugs gezin in Waarom niet
de waarheid? (1 9 8o), ervaringen die ook Sonia Kogan weer of in Het gebroken uur
(1 979), Jaak Dreesen in En boven het dorp de ilveren vogels (1 9 82). Gedragingen en
frustraties van kinderen in moeilijke gezinsomstandigheden zijn te vinden in het
oeuvre van Gil vander Heyden, bij voorbeeld in De chipseter (1 9 8 5 ), over kindermishandeling, met vermelding van de kindertelefoon. Hier dient ook Freek 1978)
van Henri van Daele vermeld en lk ben Harry van de Achterbuurt (1 975 ) en Sikkelstraat 1 2 van de veelzijdige auteur Gaston van Camp.
Intussen is de angst voor de seksuele pathologie sinds de jaren zestig aardig
doorbroken, zoals in Gie Laenens Twee en twee is vier (1979) en is de terreur aan de
orde gekomen in De treinkaping van Julien van Remoortere. Het gastarbeidersprobleem wordt behandeld bij Rene Swartenbroeckx, de milieuverloedering bij Paul
Kustermans; er is kortom geen `sociaal' onderwerp dat niet aan bod komt en er is
eigenlijk geen auteur of hi' wijst met min of meer nadruk op de interferentie tussen
de harde wereld der volwassenen en de verbeeldingswereld van het kind. Dat is
die de stof voor haar werk vaak uit haar reiservaringen
hetgeval bij Maria Helen die
put en in de derde wereld uiteraard maar al te eel motieven van geweld, oorlog en
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rassenhaat vindt; ook problemen als ongewenste zwangerschap, mislukking in het
huwelijk etcetera gaat zij niet uit de weg. Henri van Daele heeft een ongebreideld
vertellerstalent en een dito verbeelding; zijn vertellingen mogen nog zo fantastisch zijn, ze zitten meteen vol vergelijkingen en toespelingen op milieukwesties,
politieke zeden, satirische knipogen die de lezers niet ontgaan. Die er graaft hi' in
de meer biografisch geinspireerde boeken waar grootvaderfiguren centraal staan,
Pitjemoer (198o) en Pitjefaan (1983).
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Er zou nog een groot aan al andere namen te noemen zijn, maar ook zo is het wel
duidelijk dat het veld niet langer alleen beheerst wordt door de figuren die erkend
zijn in de canon van het onderwijs. Niet alles is van even hoog gehalte; ook veel
minderwaardige, puur commerciele produkten bereiken de markt. Zodat niemand kan beweren dat in luttele jaren tijds de lectuurvoorziening, laat staan het
zich als waardevol aandienende jeugdboek de hoogste graad van volwassenheid
had bereikt. De kritiek in de dagbladen (die daar soms al eens plaats voor inruimden) en in de gezinsbladen (De Bond) of pedagogische periodieken (Persoon en
gemeenscha_p) wond er steeds minder doekjes om, in Jeugdboekengids en Lektuurgids
werd het menens.
Een born barstte toen Eric Hulsens in 1976 ook het betere Vlaamse jeugdboek
van de kaart veegde in het weekblad Humo, vanwege een teveel aan conformisme,
oubolligheid en gemoraliseer. Zijn verklaring 'De gemiddelde Vlaamse jeugdschrijver is 52, onderwijzer en bewusteloos' joeg de goegemeente in het harnas,
werd begrepen als een frontale aanval van de linkerzijde, vond geen andere dan
ideologische tegenspraak, verwekte heel wat rancune Cwie is bang van Eric Hulsens?') maar bracht ook een gewetensonderzoek op gang. Had hi' niet dikwijls
gelijk? Stikte de Vlaamse jeugdliteratuur niet in de oppervlakkige avonturenverhalen en historische evocaties? Kwalen werden (h)erkend, maargenezing vloeit
daar niet automatisch uit voort. En Hulsens stelde niet alleen de achteloosgeaccepteerde wansmaak en onbenulligheid aan de kaak, hi' detecteerde ook bij de
gevestigde reputaties talrijke conservatieve, zelfs regressieve trekken en trekjes,
tendentieuze benaderingen en politiek vooroordeel. Hi' heeft zijn reserves tegenover het sprookje en vindt dat het publiek en de kritiek het kind nog te veel als een
aseksueel en onschuldig wezen in bescherming nemen teen al te progressieve
schrij vers.
Nog andere kwalen teisterden het op zichzelf al zo prille bestel. Was er vroeger
een tekort aan tijdschriften geweest, nu be on het genre met inheemse en uitheemse beeldseries de markt te overwoekeren. Zodanig dat de Nationale Dienst
voor de Jeugd in 19 5 5 een waarschuwend geluid liet Koren met een brochure van
T. Decaigny, De kinderpers. Daarmee zat men dan in de steeds weer opflakkerende
aarde of onwaarde van het beeldverhaal. Men was het er wel
discussie over dew
over eens dat geen genre in zichzelf verwerpelijk is, maar moest wel die betreuren
dat het oppervlakkige beeldverhaal de belangstelling voor het goede jeugdboek in
de verdrukking bracht. Decaigny schreef over de ontwaarding van het beeld en de
verbastering van de tekst; hi' moest ook vaststellen dat vlugge ontwikkeling van
druktechnieken het beeldverhaal massaal onder de aandacht brengt en verhindert
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dat steviger leesgewoonten zich vastankeren. In zijn brochure De beerschappij van
bet beeld (1956) wees Leo Schevenhels op de internationale industrie, het `Mammutgeschäft' dat het beeldverhaal een mondiale verspreiding verzekert, de ge.wenning aan geweld en aan verkorte verhaaltechniek in de hand werkt, het denken en de verbeelding remt. Ontaardde het beeldverhaal door zijn eigen buttesporigheden, die commercieel zo'n winstgevend bedrijf opleverden, de triomftocht werd onweerstaanbaar voortgezet,
tot in de Openbare Bibliotheken toe.
Daarbij kwam het feit dat de Belgische bijdrage tot dit genre best kon meetellen,
ook naar internationale maatstaven. Tekenaars kregen hun kansen in de bijlagen
van kranten en inperiodieken die in de twee landstalen gelanceerd werden, zoals
SpirouiRobbedoes (1938) van de Parijzenaar Robert Velter, en TintiniKuifje (1946)
van Herge (Georges Remi). Na de wereldoorlog verschenen in rote oplagen en
met lane looptijd de stripseries van Willy Vandersteen (Suske en Wiske), van
Marc Sleen (Marc Neels) en Bob de Moor, de driegroten. Het serie-verschijnsel
gdboeken, wellicht naar het voorbeeld van
doet zich ook voor bij de andere jeu
Enid Blyton, S. de Roos en anderen, met het gevolg dat auteurs meer op bestelling
dan vanuit inspiratie aan schrijven. Voorbeeld hiervan is wel de Rode Ridderserie van Leopold Vermeiren (meer dan vijftig delen) die zijn stereotiepe held het
ene avontuur na het andere laat beleven rond de kruistochten en daarbij alleen de
spanning op het oog heeft, zonder enige die ere dimensie. Beeldverhaal en serie
winnen het, wat de verspreiding betreft,
met gemak van het `betere' kinderboek.
Voor uitgeverij en boekhandel zijn strips als Suske en Wiske en series als De
Rode Ridden (sinds 1949) risicoloze ondernemingen, maar voorts is het uitgeven
van kinder- en jeugdboeken 'small business'. Dat ondervinden oude en nieuwe
bedrijven als Altiora, Clavis, Dageraad, Davidsfonds, De Vries-Brouwers, Infodok, Lannoo, Manteau, De Standaard, en de Zuidnederlandse. Uitgeverij Lotus
moest ervaren dat het experiment met hoe kwaliteit spoedig mislukte. Behalve
voor het serieprodukt zijn er weinig kopers, zodat men moeilijk aan het prentenboek en aan kleurendruk toekomt, tenzij die geimporteerd worden. Aan afzet op
degoed afgeschermde Nederlandse markt valt niet te denken, te meer daar de
Nederlandse lectuurgids Both en jeugd de Vlaamse produktie doorgaans niet erg
hoog aanslaat. Wat die waardering betreft, in een Bibliotbeekgidsartikel van maart
1 95 z had Hendrik van Tichelen reeds de vraag gesteld `Moet Nederland zich
schamen?'.
Voor Vlaamse auteurs is het allemaal niet zeer bemoedigend, zodat het schrijven van jeugdboeken moeilijk een professionele bezigheid kan zijn. Dat belet dan
weer niet dat er een soort beweging is ontstaan die in de goede richting werkt.
Door de actie van de Vereniging van Schrijvers voor de Jeugd en ook door
toedoen van het Nationaal Centrum voorJeugdliteratuur (opgericht in 1 97 8), dat
niet alleen studies stimuleert en documentatie aanlegt maar de promotie van de
jeugdliteratuur stevig in handen neemt met onder meer tentoonstellingen, colloquia en bovendien met de inrichting van de jaarlijkse Jeugdboekenweek (in 1971
door een werkgroep van de v v L in het leven erne en in ruim zestig centra in de
verschillendeprovincies). Dit is dan de winst van het laatste uur: de wetenschap
dat alleen het enthousiasmeren van het jonge publiek en van al wie verantwoordelij kheid draagt een resultaat kan brengen dat opwaarts voert.
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[1 a & b] Voorbeeld van een uiterstgoedkoop tot stand gebracht massaprodukt, raarvan fabrikanten
een aantal konden bestellen omich op de achterkant als de ich beleefd aanbevelende schenker to
vermelden. Dit deed Pool voor degebitverorgende pasta van Odol met het vet* 'Vie is de slimste?' Het
achtpagina' s tellende boekje is gedrukt in rood en blauw, het versje in vyart.

TINE VAN BUUL

Het kinderboek in de reclame

de twintigste
eeuw ontwikkelde zich naast het kinderboek dat door reguliere uitgeverijen werd
uitgegeven, en via erkende boekhandelaren maar ook wel via bazars en speelgoedwinkels hetpubliek bereikte, een nieuw fenomeen: het reclameboek met vooral de
jeugd al doelgroep. Het beleefde zijn grootste bloei in de periode voor de Tweede
Wereldoorlog, hoewel het na 1 945 bepaald niet uitstierf. Hoe belangrijk het verschijnsel was, blijkt uit de rote populariteit van een aantal personages uit zulke
uitgaven. Wie – zelfs van een recente generatie – kent niet Piggelmee, Arretje Nof,
Piet Pelle, Tiels Flipje en, overgeleverd uit het vettige petroleumtijdschrift De
Automaat, Pi' 'e Drop? Wie nam destijds niet de King atlas van Nederland mee in
een fietszijtas en in elk gezin met enige liefde voor de natuur kwam niet een
Verkade-album op tafel? Het boek als bron van beschaving of vermaak vond door
middel van de bedoelde publikaties ruimschoots zijn we naar gezinnen waar
misschien wel niemand de toenmalige luxe van een bezoek aan een boekhandel
had beleefd; de reclameuitgaven vormden in vele gevallen een exclusief bibliotheekj e, dat – wie weet – werd gekoesterd.
Door het verbeteren van de reproduktietechnieken en de versnelling van de
procedes voor het zetten en het drukken, kortom door de industrialisering van de
grafische bedrijfstakken, breidden de mogelijkheden voor de verspreiding van
papieren din en om voor weinig geld to lezen of to bekijken zich drastisch uit. In
het bijzonder aantrekkelijk geachte afbeeldingen werden eerst gemeengoed en
vervolgens verzamelobject. De prentbriefkaart, die weliswaar niet strikt in dit
verband thuishoort, is er een voorbeeld van; luxueuze banden vol ansichten zijn
antiquarisch gezocht. Het in chromolithografie uitgevoerde albumplaatje, de
voorloper van het reclameboek, is ook zo'n voortbrengsel van de vernieuwing
waaraan alles watprofiteerde van de door stoom en later elektriciteit gemechaniseerde nijverheid meedeed. Op de achterkant van het albumplaatje stonden een
verklaring en, uiteraard, een reclametekstje.
et H
verzamelen deed de behoefte aan
albums ontstaan en de veelal verbruiksgoederen producerende ondernemers die
deplaatjes uitbrachten stelden ook deze – teen een geringe vergoeding – ter beschikking; men diende zich rechtstreeks bij hen of bij de winkeliers to vervoegen.
De eerste albums bevatten nog geen tekst. Als stimulerende bewaarmiddelen sec
AN HET BEGIN VAN
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werden zij voldoende geacht. Van Duitsland, waar de eerste gespecialiseerde
drukkerijen waren, sloe de rage naar Nederland over. Al in 18 97 verspreidde
Bensdorp – in chocolade – een reeks albumplaatjes 'Van kinderspelen en kinderversjes'. In 1 90 3 be on Verkade met het verpakken van drie jaar eerder in Duitslandgekochte sprookjesalbumplaatjes bij zijn koek en gaf Van Nelle – van de
koffie, de thee en de tabak – albumplaatjes op prentbriefkaartformaat met kastelen, monumenten en stadsgezichten uit. De voorzet was gegeven.
Het reclameboek kwam er in enkelegenres, waarvan het peil qua inhoud en
vorm drastisch verschilt.
Het minstgedistingeerd waren de aan de centsprenten verwante, uiterst goedkoop tot stand gebrachte massaprodukten, die in de professionele boekhandel nog
lang als 'plat goed' een niet door het reglement voor het handelsverkeer beschermd bestaan leidden. Een fabrikant of een winkelier kon er een aantal van
bestellen en zich op de achterkant als de zich beleefd aanbevelende schenker laten
vermelden. Een enkele industrieelging wat eerder dan het aangeven van zijn
naam, zijn adres en zijn activiteit, zoals Pool voor de gebitverzorgende pasta van
Odol. Een boekje van hem heet In het circus, is zowat briefkaartgroot, laat zich
door typografische karakteristieken als een Duits maaksel onderscheiden en heeft
op de achterzijde een verse dat `Wie is de slimste?' heet, dat gezongen moet
worden op de wijze van 'A. B. C. D. E. F. G. / Meester de 'on ens brengen
knikkers mee' en begint met ' Jan poetst zijn tanden, Piet poetst ze niet. /Wie is er
slimmer,/ Jantje of Piet?'. Het is (zo blijkt uit de zeven strofen die volgen) Jan die
Piet in slimheid overtreft. Piets tanden kwellen
hemen zullen zeker
ontijdig uitvallen. Met deze beschrijving van een primitief voortbrengsel uit het begin
van de Twintigste Eeuw lijkt de soort in dit bestek voldoende gedocumenteerd.
Ambitieuzer en naar alle waarschijnlijkheid voor hun streven financieel ook
betergeequipeerd waren de makers van merkartikelen die met in eigen beheer
gemaakte boeken kwamen en niet nalieten hierin hun artikelen veelvuldig to
noemen. Tot deze categorie behoren Van Nelles Van het toovervischje, dat als Tiggelmee' het eeuwige leven lijkt to hebben, en Tiels `Flipje' van De Betuwe voor de
am.
Nobeler waren de ondernemingen die zich in hun publikaties van reclame
onthielden. Tot deze sjieke soort behoren de Verkade-albums, maar zij zijn beslist
niet de enige.
De boeken van het eerstegenre, of wat er enigszins op leek, waren typisch
weggevertjes. Zij namen bij de koop van de artikelen die meer van de huishoudportemonnaie vergden dan wat voor de dagelijkse leeftocht werd betaald de
plaats in van het snoepje of het plakje worst bij de middenstanderskassa.
Voor het bezit van de andere categorieen werd veelal de verleidelijke basis
gelegd door de albumplaatjes die bij merkartikelen waren verpakt. De albums
waren dan voor onwaarschijnlijk lage prijzen (Verkade vroeg er in het begin een
kwartje voor) aan to schaffen. Ook waren de plaatjes, de albums of de boeken die
geen plakwerk vereisten to verkrijgen door het sparen van bonnetjes met de
waarde van eenpunt of meer naar gelang van de prijzen der artikelen; deze
`waardepapieren' zaten in de pakken of waren erop gedrukt.
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[2] Een uitgave van Vertrade's F abrieken N.V.
Zaandam, nit
. De
band met papieren plat en
linnen rugheeft een versiering
van C.Rol, die al van
192G voor Verkade
werkte en dertien albums
illustreerde.

K Rt

[3] Een uitgave nit 1924
van K. T iktak, Koffie en
Theehandel, Groningen
Amsterdam, die in het
voorwoord schrifft Vat dit
album niet slechts haar
eigen, maar ook een
"volks-cultureele" aak
op zoo uitnemende wijze
heeft willen dienen' . Binnen tweejaar verschenen
drie drukken. Het album
heeft een donkergroene heel
linnen band waarvan het
voor tat bedrukt is in
wart en geel naar ontwerp van H. Sikkema.
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Waarlijk epoque maakte Verkade in 1906 met het uit even van het zeer fraai
uitgevoerde album Lente; het was niet meer in Duitsland vervaardigd maar geheel
in Nederland. Jac. P. Thijsse was er de auteur van; hi' was er pas aan begonnen
na at hem was verzekerd dat er een reclame in zou voorkomen. Thijsse was een
protagonist
g-twintigste-eeuwse
idealisme met een humanistische
van het roe
inslag. Als onderwijsman was hi' met zijn collega E. Heimans een gedreven popularisator van de natuur; de liefde ervoor paste in hun maatschappijvisie en vanzelfsprekend vooral bij wat zij, bij de lering der jeugd betrokken, aan nieuwe generaties wilden door even. De albumplaatjes werden door Jan Voerman senior, de
schilder van het I Jssellandschap, en diens zestienjarige zoon, Jan Voerman junior,
g
eaquarelleerd;
e
de laatste
vervullen.
zou de taak voor latere albums in zijn eentj
L.W. R. Wenckebach maakte zwart-witillustraties bijst.
de tek Lente werd met
ruim 2 9 000 exemplaren een enorm succes; een gewone uit evert bereikte zelden
een dergelijke oplaag. Het was voor Verkade nog maar een bescheiden begin van
een langdurige activiteit: in 1 939 kreeg A. F. J. Portieljes Dierenleven in Artis, het
op een na laatste album, een verspreiding van ruim 155 000 exemplaren. Thijsse
schreef negentien albums, Portielje vier, A. J. van Laren drie en H. E. Kuilman
twee. Als albumplaatjestekenaars fungeerden ook Jac. J. Koeman, Edzard Kofling, J. van Oort, H. Rol en C. Rol. Het thema van een album was altijd een of
ander aspect van de natuur.
Verkade verdient deze omstandige aandacht omdat de albums in meer dan een
opzicht voorbeeldig zijn geweest. Dat in de rote Van Dale al edities lang het
trefwoord `plaatjesalbum' met ' Verkade' s plaatjesalbum' wordt geadstrueerd, verbaast niet. Dat in de jaren zeventig en tachtig een aantal albums door een reguliere
uitgeverij is herdrukt en massaal verkocht, toont de waarde van Verkades gelukkige initiatief aan; trouwens, de oorspronkelijke albums waren al lang anti quarisch zeergezocht, met Friesland van 1 9 io als de grootste zeldzaamheid, ondanks
de toch nog 16 000 exemplaren die er in een povere tijd van werden geproduceerd.
Hoe de jeugd op de albums van Verkade reageerde, moge blijken uit `Verkadealbum' van T. van Deel in zijn bundel Strafwerk (1969):
Het exemplaar van Hans de Torenkraai
dat ik kocht in de Poort
haalt het niet bij mijn oude
dat ik kwijtgeraakt ben. Neem nu
die bruine vlekken vroeger
op het titelblad, of de scheur
bij de kiekendief (23) – on alt moment
waarop ik met degedachte
moet hebbenges_peeld de plaatjes
los to ma en! Het bewijst ten overvloede
dat voor mij Hans met `een en spieren
tot scheurens toe gespannen' niet meer
zoals Coen door het luchtruim schiet.
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[4] Niemand minder dan
C. Joh.Kieviet tekende
voor de tekst. De band

heeft eenpapieren plat en
een linnen rubedrukt
g in
bruinen engeel, getekend
door de niet met namegenoemde artistieke ontwerper van derma Belderbos
Coesel to Amsterdam'
die ook de binnenwerkillustraties maakte. Het is
een uitgave uit 192f van de
N.V. Koek- en Beschuitfabriek v lh G. Hille
Zoon, Zaandam.

TIN& Own, vtial , Iftotlit
.
wt toga heitti*,-**r ota

eft 161/0

04,
*** Vari
Kyoga de per has tors**

Tot het eindt bonnet doges
ZE het eenzasta dwergenpasr
Steeds ,van Nelles" honk thisitend,
iniptiukki4M aka*.

[5 ] De slotpagina van
het welhaast beroemdste
reclarneboek, Van het
Toovervischje, in de
wandeling`Piggelmee' genoemd. In dit sprookje,
opnieuw verteld en berijmd
door de toen no in de anonimiteit verscholen vertegenwoordiger van Van
N elle , L. G. S teenhuken,
wordt de reclame niet geschu2vd.
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Verkade maakte school. Vele fabrikanten van produkten die dagelijks werden
verbruikt, koffie, thee, koek, beschuit, zee en waspoeder, volgden zijn voordie voor haar koe
ffi en thee na een
beeld. Ik noem slechts de firma K. Tiktak ,
(1924)
uit
of
en
er van deze auteur
V
ogelalbum
primitief V laggenalbum J. de on es
het tweede deel onder dezelfde titel (1 9 27) en Neerlands bosscben en groene weiden
(1928) op liet volgen; voor het bevestigen van de anoniem in chromolithografie
gemaakte plaatjes was een Gluton nodig, daar de vier hoeken in sleufjes pasten.
Hille, als schepper van koek en beschuit een concurrent van Verkade, kwam in
1 9 25 met In den dierentuin door niemand minder dan de schrijver van Uit bet leven van
Dik Trom en ander gemeengoed van de jeugd, C. Joh. Kieviet. Hille wilde kennelijk de rompslomp van het ruilen der plaatjes, waarvoor Verkade kon zorgen,
omzeilen. In het voorwoord staat: "t Is eigenlijk een plaatjesalbum, maar wij
make het U gemakkelijk; de plaatjes zijn er ingedrukt. U behoeft dus geen losse
plaatjes op te sparen, ruilen g is niet noodig en U beloopt evenmin de kans minder
frisch uitziende plaatjes toch te moeten inplakken om het album volledig te
maken.' Trots luidt de nogal naleve slotzin: `Wij besteden op deze manier een
groot bedrag as reclame, dat echter geheel en al onzen verbruikers ten goede
komt: voor slechts 15o bons ontvangt u een boek van groote waarde.' Er moest
wat afgegeten worden eer het boek er was!
Ik kan het chapiter van de albums niet afsluiten zonder van de vele, die een
imposante bibliografie vormen, J. W. de Groots De bloemenvelden, `in te bevestigen "Klaverblad's" plaatjes, welke zich bevinden in de verpakking van de bekende en gezochte Karnemelkzeep No. 3 4o, merk "Het Melkmeisje", te ver elden; de plaatjes, gewijd aan bolgewassen en het kweken ervan, hadden nog lang
na at zij uit de verpakking waren gehaald iets heel geurigs.
Het succes van Van Nelle evenaart op een ander plan dat van Verkade. In 1920
verscheen Van bet toovervischje. Dit oude sprookje was, op rijm, opnieuw verteld
door L. G. Steenhuizen, van 1 906 tot 1 9 26 hoofdvertegenwoordiger bij Van
Nelle. Deplaatjes – die geplakt moesten worden – kwamen anoniem uit Duitsland. Het begin van de tekst is in het geheugen des yolks opgenomen: 'In het land
der blonde duinen / En niet heel ver van de zee, / Woonde eens een dwergenpaartje / En dat heette "Piggelmee".' Als Tiggelmee' in en Van bet tooverschje, de
r of en en de gewijzigde edities door vele decennia heen van mond tot mond.
ve
Steenhuizen – de bevlogen reiziger – en zijn bazen schuwden, ander dan Thijsse en
Verkade, de reclame niet. Van Nelle's koffie komtgeregeld in de tekst voor. /kis
Piggelmee en zijn ontevreden vrouwtje alle zegeningen van het tovervisje hebben
verloren en weer in hun Keulse pot wonen, luiden de laatste regels apotheotisch
aldus: 'Tot het einde hunner dagen / Zat het eenzaam dwergenpaar / Steeds "Van
Nelle's" koffie drinkend, //n-gelukkig bij elkaar.' Steenhuizen dichtte nog Hoe
Piggelmee groot werd, een oospronkelijk sprookje; in plaats van de anonimiteit van
het eerste deel verkoos hi' het pseudoniem Leopold, misschien met een knipoog
naar de dichter J. H. Leopold, die inmiddels zijn beroemde stadgenoot was. Pas na
de Tweede Wereldoorlog be on Van Nelle weer met Piggelmee. In 195i kwam
De wonderschelp en in 1 9 5 3 Piggelmee, de Baas van het bos; in i 95 6 verschenen de oude
boekjes opnieuw met nieuwe illustraties, van Nans van Leeuwen; deze restyling

Een eind verder liep een watertje door het
park. En tot vobazing van Bulletje en Boonestaak waren daar zoo maar tangs den wandelweg
ten heele troep kinderen spiernaakt aan 't ploeteren in het frissche water. En geen mensch, die
wet zei l Geen agent, die ze joeg I Met
open mond stonden Bulletje enBoonestaak te
ktiken. Zoo jets zou je in Holland eens moeten
probeeren I

Len eind verder liep een watertje door het
park. En tot verbazing van Bulletje en Boonestaak waren daar zoo maar tangs den wandelweg
een heele troep kinderen vroolijk can 't ploeteten in het frissche water. En geen mensch, die
wet zei t Geen agent, die ze weg joeg f Met
open mond stonden Bulletje en Boonestaak te
kijken. Zoo lets zou je in Holland eens moeten
probeeren

„Ja", zei het koksmaatje onverschillig, „dear
hoef je non zoo gek niet voor te kijken. Dat
vinden de menschen bier doodgewoon. Geen
mensch let erop..Willen we ook even zwemmen ?"
Dat hoefde hi) geen tweemaal te zeggen. In een
wip hadden delongens de kleeren uttgegooid en
daar ravotten zij tusschen de Engelscbe jongens,
dat het water boven bun hoofden spatte.

”jaft, zei het koksmaatje onverschillig, „daar
hoef je non zoo gek niet voor te kijken. flat
vinden de menschen bier doodgewoon. ('seen
mensch let er op.Willen we ook even zwemtnen ?"
Dat hoefde hij geen tweemaal te zeggen. Ze
leenden een zwembroek van jongens, die al
gezwommen hadden. In een wip hadden zij de

kleeren uitgegooid en daar ravotten zij tusschen
de Engelsche jongens, dat het water boven hun
hoofden spatte.
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[6 a & b] Ter vergelijkingeen pagina uit Van Nelle'ss uitgave nit 1928 en de tekeningen en tekst van
de oorspronkelijke uitgave in Het Volk van 1922. Zwemmen kon kennelljk niet onder broekje.
Ontleend aan Bulletje en Boonestaak, uitgave D'Roodkoopren Knoop, .r979.
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viel bij het publiek niet in de smaak zodat bij herdrukken de oorspronkelijke
plaatjes, waarin de gelaatsuitdrukkingen wat vrolijker waren gemaakt, werden
hersteld. In 1 9 84 publiceerde Van Nelle nog Piggelmee bij de eskimo' s, op basis van
een manuscriptje dat, naar het verhaal luidt, in de jaren twintig door een mevrouw
bij Van Nelle was ingeleverd en sindsdien op de plank had gelegen. Plakken was
voor de naoorlogse uitgaven niet meet nodig; de illustraties waren ingedrukt.
Van Nelle beperkte zich niet tot Piggelmee. Van Johan Fabricius verschenen in
1930 en 1 9 31 drie door hem geschreven en getekende boekjes onder de titel De
wonderbaarlijke avonturen van Bartje Kokliko. Van A. M. de Jongs en George van
Raemdoncks beroemde strip Bulletje en Bonestaak, van '922 tot 19 37 in Het yolk en
zijn broederbladen geplaatst, gaf Van Nelle massaal een extra verspreiding in
boekvorm, echter na enige kuising van de makers to hebben geeist. De hoofdpersonen zwemmen bij voorbeeld niet meer naakt doch met zwembroeken aan; behalve het bedekken van naakte lichaamsdelen, werden de meest bloedige taferelen
enopruiend geachte teksten veranderd ,
zonder dat dit het karakter van het verhaal
aantastte,
, want
anti-militaristische
de anti-kapitalistische
en anti-kolonialistische
opvattingen van de schrijver en de tekenaar in het beeldverhaal werden niet
verdoezeld; dit hinderde de idealistische gebroeders Van der Leeuw, die Van
Nelle bestierden, kennelijk niet. Het debiet stond het ook niet in de weg.
Tot 1940 gaf Van Nelle ook nog een root aantal boeken voor 'on ens en
meisjes uit, qua inhoud volkomen verwant aan de uitgaven van Van Goor, Kluitman en Valkhoff, met avonturen, lief en leed thuis, op school en in de vakantie. De
auteurs waren onder meet Guus Betlem jr., Rie Cramer, D. A. Cramer-Schaap,
Maren Koster, Clare Lennart, Jeanne Reyneke van Stuwe en Leni Saris. Qua
boekvorm verschilden zij drastisch van de gebruikelijke kinderboeken; in plaats
van gebonden waren zij, toch met een omvang van 160 tot 192 bladzijden, gebrocheerd, zo op heel vroege paperbacks lijkend. De omslagen waren nu eens geillustreerd dan weer uitsluitend beletterd; aan een enkel omslag is de hand van Jac.
Jongert, de schepper van Van Nelles avantgardistische huisstijl, to herkennen.
Dat deze boeken in het geheugen bleven hangen, bewees Willem Brakman, die in
1 9 8 7 op het omslag van zijn verhalenbundel Jongensboek Adri Alindo's plaatje voor
het omslag van B. van Hats De club uit Rustoord liet afdrukken. De flaptekst van
Jongensboek heeft deze openingszin: 'eDclub uit Rustoord is , als je afgaat op h et
omslag, het ideale jongensboek: twee jongens vertellen elkaar verhalen, op de
g rond zittend in een keurig onderhouden mastbos.' Bij Van Nelle wisten ze hoe ze
het jongetje Brakman moesten pakken...
De Gazelle Rijwielfabriek gaf begin jaren twintig een leporello met tekeningen
van de ooit zeer beroemde Andre Vlaanderen uit. Het heette De wonderlijke avonturen van Jan Kalebas. Erachterop staat: `Als iemand verre reizen doet, dan kan hi' wat
vertellen, / Dat ondervond Jan Kalebas op reis met zijn Gazelle.' Deze Kalebas
was de voorfietser van Piet Pelle. Vrijwel niemand kent Kalebas nog, maar Pelle,
door 't Avontuur van
van lets later, is voor zeer velen een dierbare nnering
jeugdheri
een
miniatuurboekje
van
een
heel
wat nalevere hand dan
Piet Pelle op zyn Gazelle,
die van Vlaanderen. De ondertitel geeft er het dierbare tijdsklimaat van aan: Ten
artistiek prentenboekske voor kinderen van 8 tot 8o jaar.' Dat `artistieke prenten-

[7] Een exemplaar uit de reeks 'on ens-en meisjesboeken ' Aangeboden door de erven de Wed.J. van
Nelle , Rotterdam'. Deze gebrocheerde boeken zijn to beschouwen als vroege paperbacks. Het prentje op
het omslag van De club uit Rustoord is van Adri Alindo. Het maakte diepe indruk op bet jongetje
dat de schrijver Willem Brakman werd. op het omslag van Brakmans roman Jongensboek is deze
illustratie verwerkt. Jaren dertig.
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[8 a & b] De eerste druk verscheen als een artistiekprentenboekske [8 x 7 cm] voor kinderen van tot
Nojaar' , de latere als een boeiend verhaal voor kinderen van 8 tot 8o jaar' . De twee overeenkomstige
bladzijden uit beide uitgaven van 't Avontuur van Piet Pelle op zyn Gazelle spreken voor zichzelf.
Het papieren omslag is in beide gevallen gedrukt in zwart , rood en groen. N.V. Gazelle _Rijwielfabrieken,
Dieren, is de uitgever.
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[9] Een eerder onnozel dan boosaardig discriminerend boekje, waarbij Joe, de zwarte dief zich 'blank'
zal wassen met het Sneeuwwit Poederzeep' van 'De Klok' zeepfabrikant te Heerde. Het boekje heeft
een linnen rug en papieren platten. De voorplatillustratie en de binnenwerkillustraties in kleur zijn van
E. M. ten Harmsen van der Beek.

UITGAVE VAN HANDEL-Mli
HOTTER

[1o] Dit ' gezond en frisch jongens- en meijesboek' was voor eel: gulden te koop bij de rijwielhandel en
was een uitgave van Handel-Mij-R. S. Stokvis & Zonen, Rotterdam. Het is gebonden in heel linnen.
Voor de band, bedrukt met zwart, groen en geel, tekende Louis Bron. Menno verzorgde de verdere
illustraties. Omstreeks 1926.
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boekske' houden we er niet in, hebben ze later bij Gazelle gedacht; in de herdrukken met gladde, wat de kleding betreft gemoderniseerde illustraties staat `een
boeiend verhaal'. In de berijmde tekst komt vrijwel om de andere pagina de
merknaam Gazelle voor. Het personage dat de vader van Piet Pelle als geschenk
voor een met succes doorstaan examen een Gazelle aanprijst beet in het oorspronkelijke rijm `koopman' en in het nieuwe `handelaar', wat blijkbaar van meer
respect moestgetuigen. In 1 96 3 is van de dichter Kees Stip en de cartoonist Guus
Boissevain Piet Pelle' s ruimtereis uitgekomen ,
en in 1964 Piet Pelle, de schildpad en de
Naas. Hoeveel zij aan de eeuwigheidswaarde van 'Pa ik kan u goed nieuws vertellen: "'k ben door m'n examen" roept Piet Pelle /"Heel goed" zegt vader weltevree / en denkt daarbij "dat valt me mee" En verder zei de vader niets, / maar
dacht: [lik koop voor Piet een fiets" /de koopman sprak: "meneer 'n Gazelle, dat
is een mooie sterke snelle...rr hebben toegevoegd, moet nog blij ken.
Voor een andere fietsenfabrikant, R. S. Stokvis & Zonen, schreef D. Hans, als
geestdriftige radioverslaggever van koninklijke optredens landelijk bekender dan
als hoofdredacter van De Haase Avondpost, een boek voor 'on ens en meisjes van
de middelbare school in de geest van door Chr. van Abkoude, Jan Feith, Kieviet
en George van Aalst aan de ietwat rijpere
eugd
jschonken
ge
werken. Het beet De
knalclub van3a, de bandtekening is van Louis Bron. De reclame erin is discreet. Als
Lijn Tien, Rookworst, Nachtegaaltje en andere scholieren een club oprichten en
een naam zoeken, oppert iemand 'De Kroon', wat een ander onder bijval uitbreidt
tot 'De Nederlandsche Kroon'. ' "De Nederlandsche Kroon?" schalde Nachtegaaltje met haar welluidende sopraan. "Zoo beet m'n fiets: dat is ook toevallig!" '
Dat die fietsgoed is blijkt natuurlijk ook, echter zonder dat er voortdurend
gedramd wordt. De knalclub van 3a was voor een gulden, ongeveer een derde van
wat zo'ngebonden, rijk geillustreerd boek normaal kostte, in de rijwieldetailhandel te koop ,
zonder dat men zich een fiets diende aan te schaffen. Omdat er 20 000
exemplaren van verkocht werden, vroeg Stokvis Hans om een tweede boek. Het
kwam er, met 'Nieuwe lotgevallen van de knalclub van a' en onder de titel
Zonnebloem. Aanhalenswaard om degeest des tijds te kenschetsen is het begin van
het Inleidend woord' bij het eerste deel van H. A. Meerum Terwogt, die sportverslaggever bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant was: Ten gezond en frisch jongensen meisjesboek kan in dezen tijd van film-sensatie en maniacaal bioscoop-bezoek
eenpsychisch wonder verrichten ten bate van de jeugd.' Zo diende de reclame
voor een rijwielmerk een ethisch reveil.
Van ongeveer dezelfde tijd als de boeken van Hans en Stokvis dateert Joe de
gauwdief, een voor het waspoeder van de zeepfabriek De Klok door E. M. ten
Harmsen van der Beekgetekend reclameboekje. Het vierentwintig bladzijden
tellende vers vertelt van de neger Joe die bij een vertegenwoordiger van het
waspoeder Sneeuwwitgestolen heeft. De reiziger belooft, hem niet te zullen
aan even als hi' mee de wereld ingaat om te laten zien hoe wit j e van het waspoed er
wordt en hoe zacht het is. Hier zijn de slotstrofen:
lei i gaan scam de wereld door
ik zaljegoed betalen.
En
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[II] Met de strips over F lipje, het fruitbaasfe van Tiel, propageerde De Betuwe decennia lang zijn
produkten. Elk`filmpje' bestond uit tien prentjes met een kort rijmpje. De films kon men afdraaien in
een F lipposcoop, een bioscoopacbtig toneeltje van karton. De maker was Eelco ten Harmsen van der
Beek; de strips begonnen te verschijnen in de jaren dertig.

3. Ikk do atom* 'nekton stream
Worths mei rot Mooed nod.
dio Om soar Asp Pip*,
„Noe sow sop, via worth the grocer

5. Moor ton loom *boa
sipt 1004 do
„We aos USW MAW
Awn, ik riot pewees**

t Them bowookto thi Wasik
' do groom mat,

foot wet vise ott tokd
Reps en vogri op do irluold.

SW*

I ddiie

,111,

. 1 % 46

11#

i

, %`` 11
, !

73

4413Z2>

9. Zpotodos

Won

o Zao=or øw of 1
tras
loot duo **veriest'

it *roe rok* 4 cie proolit.nstchs
Mot Vat aft*. Sit=
inielltaMt le diltaa0

SAM votim lakme***

St

HET KINDERBOEK IN DE RECLAME

Dan moet! overal verhalen
Date zelf, als echte Moor
Toonen zult dat in ' Sneeuwwit'
Zoo' n enorme waschkracht it.
En dan laat je elken keer
Door ' tpubliekje wangbek#ken
En betasten en bestrijken.
En je zegt: 'Het deed geen zeer,
Een bewijs dat in" Sneeuwwit"
Heel geen scherpe grondstof zit. '
En zijn wij met reizen klaar,
Dan bezit je zooveelcenten,
Datje ruimschoots van je renten
Leven kunt, wel veertigjaar,
En dan waschje in een week
Heelje warte body bleek.

53o

Krompraterij, domheid, oneerlijkheid en, zoals hier ook, het verlangen om toch
maar vooral blank to zijn werden zonder de geringste gene maar eerder onnozel
dan echt boosaardig, aan als vreemd en vogelvrij ervaren figuren buiten het vertrouwdemilieu toegeschreven, aan `wilden' zogezegd. In het fonds van een respectabele uitgeverij kon destijds in een prestigieus uitgevoerde serie naast Het
grote kabouterboek (schrik niet) Het grote nikkerboek verschijnen; om Sambo kon je
lachen. De kabouters en de negers, van wie menigeen slechts met Zwarte Piet
– een kunstzwarte dus – vertrouwd was, mochten de soms barre fantasie on estraft dienen. Trouwens, 'on ens aan wie to zien was dat zij uit `ons Indie kwamen
en wier spraakgebruik eigenaardig was, waren in jeugdboeken nu en dan ridicule
underdogs. De discriminatie was dus waarlijk niet aan met boeken reclame makende firma's voorbehouden.
Eelco ten Harmsen van der Beek, die ook als Harmsen van Beek en Eelco
signeerde, en zijn vrouw Freddie Langeler waren al in de jaren twintig maar
misschien nog wel meer in de jaren dertig voor reclameboekjes veel gevraagde
illustratoren. De omvang van bun produktie is, gezien het hoge peil, adembenemend. Te verbazender is het dat zij ook de begeleidende rijmpjes maakten; bun
kinderen werkten er zodra ditging aan mee, wat de gedachte aan een schrijverscollectief avant la lettre oproept. De langdurigste populariteit genoten ongetwijfeld
de strips over Flipje, het fruitbaasje van Tiel; De Betuwe propageerde er decennia
lang de jam van die naam mee. De strips begonnen in de jaren dertig to verschijnen
als stroken die door een Flipposcoop, een bioscoopachtig toneeltje van karton,
moesten wordengedraaid. De strips waren bij de jam verpakt. De Flipposcoop en,
voor wie dit apparaat niet ambieerde, de albums waren to koop. Veel later werden
de strips, honderden, als boekjes herdrukt, deze waren voor bons verkrijgbaar.
Dat Langeler ook aan de tekeningen van baar man heeft meegewerkt, staat wel
vast.

I 12] Een produkt van Eelco ten Harmsen van der Beek en Freddy Langeler voor de cacao van Blooker, ,
waarin de regels 'Die eenmaal aan het Blook' ren slaat,I Die drinkt niets anders meer.'
[1 3 ] A-B-C- IDe meisjes drinken gib; thee/De meisjes drinken van Houten' s cacao/En de jongetjes
drinken mee.' Bekende kinderrijmpjes gebruikt voor reclame van Van Houtens produkten. Het omslag
en de prentjes in kleur zijn van Freddie Langeler.

Floep! Daar &ken achter een to be willensannen op, the
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boekjes geschreven en
[sq.] De wondere avonturen van Arretje Nof uit 1926 bestaat uit
geillustreerd door Johan Fabricius. De boekjes zijn bilkonder fraai uitgegeven door de Oliefabrieken
Calvi-Delft om de slaolie aan te priken.

[I'
5] Miniatuurboekje (ro x 7 cm) in kleur. Omvanginclusief omslagacbt pagina s. Dit is nummer 6

uit de serie rovan Jamin' s Kinderbibliotheek.
[16] Veertiendaags tijdschrift voor de jeugd van N.V. Anton Jurgens' Margarinefabrieken, Oss. Elk
nummer teldezestien pagina' s met een kleurig omslag van Van Geldorp. Het was kosteloos to krilgen
voor wie bij de kruidenier Solo margarine kocht. Een vrolijk, rijk geillustreerd tijdschrift. Ongeveer

medewerkers; lb/ CRAIOR, jaws* Bowman& Nirrr HINANINK
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DOOR DAVID TOMKINS. Met illustraties van den
schrijver. EB
N EEN KIPPENHOK TE NMUWERI was de bevolking onrustig ea
d geworden na de komst van de
. uit Ards.
„De kip uit Ards", je hod* deze woorden
maar even uit to spreken, of iedereen moist, wit bedodd
wend. Diet, dat de nieuw aangekomene tot zoo'n biizonder ras behoorde, o hemel nee, 't was ten dood-
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Eta kwartier vettep een half uur — en then kwam
de
delinge weer to voorschijn. Ze was kalm gen en alit veertjes van rug en vleugels zaten onijik glad.

is niet van gegoede familie,+ dat kun je dadelijk
", fluisterde een Brahmapoetra-hen tegen den
haat Mitten
zijn, kumten we wet met hear
", kokkelde
terug. „Ze beefs in elk geval
wize van does, als ze slakken eet".
eons, wat
neP ten Leghorn ontsteld,
ze nu uit
eitspellende state trail in, want alk kipper en

[17] In het vorstelijk uitgevoerde periodiek Ons eigen tijdschrift van C.. van Houten & Zoon,

Weesp, stond een vaste rubriek Voor one kinderen' , waaraan veel bekende schrijvers en tekenaars
meewerkten. Jaren twintig.
[I 8] `Dr.Thijsse in het sneeuwlandschap' door Sj.Kuperus staat in Het Sint Nicolaas Boek uit I92).
een extra uitgave van Ons eigen tijdschrift van C. f . van Houten & Zoon ,Weesp .Kinderen kenden
Thijsse kennelijk ook al.
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Van 1926 en later dateert het reeksje dat mede door zijn boekvormelijke eigenschappen een nadrukkelijke onderscheiding verdient: Johan Fabricius' De won ere
avonturen van Arretje No door
do or de schrijver zelf in kleur geillustreerd en uitgegeven door Calve-Delft om deslaolie aan te prijzen. Het serietje, een sprookje
genoemd, bestaat uit vijf oblonge deeltjes; er was een halflinnen portefeuille met
gebatikt papieren platten en sluitlinten voor beschikbaar. De boekjes zijn met de
handgezet, uit de ambachtelijk aandoende Nicolas Cochin ofte wel de Gravure 2,
bij de idealistisch opgezette drukkerij Van Marken. De uitgave ademt sociaal
voelende noblesse. Fabricius' dubbelbegaafdheid was al gebleken uit Eiko van den
Reigerhofen De scheepsjongens van Bontekoe, maar in Arretje N of mocht hij zich voor
het eerstpolychroom uitleven, zoals later in Bartje Kokliko (1929) voor Van Nelle.
In Arretje N of slaat Nof op de initialen in het handelsmerk van de fabriek; meer
`reclame' bevattende uitgaafjes, die aan Dui en een
enact doen denken doch zich
ook buiten het Midden-Oosten begeven, niet.
Omstreeks 193o verschenen ook reclameboekjes van Blookers cacao; zij zijn
gebaseerd op een van Nederlands bekendste slagzinnen: 'Half elf Blookertij d!' De
makers van de werkjes in tekening en rijm zijn (hoe kan het anders?) Eelco ten
Harmsen van der Beek en Freddie Langeler.
Eveneens van Freddie Langeler zijn de illustraties bij de Oud-Hollandsche kinderrijmpjes van die andere chocoladefabrikant, C. J. van Houten & Zoon, een uiterst
fijnzinnig prentenboekje. De versjes zijn voor de propaganda van het cacao ebruik aangepast: Tim Bam Beieren / De koster lust een eieren / Weet je wat hij
wou? / Van Houten's cacao / 0, die lekkere koster, nou!'
In 1 93 6 kwam Tonnema & Cie. met iets no al afwijkends. Om de toch al
bekende King-pepermunt nog meer in an to doen vinden publiceerde het bedrijf
de King atlas van Nederland, voor school en toerisme. Het atlasje was voor een
miniem bedrag to koop; er werd imposant voor geadverteerd en de oplaag was
gigantisch: Boo 000 exemplaren. In vele huishoudens zal het wel de enige atlas zijn
geweest. Er verschenen nog enkele atlases en losse kaarten, maar deze werden
niet zo bekend als het eerste initiatief.
Enkele van de vele uitgaven die voor I940 verschenen noem ik hier nog. In het
begin van de jaren twintig bracht C. jamin ' jamin's kinderbibliotheek', een serie
van miniatuurboekjes in kleur, acht bladzijden groot, met bij voorbeeld Hans
Christian Andersens Het dappere tinnen soldaatje. Voorts vermeld ik C. Joh. Kieviets
Jachtavonturen met Theo en Adoe (1926) voor Hille-beschuit, H. van Wermeskerkens
Snoet' s wildejaren 1 en 2 (i 93 2 en I 93 3) voor Haust-beschuit, C. oh. Kieviets Benito
dejonge zwerver I , 2 en 3 ( 1 9 3 o, 1 9 3 2 en 1 9 3 3) voor Paul C. Kaiser-brood, H. van
Wermeskerkens Jojo de Sumatraan 0 93 5) voor Lever's zeepmaatschappij en Hans
de la Rive Box' Maarten Wouters' luchtreis (1 93 8) voor Kanis & Gunnink, koffie en
thee.
Behalve de albums en de boeken was er ookeen aantal heel aardige, goed
uitgevoerde kindertijdschriften en kinderrubrieken in tijdschriften voor volwassenen die als reclame werden uitgegeven.
Omstreeks 1910 startten Jurgens' margarinefabrieken met De Solist, een veertiendaags tijdschrift voor de jeugd. Onder de kop redactie staat alleen: 'Met mede-
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werking van bekende schrijvers en teekenaars blad
was kosteloos te krijgen
bij de kruidenier voor wie Solo-margarine kocht. Het zag er vrolijk uit, was rijk
geillustreerd en had de bekende rubrieken: verhaaltjes, een versje, grappen, advertenties, `gedachten', handwerken voor meisjes en een 'brievenbus'. De advertenties dienen vooral omplaatjes te ruilen. Zo wil Jan Klaver Fzn. te Zuid-Scharwoude Verkades Zomeralbumplaatjes ruilen voor plaatjes ten behoeve van Bonte
wei engeeft Andries B. Neele te Rotterdam voor elk plaatje van Het Naardermeer
tweeprachtige, onbeschreven ansichtkaarten of twee vreemde postzegels naar
verkiezing.
In de jaren twintig verscheen bij de margarinefabriek Van den Bergh het BlueBand-tijdscbrift. In dit blad voor het hele gezin stond voor de kinderen de strip
`Appelsnoet en Goudbaard', geschreven door A. M. de Jong en getekend door
George van Raemdonck.
De met veel smaak engemeenschapszin begiftigde chocolade-Van-Houtens
hadden in de jaren twintig een vorstelijk uitgevoerd periodiek voor het hele gezin,
Ons eigen tijdschrift, dat vooral met cultuur en natuur veel moet hebben bijgedragen
aan de volksontwikkeling. Het bevatte een royale rubriek `Voor onze kinderen',
onder redactie van A. B. van Tienhoven: deze had als medewerkers schrijvers en
illustratoren van naam zoals Rie Cramer, Nett y Heijligers, Willy Petillon, Ella
Riemersma, David Tomkins, Catharina van Rennes en Bas van der Veer. Een
speciale uitgave van Ons eigen tijdschrift was Het Sint Nicolaas both met een omslag
van Eelco (ten Harmsen van der Beek); era veel
eel wetenswaardigs en amusants
in, bij voorbeeld een bijdrage van Jac. P. Thijsse, door Sj. Kuperus geillustreerd;
hoe beroemd Thijsse in 1925 al was, blijkt uit de aangrijpende tekening 'Dr.
Thijsse in het sneeuwlandschap'.
Misschien wel het beroemdste van alle reclametijdschriften was, uit de jaren
twintig,
het weekblad De Automaat, dat ook voor de armsten uit de bak van een
petroleumkar te voorschijn kwam en vooral vermaard – zo niet onsterfelijk – was
door de strip met 'De lotgevallen van Pijpje Drop', verses van A. S.-D. en plaatjes
van P. Koenen. Pi' 'e Drop was (moet het nog gezegd worden?) een negertje. Aan
het einde van elke aflevering stond het rijm 'Hoe 't verder "Pijpje Drop" vergaat,
staat in de volgende "Automaat" ', voor sommige generaties nu nog een gevleugeld woord.
Van 1936 tot 1 968 verscheen bij de Nationale Levensverzekering-Bank als
maandblad Het kinder-kompas, een met veel zorg vervaardigd tijdschr,
ift waarvan
tot 1963 An Schulte de redactie voerde en tot de opheffing Heleen Biemond. Van
de trouwe medewerkers moet M. Bosch van Drakestein om haar verses en tekeningen genoemd worden.
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Na 1945 hebben de reclamekinderboeken nooit meer zo'n rote rol gespeeld als
voor 1940. Een aantal oorzaken is daar zeker voor aan te wizen. Voor de nieuwe
generaties was het boek veel meer gemeengoed geworden dan voor hen die in het
begin van de eeuw waren geboren. De drempels van de boekhandel waren, ook
doordat meer warenhuizen boekengingen verkopen, van lieverlee geslecht. De
pockets en de paperbacks maakten door bun prijzen boeken gemakkelijker bereik-
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Adverteeren in ,De Automaat brengt succes!
„PPM, DROP" OP AVONTUUR!

135
Behouden komen zij weer thuis,
En gaan opnieuw op stap,
Eat bergtocht ondernemen zij,
Oat klimmen Is gets grapt

136
Een donkere tunnel gaan zij door,
Al tastend steeds maar voort,
„lk zie al lichtl" roepf „Pijpje Drop",
„Kijk tens een gouda), poort1"

1 37
Zij staan verhaasd met open mood
Stares zij bet wonder aan,
„Kan Kazan, hondje, 't is heel moot
..Maar we moeten verder gaan.

Hoe 1 verder „Pijpje Drop" vergaat, stoat In de volgende ,,Automaat",

[1 9] Het weekblad De Automaat, dat ook voor de armsten uit de bak van de petroleumkar kwam, is
vooral vermaard om jn strip Tijpje Drop', waarvan elke afleveringeindigde met de nog voor sommige
generaties gevleugelde woorden 'Hoe 't verder "Pijpje Drop" vergaat, staat in de volgende " Automaat" . Jaren hvintig. Illustratie ontleend aan Wordt vervolgd. Striplexicon der Lage Landen. Het
Spectrum Utrecht/Antwerpen 1979.

[20] Van 19/8 tot IA- verscheen een aantal reclameboekjes van het duo Annie M. G. Schmidt en Fie
er enkele, voor Nutricia, Pri, Ata-Suer,Ideaal Persil en Vent.
Westendorp. Dit

[2. I] Dit

metzorgver-

vaardigde tijdschrift van
de Nationale Levensverekering-Bank N.V.
Rotterdam, verscheen van
1936 tot 1968. Van de
trouwe medewerkers moet
om haar verjes en tekeningen M. Bosch van
Drakestein genoemd 2vorden.
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'Het leuke honclje
links is F lip. /De dikkerd rechts is F lap. 'Die
Fla dat is eengoede sul. I
Maar Flip is slim... en
knap.' Een serie met teksten van Han G. Hoekstra
[2 21

• ■•
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en illustraties van Joop
Geesink gemaakt voor
Douwe Egberts N.V.
Joure en Utrecht 196 .
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baar voor grotere groepen van de bevolking. Door de leerplicht was de geletterdheld langzamerhand een felt. De uitgeverijen in en net als andere ondernemingen adverteren in kranten en tijdschriften, wat zij vroeger maar sporadisch hadden
en boekenclubs, die ook kinderboeken aanboden. Er werd
gedaan. Er ontstond
een speciale Kinderboekenweek ingesteld, met een speciale kinderboekencatalogus. Er ontstonden alom in den lande kinderboekwinkels. De kinderboekencultuur had zich van het min of meer elitaire ontdaan.
Ste de tot de Tweede Wereldoorlog het reclameboek qua oplaag het produkt
van de gewone uit evert vaak in de schaduw, dit fenomeen zou later verdwijnen.
Kleur, roe er aan prentenboeken voorbehouden, werd gewoon door de ontwikkelingen in de grafische industrie en door de internationale samenwerking, die
gecombineerde oplagen mogelijk maakte. Toch verschenen na de Oorlog nog
e reclameboekjes voor kinderen. 1k noem er een paar:
wel enige opmerkelijk
195o. Johan Veeninga's De wonderlijke reis van Pukkie Planta, acht boekjes met
stereoscopische plaatjes, waarvoor een brilletje diende en die door Joop Geesinks
studiogemaakt waren, voor de Planta-margarine.
1 9 5 3 . Jean Dulieus Be le en Buikie in de knoop, voor Albert Hein.
1955. J. van Doverens en Fred Thomas' De bonte wereld van het circus, voor het
Zuivelbureau.
1 9 56 en 1957. A. D. Hildebrands De avonturen van Bert en Bertie Brinta met illustraties van Gerard van Straaten, voor Brinta-ontbijt.
1958. Annie M. G. Schmidts en Fiep Westendorps Drie stouterojes, acht deeltjes,
en Prelientje, acht deeltjes, voor Persil.
196o. Annie M. G. Schmidts en Fie Westendorps Floddertje, zes deeltjes, voor
Nutricia.
1 961. Annie M. G. Schmidts en Fiep Westendorps Ibbeltje, boekjes met een
rammofoonplaatje, voor Venz-chocolade.
g
1963. Annie M. G. Schmidts en Fie Westendorps P luis en Poeelje, zes deeltjes,
voor Persil.
1 964. Annie M. G. Schmidts en Fiep Westendorps Spiegeltjes rondreis, voor de
KLM.

1965. Han G. Hoekstra's De Avonturen van Flip en Fla vier delen met tekeningen van Joop Geesink, voor Douwe Egberts.
1971. Paul Biegels Een toren naar de maan, verhalen, legenden en sprookjes uit
verre landen met tekeningen van Carl Hollander, voor de Algemene Bank Nederland.
Bij 'De Nederlanden van 184 5 ' verschenen twee vermeldenswaardige bloemlezingen: Als het klokje I8.4f slant met verhalen van An Rutgers van der Loeff,
Tonke Dragt, Miep Diekmann, Hans Andreus, Paul Biegel, Mies Bouhuys, Clare
Lennart, Han G. Hoekstra en anderen, en met illustraties van Otto Dicke, Jenny
Dalenoord, Peter Vos, Mart Kempers, Babs van Wely en anderen, en in dezelfde
geest De molen van IN .4)- en andere verhalen.
Een tijdschrift moet ook nog genoemd worden. De Shell Junior Club gaf van
1957 tot 1 96 3 Olidin uit. Hierin stond onder meer de strip `Olidin', geschreven
540door W. Schippers en getekend door Friso Henstra.
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Het gezicht van het kinderboek

LS I K HET GOED BEGREPEN HEB,

waren ouders, onderwijzers en zielzorgers van allerlei snit er van de veertiende
eeuw tot die in de achttiende allerminst op uit, kinderen eerst nog kort met
manuscripten en later met gedrukte boeken to verstrooien. Ik ben er overigens
van doordrongen dat de jonkheid heus wel eens een spannend, hartroerend of
lachwekkend verhaal te Koren kreeg als het haar niet, misschien uit het pak van een
marskramer, in letters en met plaatjes onder ogen is gekomen.
Wat ik aan leesstof in al die lederen banden uit woningen van welgestelden
gezien heb, zag er niet uit alsof kleine mensen er zonder gestreng toezicht mee
mochten omspringen of er, uitermate leergierige of kwezelige uitgezonderd,
de werken dat bij het schrijven, het
spontaan naar grepen. Boekvormelijk de de
zetten of eventueel het verluchten meer aan wat kinderen moesten worden dan aan
wat kinderen waren is gedacht, de elementaire leerboekjes, waarvoor heel lang het
sterkeperkament in plaats van het kwetsbare papier is gebruikt, daargelaten. De
typografie (en hierbij betrek ik ook maar even het artistieke concept van de
zeldzame handschriften) luisterde naar de opvattingen voor het schikken van de
letters, die in degotiek ,
de renaissance en de barok boeken voor volwassenen hun
aanschijn gaven, al kwamen kwarto's en folio's, de lichamelijke onvolgroeidheid
derjeugd indachtig, voor deze leeftijdsgroep zelden voor. De mise en page week
niet of van wat eeuwenlang, van stijl duidelijk wisselend natuurlijk, voor grote
mensen in zwang was. De letters kwamen uit het nu eenmaal beperkte assortiment
an aanvankelijk alleen het gotisch en sinds de zestiende eeuw mede de romein en
v
de cursief. Toch was er in het tijdperk van de renaissance en ook nog lang erna een
letter die als snel gesunkenes Kulturgut in het bijzonder voor kinderen bestemd
leek: de civilite. Di terloops schrijven suggererende schrift-in-lood van gotische
herkomst was to Lyon anno 1 5 5 7 gelnitieerd door Robert Granjon, ook beroemd
door zijn bijdragen aan de romein en de cursief, om de nationale letter van Frankrij k te worden maar kon de concurrentie van de uit Italie overgenomen cursief
toch niet aan; behalve Granjon excelleerden andere Franse lettergieters, die Naar
naar de Lae Landen exporteerden, ermee. Haar naam kreeg de letter doordat er al
heel gauw enkele boeken voor het 'one volkje met het woord civilite in de titel uit
waren gezet; in Antwerpen verscheen reeds in 1 5 5 9 zo'n handleiding, een Ned-
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landstalige, voor de wellevendheid, gebaseerd op een geschrift van Desiderius
Erasmus, slechts een jaar eerder door Granjon zelf in het Frans met zijn ambitieuze
creatie gemaakt. De civilite leek voor kinderen uitermate geschikt te zijn omdat zij
een weergave van een toen gebruikelijke schrijftrant was en dus op haar beurt
nagedaan kon worden. Pas in de
bijd er
tw intigste eeuw zouden er weer in het zon
voor prille lezers geschikt geachte drukletters zijn, echter niet om schools te
kopieren.
Ondanks of, wellicht beter gezegd, onder de humanistische invloed ten tide
van de renaissance handhaafde zich echter de textura dan wel , in de hedendaagse
wandeling, de oudhollands voor het Nederlands, dat immers niet de taal der
geleerden was; zij is de dubbel gebroken, ietwat statige doch niet ongevoelige
versie van het gotisch. Voor triviaals, gewichtigs of inzonderheid gelovigs bleef
zij zelfs tot in de negentiende eeuw fungeren tot zij haar pasticheachtige geur van
nu verwierf.
De romein, zo'n letter waarmee u nu leest, is in het vijftiende-eeuwse Italie voor
het Latijn ha en. Zij kwam vroeg via import uit het land van herkomst,
Duitsland en Frankrijk naar de gewesten waar u en ik wonen; al voor 1 5 oo kwam
zij er voor. Pogingen tot het zelf vervaardigen werden door Zuidnederlanders in
het tweede kwart van de zestiende eeuw met weinig succes gedaan. Van 1 5 5 o tot
nog ruwer weg 1 oo floreerde de eigen produktie, door de Franse stijl van de nog
steeds befaamde maar mysterieuze Claude Garamond en anderen beinvloed, in de
Vlaams sprekende regionen dank zij de lettersnijders Francois Guyot, Ameet
Tavernier en speciaal Hendrik van der Keere, het genie dat jong stied. De godsdiensttroebelen en wie weer de vroege dood van Van der Keere maakten aan deze
bloei een erode. Men moest nog lang werken met wat men had. Bij haar introductie die de de romein natuurlijk voor het Latijn. Geleidelijk werd zij ook het
voertuig voor moderne talen, het Nederlands uitgezonderd tot zij in 1 5 39 voor het
eerst, als het ware experimenteel, voor autochtone kopij werd aangewend. In de
rest van de zestiende eeuw en in de zeventiende verving de romein zowel in het
noorden als in het zuiden discretelijk de textura. Voor kerkelijke gebruiksboeken
bleef het gotisch east. Voor wereldlijke teksten won de romein steeds meer
veld. Kenmerkend voor de lezers die men op het oo had is overigens dat Joost
van den Vondels werk uit de romein werd gezet en Gerbrand Adriaensz. Bredero's uit de textura; voor volksboeken, waarschijnlijk vaak mede kinderlectuur,
was de textura door haar geringere pretentie van intellectualiteit en, misschien,
haar geringere aanzien ter drukkerij lane tijd de aangewezen letter.
De historie van de cursief loopt parallel met die van de romein. In de tweede
helft van de zeventiende eeuw kreeg zij pas de rol die zij nu nog speelt, die van
letter met een subalterne functie in een uit de romein gezet werk.
De gietsels van de romein en de cursief met haar Franse karakteristieken, bier te
la de of in Duitsland gegoten, beheersten met, zoals gezegd, nog tamelijk veel
textura het paginabeeld tot de tweede helft van de zeventiende eeuw. Pas Amsterdamse lettersnijders als Christoffel van Dijck en Dirk Voskens goten voor de
Noordnederlandse drukkers, die de Zuidnederlandse hadden overvleugeld, de
5 4 2romein en de cursief die in het alras geimponeerde buitenland rote roem zouden
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[I] De voorrede van het door Ameet Taverniers gedrukte Gheestelijck ABC (Antwerpen, niet voor
61 en niet na y 64) toont niet alleen een van zijn civilites in de tekst maar laat er onderaan ook een
proef met allerlei lettervarianten van ien.
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oogsten. Zij hadden onder de invloed van de kopergravure, die als illustratiemiden veel meer contrast tussen dik en dun
del de houtsnedegoeddeels had vervang,
dan de aan de kalligrafie met de beitelvormig gesneden pen herinnerende letters in
de Franse trant; de o en de met haar verwante karakters waren door het rechtop
houden van de oorspronkelijk door de penstand naar links hellende middellijn
symmetrisch; de compactheid was door het verkorten van de staarten aan de g
enzovoort toegenomen; de e had een groter oog opdat zij tijdens het drukken niet
metenkt zou vollopen. De letters verbreidden zich tot ver over de grenzen en wel
zeer invloedrijk naar En eland ,
waar zijliam
Wil Caslon tot voorbeeld dienden.
Bij het vergelij ken van boeken uit de gotiek, de renaissance en de barok valt het
op dat de bij sommige boekvormers als eeuwig geldende symmetrie van de pagina, het bij het arrangeren ervan, de opmaak van het zetsel dus, uit aan van de
de
dikverticale middenas, in de codices, de wiegedrukken en de
textura
wijls niet is geacht. Afgezien van de verticale werking
d,hield
ld men zich
inde scriptoria en de ateliers van de vroege drukkers, die net als de kalligrafen
zowel kunstenaars als ambachtslieden waren, graag aan de schikking die door de
richting van het schrijven, het zetten en het lezen wordt gedicteerd; de symbiose
van horizontaliteit en verticaliteit, het samenspel van de aard der letters met de
plaatsing der regels, doet heel wat vanzelfsprekender en ontwapenender aan dan
wat erop gevolgd is, al heeft een nieuwe zindelijkheid door de Verlichting wel de
overhand gekregen tot (ik loop wel erg vooruit) de romantiek haar onderbrak.
Een boek at begint met 'Hier begint' en dan de titel en eindigt met 'Hier eindig't
en vervolgens weer de titel plus het impressum is eigenlijk volmaakt in zijn
doeltreffende onopgesmuktheid. In de renaissance, toen de advertentieachtige
titelbladzij de een algemeen verschijnsel werd en de invloed van de architectuur en
haar ornamentengroot was, ontstond de neiging om ter verheldering bedoelde
to in voorbedachte vormen to dwingen. De lettergroottewisselingen en
de woordafbrekingen die bij het forceren konden helpen moesten, dunkt mij, het
begrijpen wel bemoeilij ken. Men diende als boekvormer bij deze kunsten geluk to
eldende
hebben met de structuur van een tekst als deze bevattelijk
uit de be arbeid,
sten of vignetten en in lood
waarbij ten overvloede dikwijls in bout gesneden listen
gegoten arabesken ter versiering gebruikt werden, wilde komen. Ten faveure van
de leesbaarheid ging de hebbelijkheid omstreeks 16 5 o, schat ik, over. Speciaal
voor onbedreven lezers kan de affectatie, hoe mooi om naar to kij ken soms ook
(dit lijdt geen twijfel), alleen maar hinderlijk zo niet afschrikwekkend zijn geweest; voor hen waren de naief gemaakte volksboeken, die nog iets van de geest
der incunabelen ademden, geschikter, net als, teen het einde van de zeventiende
mogelijk eerder, de centsprenten. Doordat het boek meestal in slechts
eeuw mg
eenmaal gevouwen vellen met aan weerszijden acht pagina's of varianten van dit
even aan al verhandeld werd (de band van leer of perkament werd na de koop
besteld) en nog geen omslag had, diende de titelbladzijde primair als kenteken en
tevens als reclamemedium; er werd veel op vermeld, in prijzende bewoordingen
vaak doch op een typografisch dus weinig vatbare manier. De titelpagina was
nogal eens een barokke, pompeuze, allegorische kopergravure; er volgde, verstandig, menigmaal een gezette versie op. De illustraties waren houtsneden, kopergravures of, een enkele keer, etsen.

[2] Van de, ook typografisch, delicaat en bewerkelijk vervaardigde kinderboekjes nit bet fonds van de
Gebroeders Van Arum is De weldadige Louize ( Amsterdam ,,i. .) een mooi voorbeeld nit bet begin
van de negentiende eeuw, toen de met de band gekleurde gravures noggewoon waren.
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Na 1700 werd de typografie van het boek geleidelijk blanker, opener, als het
ware toegankelij ker. Het zetsel werd door toenemende scheutigheid met wit tussen de regels, de interliniering, minder massief. De letters veranderden weer eens,
na lange tijd per natie. Een nieuw tijdperk, waarin het kinderboek naar twintigsteeeuws besef voor het eerst echt kon bloeien leek zich aan te dienen.
u rr DUITSLAND afkomstige lettersnijder J. M. Fleischman creeerde, eerst
voor de Wetsteins, van Zwitserse oorsprong en lettergieters te Amsterdam, en
later voor de Enschedes nadat zij in 1743 het Amsterdamse bedrijfje aan hun
Haarlemse drukkerij hadden toegevoegd, een serie van een smallere, lichtere variant op het lettertype waarmee Nederland in de vorige eeuw beroemd was geworden. In het buitenland werd Fleischmans letter door de werkzaamheid van William Caslon en John Baskerville in En land en Pierre Simon Fournier in Frankrij k niet zo populair als haar voorgangers volgens de goat hollandais maar in
Nederland kwam zij goed van pas voor een sierlijker beoefening van de typografie. De blankheid van de boekpagina's nam toe, ook door het gebruik van meer
wit tussen de regels, en het toepassen van ornamenten gebeurde onder de invloed
van de rococo zuiniger en minder onbesuisd. De over an voltrok zich natuurlijk
niet plotseling. Ook de oude letters en wat de zetters ermee deden bleven nog lang
in zwang.
De traditionele boeken en boekjes voor de jeugd behielden vrijwel hun vertrouwde gedaanten. De houtsneden, bij een goede behandeling niet snel versleten,
bleven lang in gebruik. Deze houtsneden waren trouwens vaak bijzonder mooi en
knap, zoals ook centsprenten aantonen.
Met hoeveel smaak de nieuwe typografie werd beoefend blijkt uit de beroemdste kinderboeken van de tijd, Hieronymus van Al hens Proeve van kleine
gedigten voor kinderen (te Utrecht bij de wed. van Jan Terveen, '778) en J. H. Swildens' Vaderlandscb A-B both voor de Nederlandsche jeugd (Amsterdam, W. Holtrop,
1 7 81). Zij zijn getuigenissen van de goede smaak waarmee de teksten werden
behandeld en de gravures werden geplaatst. Van het volproppen, dat vroeger
nogal eens voorkwam omdat men maar voor kinderen bezig was (het was trouwens nog niet uitgestorven), is in deze boeken nits te merken. Bij Swildens is
nog spaarzaam met de interlinies omgesprongen; bij Van Al hen zijn zij royaal
toegepast, wat de tekst zeer toegankelijk maakt en nobel harmonieert met de
gravures van bij voorbeeld J. Punt naar de tekeningen van J. Buys. De stand van
de initialen doet volgens de huidige opvattingen wat primitief aan; zij lijnen, al te
menselijk, niet. De titelpagina is een exempel van voorbeeldige eenvoud bij visie
met een discreet vi net. Met hoeveel zorg er gewerkt werd, toont ook Swildens
aan. Zijn bij Van Al he de gravures op aparte bladen, en niet door Terveen
geleverd, aangebracht, bij Swildens staan zij met de bijbehorende tekst op een
bladzijde. De elementen van de pagina zijn zorgvuldig verenigd en door subtiel
overwogen wit gescheiden, als een muziekstukje. Indrukwekkend is ook dat Swildens op allerlei formaten en in verschillende bindwijzen te koop was. Er is met het
oog op de bestemmingen over nagedacht. De koper hoefde niet meer zelf te laten
binden
en kon zich desgewenst met een eenvoudige kartonnage vergenoegen.
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[3 ] De met de hand gekleurde houtgravures in Jufvrouw Ruffel en hare zeven geleerde katten
(Amsterdam, zj.) bij de forse didone karakteriseren het midden-negentiende-eeuwse volksboekje voor
kinderen.
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[4] De met de hand gekleurde zwart-witlitho' s in A. van der Hoop Jrs. Zn.' s De nieuwe Moeder de
Gans, en de gouden eieren (Leiden, z j.) stammen evident uit de begintijd van de steendruk. Er zijn
ook niet gekleurde exemplaren.
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Van Al hen en Swildens zijn qua typografische voortreffelijkheid bepaald een
uitzonderingen. Veel van wat in het laatste kwart van de achttiende eeuw voor
kinderen bestemd was, zag er boekvormelijk uitmuntend uit. Dit geldt ook voor
de tijdschriften die toen voor de jeugd bestemd waren.
Illustratief voor de overwegingen die bij het uitgeven van een kinderboek
er
golden is het prospectus dat W. Houtgraaff to Amsterdam in 1 790 heeft verspreid.
Zijn Prenteboek voor kinderen, waarin `dieren, planten, bloemen, vrugten, insekten,
klederdragten, en verscheide andere wetenswaardige zaaken uit het Ryk der Natuur, der Konsten en Wetenschappen, alle na egte Origineele Teekeningen in het
Koper gegraveerd, en met een korten aangenaame en voor Kinderen bevattelijke
Verklaaring voorzien' to vinden waren en dat als `Zynde zeer geschikt om to
Couleuren, Uitteknippen, en andere vermaaklykheeden voor de Jeugd' werd aanPlaaten'
eve
'fgezette
[niet met de hand eur
geklde]
Pl' in aflOna
geboden , werdMet
ringen in de handel gebracht opdat de kinderen de prenten zelf konden kleuren.
Als een kind een plaat verknoeid had, kon men deze vervangen, zelfs van tevoren
gecouleurd. De leerzaamheid in de geest van de Verlichting wordt in het prospectus omstandig uiteengezet; typografisch heeft het nog weinig verlichts.
GEEN EEUW, ZELFS NIET de vijftiende met haar revolutionaire over an van
de kalligrafie naar de boekdruk, heeft voor het gezicht van het kinderboek zoveel,
helaas ook minder aantrekkelijks, betekend als de negentiende. Dit kwam vooral
door technische, economische en, bij gevolg, sociale oorzaken. In het prille begin
werd de houten handpers, die voor het aan twee zij den bedrukken van een vel vier
maal bediend moest worden, voor het eerst na driehonderd vijftig jaar vervangen
door de ijzeren, waarmee dit maar twee maal hoefde to gebeuren. In het midden
van de eeuw kwam de snelpers in zwang. Deze, eerst met de hand bediend en later
met stoom, produceerde natuurlijk nog heel veel meer. Het ambacht was industrie
geworden en beoogde een wijdere afzet. Aloys Senefelders uitvinding van de
steendruk in 1796 maakte dat in de jaren twintig de kopergravure ruimte moest
maken voor de lithografie. In de tweede helft van de eeuw werd de chromolithografie, die het met de hand kleuren overbodig maakte, populair. De houtgravure
en de staalgravure vervingen, vaak als buitenlandse maaksels, de primitievere
houtsnede. Aan het einde van de eeuw ontstond de chemigrafie met het lijncliche
en de autotypie, die grijzen via puntjes van verschillende dikte kon reproduceren.
Alleen het handzetten handhaafde zich ondanks ingenieuze pogingen om het ook
to mechaniserenpraktisch tot de aanstaande eeuwwisseling en bleef ook erna nog
lang reel.
Het binden veranderde wel. Al in de achttiende eeuw waren soms
g
uitgeversbanden, dure en goedkope, beschikbaar. In de negentiende eeuw werden
een normaal verschijnsel. Omstreeks 185o kregen zij een andere structuur en
zee
werd het degelijke verbinden van het binnenwerk en de band vervangen door een
minder solide systeem dat nu voor de industrieband nog min of meer gebruikelijk
is.

Het typografische uiterlijk bleef tot de jaren dertig nog veel lij ken op wat in de
laatste decennia van de achttiende eeuw was ontstaan, al kan op basis van wat
meer speelsheid geconstateerd worden en islij ken gekartonbewaard
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neerde banden met sierlijke bedrukkingen populair to zijn geweest. Afgezette ofte
wel ingekleurde gravures waren blijkbaar een must, tenminste voor het sjiekere
kinderboek. Dit onderscheidde zich van het simpele met houtsneden, die ook wel
vaak gekleurd werden. De letter was nog die van Fleischman of een die ermee
verwant was, veelal ruimgeinterlinieerd voor een heldere, toegankelijke zetwijze.
Smaakvolle sierletters en delicate schrijfletters zorgden hier en daar, speciaal op de
titelbladzijde, voor een discrete opvrolij king. Het gotisch moest blij kens de abcboekjes nog bij de romein, de cursief en de schrijfletter geleerd worden. Nobeler
boekjes zijn in de loop van de eeuwen, mede door de subtiel met de hand gekleurdegravures die de tekst begeleidden, niet voor kinderen gemaakt.
Teen 18 20 maakten de Fleischmanachtige letters plaats voor de uit Frankrijk,
misschien via het met Nederland verenigde Belie
g
overgenomen didone met de
door de familie Didot ontwikkelde karakteristieken. Deze letter met haar scherpe
contrast tussen dik en dun, haar haarlijnachtige schreven en haar verticaliteit zou
verder gedurende de negentiende eeuw de broodletter blijven. Na de pittigheid
die zij eerst had verviel zij tot uitermate schrale, doodse varianten, die het kinderboek en dit trouwens niet alleen op den duur een miezerig uiterlijk gaven, als de
illustraties niet voor kijkvreugde zorgden. De combinatie van vette en gedecoreerde soorten maakte menige pagina uit de oorspronkel4ke didonen en dus in het
begin behalve een leesmiddel ook al een kijkspel. De neiging tot versieren kwam
voort uit de romantiek en de concurrentie met de steendruk, die niet gebonden
De lithografen konden hun fantasie de
was aan wat de zetters bijnd
de hadden.
ha
vrije loop laten en deden dit ook. In de loop van de eeuw zou de verbeelding op
hol slaan met een overvloed van smakeloosheid, die door de lettergieters en de
boekdrukkers werd nagevolgd. De steendrukkers in en in hun wedijver met de
boekdrukkers trouwens ook ver; een hoeveelheid tekst die veel eenvoudiger gezet
had kunnen worden werd door een lithograaf geheel op steen getekend, zoals met
Piet de smeerpoets isgebeurd.
Hetgeschepte papier, dat aan het einde van de achttiende eeuw al zonder
vergure kon worden gemaakt, werd omstreeks het midden van de negentiende
vervangen door het niet meer van lompen maar van hout machinaal gemaakte;
deze verarming werd door de rote vraag en de schaarste aan lompen veroorzaakt.
De houtsnede en degravure duidden oorspronkelijk, al of niet gekleurd, een
standsverschil aan. Het afzetten van de gravures gebeurde veel zorgvuldiger dan
dat van de houtsneden. De lithografieen waren eerst zwart-wit, tot na 1 8 5 o de
chromolithografie uit Duitsland haar intrede deed en in dit land ook wel ten
behoeve van Nederland werd beoefend, tot in de jaren twintig van de twintigste
eeuw voor bazarboeken toe. De zwart-witlitho's werden net als de gravures en de
houtsneden met de handgekleurd; zij behoren tot het bibliofiele gebied van het
kinderboek. De chromolithografie beheerste decennia lang de Nederlandse kinderboekenproduktie, via prentenboeken en voor verhalend werk via ingeplakte
platen, die in het algemeen even saai waren als de teksten en de typografie die zij
begeleidden. Over de prentenboeken, waaraan anonymi verrukkelijke, soms
naieve bijdragen hebben geleverd, valt enthousiaster to oordelen. Dit genre leed
ten slotte van de coproduktie met buitenlandse, lievige plaatjes, waarvoor Ned-

[ 5 ]Het doorwerken van de
romantiek in de kleurenlitbografle blijkt nit dit
omslagvan Allerverschrikkelijkste geschiedenis van Pietje Hoogmoedig en waanwijze
Miet (Amsterdam,

zj.). Er is zelfs goud
voorgebruikt.

[6] In Allerverschrikkelijkste geschiedenis
van Pietje Hoogmoedig en waanwijze Miet
( Amsterdam, zj.) kon

in deprimitieve kleurenlitho' s de vermaning op de
wike van Piet de Smeerniet ver genoeg
P
gaan.

[7] Behalve door de vergroting van het formaat week de tweede druk van C. Joh.Kieviets Uit het leven
van Dik Trom (Alkmaar, IN99) ook aanzienlijk van de eerste ( Alkmaar, 149 ) af door de
illustraties van Joh.Braakensiek die de voor de tweede heft van de negentiende eeuw traditionele kleurenlitho' s vervingen. Het typografische materiaal was nog nagenoeg hetzelfde maar wat ermee gedaan wend
was al wat moderner'
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landse auteurs bijschriften verschaften. De houtgravure werd op dezelfde manier
na het verwerven vangalvano's als leengoed toegepast. De kleurenhoutgravure,
voor het werk van Walter Crane, Randolph Caldecott en, vooral, Kate Greenaway
door Edmund Evans in En eland tot magistrale hoogte verheven en soms in
twaalf verfijnde kleuren uitgevoerd, heeft in Nederland een equivalent.
in de twintigste eeuw be on net als
zoveel anders dat de kentering van de tijd markeerde zijn trekken te krijgen in de
jaren negentig van de negentiende. Het is aardig te demonstreren aan een evergreen die qua tekst al een vernieuwing was, C. oh. Kieviets Uit het leven van Dik
Trom. Het eerste deel van wat eengeliefde cyclus werd verscheen te Alkmaar bij
P. de voorloper van de Gebroeders en de kale achternaam, Kluitman in 18 9 1 met
eengedaante die gedurende de decennia ervoor het kenmerk van het verhalende
boek voor de jeugd, zoals bij voorbeeld P. J. Andriessen het veelvuldig schreef,
wasgeworden.
Het formaat van deze eerste druk is octavo klein mediaan ofte wel zowat
19 x 1 3 ,5 cm. De band is van rood textiel en heeft op het voorplat een in zwart
gestempelde illustratie die bokspringende 'on ens voorstelt; in de cartouche die
deprent oudbakken onderbreekt zijn met goud Tit het Leven van Dik Trom' in
wat ik maar eenprimitief rondschrift noem en 'C. Joh. Kieviet' in een to end
schrift met no al wat zwierigheid, een zogenaamd En else schrijfletter, aangebracht om een soortpracht, die nu onnozel aandoet, te verwezenlijken. De tekening is met W. S. wat aan Willem Steelink doet denken, gesigneerd. Het binnenwerk isgezet uit zo'n gedegenereerde didone die in het verschijningsjaar voor
fiere typografen al bijna had afgedaan met een clarendon voor de hoofdstuktitels
en een zeer smalle didone, een italienne en de broodletter in een stippelkader, van
ornamentjes op de hoeken voorzien, voor de titelbladzijde. Het boek vertegenwoordigt boekvormelijk dus nog voluit de tweede helft van de negentiende eeuw.
Het doet dit eveneens met de vier chromolithografieen in de bestorven kleuren die
het verluchtingsgenre tekenen en waarvan soms alleen het rood er wat leven digheid aangeeft. De anonieme lithootjes liken het werk van een steendrukkerijknecht, zoals C. Jetses er voordat zijn furore be on een geweest is. Een plaatje
dient, zoals gebruikelijk, als frontispice; de rest is door het boek verspreid. Er
moet ook eengebrocheerde editie zijn geweest want op een particulier gebonden
exemplaar is het omslag via plakwerk overgeleverd; dit doet er zelfs aan twijfelen
of de lithograaf een Nederlander was want de romantische voorstelling, Dik
Trom die in een houten tobbe vaart, doet,gezien het landschap en de toeschouwendepersonages aan een misverstand over wat typisch Nederlands was denken;
de Haarlemmermeer beeldt zij zeker niet uit. De chromolithografie was tenslotte
uit Duitsland afkomstig en Duitse handwerkslieden waren mobiel, tot in Nederland.
De tweede druk van Uit het leven van Dik Trom kwam in 18 99 uit; acht jaar na het
begin be on een zegetocht. Het formaat is octavo root mediaan ofte wel ruim
22,5 x 14,5 cm geworden en lijkt met zijn kloekheid een traditie van een halve
eeuw te initieren. Of Kluitman depionier was, is nu niet na te aan; voorop liep hi'
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wel. De band is van helderblauw textielen heeft een wit, voor het fond, en zwart,
voor de tekening, gestempelde illustratie als een nogal blank silhouet op het
voorplat; zij stelt Dik Trom achterstevoren op de ezel zittend voor en werd voor
tientallen jaren met varianten het chandelsmerk' van het boek. Erboven staan
symmetrisch en enigszins nonchalant Tit het Leven van Dik Trom', 'C. Joh. Kieviet' en `Geillustreerd' uit twee corpsen van een similisierlijke letter waarvan een
zusje toepasselijk Ancienne heet, twee maal 'door' uit een indifferente didone, en
' Joh. Braakensiek', `tweede druk' en 'Alkmaar – P. Kluitman' uit de Engelse mediaeval, een tamelijk recente, ambitieus vernieuwende letter, die ook voor de
advertenties achter in de uitgave is gebruikt en waarover Kluitman dus kon
beschikken. Het binnenwerk is nochtans weergezet uit een vale didone, een
grotere dan die van de eerste druk. De hoofdstuknummers en de hoofdstuktitels
zijn uit verschillende clarendons gezet. Opvallend als nieuwigheid zijn de en-tetes
waarmee de hoofdstukken openen, rechthoekige, liggende kaders met plantaardie sierstukken, niet altijd dezelfde, erin. Ook de titelpagina belijdt een wat
halffiartige, weinig smaakvolle affiankelijkheid van de Nieuwe Kunst doch vertoont bij schreeflozen en een En else mediaeval weer een italienne van vroeger;
een kader met penhalige hoeken en bloempjes als regelvulstukjes voltooien de
hybridische zetterijbijdrage. Het prentje dat de band aanlokkelijk maakt dient ook
als titelvignet. Het opzienbarende van de tweede druk zijn nu juist de tekeningen.
De naam van Joh. Braakensiek is algevallen. Toen deze de opdracht tot het
illustreren van Uit bet leven van Dik Trom kreeg, had hl dertien jaar voor De groene
Amsterdammer gewerkt, in het bijzonder als de maker van de wekelijkse spotprent,
die als bijlage de politiek commentarieerde en, net opgehangen aan de ruit van een
tabakswinkel, een oploop veroorzaakte. Zijn populariteit was een gegeven. Zijn
kunnen met de tekenpen en het penseel was onbetwistbaar. Hi'j kon mensen,
onvergetelijk in hun milieu karakteriseren en was een zeldzame
kleine engrote,
meester in het weer even van actie. Een tijd lang was hi' de lijftekenaar van
Kieviet. Het nieuwe dat hi'r
voo Uit bet leven van Dik Trom deed was mede de
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overstap van de ingeplakte platen naar de tekeningen in de tekst, al maakte hi' nog
wel een aantal full-page-illustraties, die in latere drukken zelfs op het gladde
kunstdrukpapier werden afgedrukt. Hi' varieerde zijn technieken onbezorgd, met
pentekeningen en gewassen werk, met vrijstaande prenten en gekaderde. Een
concept van een consistente lay-out had hij bij het maken niet en bij Kluitman
waste ze met de mise en page ook nog niet goed raad. Toch was de direct bij het
lezen aansluitende verluchtingsmanier waarschijnlijk een openbaring en veelbetekenend voor de toekomst.
De mogelijkheid voor Kluitman om Braakensiek zo in te schakelen was ontstaan door de vrij nieuwe uitvinding, weer in Duitsland, van de chemigrafie, het
maken van lijncliches naar zwart-wittekeningen en autotypieen, waarmee via rasters, die puntjes van verschillende dikten voortbrachten, de reproduktie van gewassen originelen in boekdruk mogelijk werd. Voor het kinderboek diende de
autotypie, het rastercliche dus, eerst om de chromolithografie to vervangen; de
door
door de Amsterkleur verdween. In boeken van Tine van Berken, uit
damse H. J. W. Becht, is dit aan de ingeplakte platen van E. S. Witkamp jr. en

[8] Top Naeffs School-idyllen (Amsterdam, 1900) kreegvoor de eerste druk een Jugendstilband van
C. van der Hart die het boek, ondanks degewassen tekeningen van C.Koppenol die het illustreerde,
meteen van wat destjils gewoon was onderscheidde.
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C. Koppenol te zien. Eventyperend voor de periode is Bechts uitgave van Top
Naeffs School-idyllen (I 900) met platen van Koppenol, die zeer produktief was maar
de vergelij king met Braakensiek niet doorstaat. Dit boek, even groot als de tweede
druk van Uit bet leven van Pile is ook gezet uit een saaie didone maar tot op de
titelpagina consequent en op een klassiekere, discretere wijze dan bij Kluitman
gebruikelijk was. De band is van beige linnen en heeft een uitbundige, tot in de
belettering Jugendstilachtige versiering in zwart en goud van C. van der Hart. Al
omstreeks 1 9 oo ziet het kinderboek van een uit ever die ook romans publiceert er
boekvormelijk doordachter uit dan dat uit een enkel aan de jeugd gewijd fonds.
Misschien verliep de voorbereiding kritischer.
Inmiddels had zich aan het einde van de negentiende eeuw nog wat anders
afgespeeld. De nieuwe lichting van de beeldende kunstenaars had de grafische
technieken voor het maken van oorspronkelijk werk in plaats van reprodukties
ontdekt, de ets al vroeg maar vervolgens ook de houtsnede en de lithografie. Uit
deze `beweging' kwam Theo van Ho terra in i 8 9 z met een eigenhandig op steen
getekend prentenboek in kleur, Hoe de vogels aan een koningkwamen. In het volgende
jaar verscheen van hem Het leelijke jonge eendje. Zijn boeken met een Art-Nouveauachtige lijnvoering en een hierbij passend tintengamma vormend een groot
contrast met wat in de gewone handel werd aangeboden; meestal was dit zoetig en
knullig. Van Hoytema's ceuvre, dat nog met andere boeken en boekjes groeide tot
lets aanzienlijks, bereikte slechts een kleine kring, vermoedelijk van ouders die
voor de kunstnijverheidsopleving geestdriftig waren en er bun kinderen onder
streng toezicht in lieten delen; zelden komt antiquarisch een beduimeld exemplaar, laat staan een gescheurd, voor. Van Ho terra's werk is een monument van
aandachtig, bekwaam en met een innige liefde voor vogels bereikte schoonheid in
een tijdperk dat er niet meer dan een nobel gestemde elite voor beschikbaar had.
C. M. van Gogh, bepaald geen kinderboekenuitgever, lanceerde het te Amsterdam
als kunst.
Opmerkelijk is ook Agatha Snellens en Catharina van Rennes' In de muizenwereld
met subtiele pentekeningen van L. W. R. Wenckebach. Het dateert van 18 9 4 en
toont hoeveel zorg aan het harmoniseren van de typografie en de omzichtig met
arceringen opgebouwde illustraties is besteed. De zetwijze uit een En else mediaeval (iets nieuwers was nauwelijks bereikbaar) heeft als reactie op de dorre, Jaffe
gewoontes van de tijd lets renaissanceachtigs; zij doet te midden van wat gebruikelij k was luisterrijk aan. De uit ever was J. L. Beijers te Utrecht. Van Wenckebach bestaan veel meer illustraties.
Ver buiten het publiek waarmee Van Ho terra zich moest vergenoegen en
misschien ook wel tevreden was kwamen de boekjes van Nell Bodenheim. Hoewel Naar werk wel eens bij de Nieuwe Kunst is genoemd, lijkt Naar echte bron toch
eerder het Amsterdamse middenstandsmilieu van enige welstand waarin zij is
opgegroeid en waarvan zij door de lessen op de Rijksakademie en bij Jan Veth,
mede in de omgang met de kunstzusters die zij ontmoette en met wie zij de
Amsterdamse Joffers vormde, afstand kon nemen zonder de genegenheid ervoor
te verliezen. Het is niet onwaarschijnlijk dat in haar ouderlijke huis nog afleveringen van Die Gartenlaube en Bilderbogen rondzwierven bij haar eigen kinderlectuur.

B4 !like bet zw

de Klee en trad op Vilma toe..
(pag, 55)

[ 9] De viffele druk van C. Joh.Kieviets Fulco de minstreel (Amsterdam, omstreeks 1921) is nog
geillustreerd met houtgravures door A. C.Verhees naar tekeningen van Joh.Braakensiek, een restant
uit de negentiende eeuw.

[I o] Enkelezeer goedkope reeksen hadden al de bedoeling van de veel latere pocketboeken: het opheffen
van de prijsbarriire. Idealisme speelde ook een rol, zoals bij Nellie van Kols Volks- en Kinderbibliotheek, die wel het vroegste voorbeeld
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Handje plak 0 900), kleurenlithootjes en zwartjes bij kinderrijmpjes uit de annieme overlevering, lijkt goedig ondeugend to getuigen van intieme vereenzelviging met allerlei aspecten van de Nederlandse kleinburgerlijkheidsvariant. Di t
eerste boekje, waaraan als beginnerswerk een de contemporaine sierkunst onhandig vertegenwoordigende `cents rent' als bipge van De vooruitstrevende kroniek
en conformistische zwart-witillustraties voor Tine van Berkens Rieje' s pop, een
genre waarin Nell Bodenheim nooit heeft uitgeblonken hoewel zij er zich enkele
malen toe liet verleiden, waren voorafgegaan, maakte haar meteen beroemd en
populair. De grafiekliefhebbers moeten gecharmeerd zijn geweest door het overrompelende, oprechte, ambachtelijke ervan; de lithografie was nochtans niet van
haar zelf maar van een steentekenaar ter drukkerij, die haar geestige originelen
gewetensvol in zijn techniek vertaalde. Het niet in de eerste plaats door de kwaliteit van haar kunst geimponeerde publiek moet vooral gepakt zijn door het uiterst
persoonlijke ofschoon allerminst `artistiek' ogende van haar schepping, die de
merendeels zeer vertrouwde verses een volstrekt nieuwe maar door de knipoog
naar het bekende onmiddellijk aansprekende begeleiding gaf, een mengeling van
dichterlijkheid, mededogen, als dit te pas kwam, en humor met de voor haar tot in
lengte van are kenmerkende signatuur die mensen van stand en underdogs in
hunwaarden laat. Naar de burgerdames op kraamvisite en het jongetje met de
zwavelstokjes valt eindeloos to kij ken door de rijkdom aan spiritueel gekarakteriseerde details; het bosje zwavelstokjes, dat als een miniem vi net dient, is in zijn
geschakeerde eenvoud al een wondertje, waarvoor ook de lithograaf eerbetoon
verdient. Als er kritiek kwam, dan gold deze sommige termen in de oude rijmpjes.
In De vrouw, `gewijd aan de onderlinge opvoeding der vrouwen', en Het kind,
bestemd voor moderne ouders, uitten Ida Heijermans en N. van Hichtum hun
bewondering voor Nelly Bodenheims talent. Lezers, soms met sjieke namen,
reageerden met wrevel. `Toen 't kindje in [lees: op] de wereld kwam/ Al uit zijn
donker hoekje' was stuitend, vond een lezeres, die ook het versje over de geboorteviering 'Then dronken de vrienden wijnkandeel' afwees vanwege de strijd teen
het consumeren van alcoholhoudende dranken. Nell Bodenheim was ongetwijhaar
feld niet onder de indruk van zoveel exaltatie en bevoogding, S. L. van Loo haar
Amsterdamse uitgever, evenmin.
In 1 901 verschenen de tweede druk van Hancrie plak en de eerste van het pendant, Het regent , bet zegent. Het nieuwe boekje met weer kleurenlithootjes en zwartjes bij rijmpjes uit de eeuwige voorraad is zeker in all opzichten zo geslaagd als
het voorgaande. Nelly Bodenheim leek haar uitdrukkingswijze to hebben gevonden en was, gezien het succes, meteen een bekendheid geworden. Van Handje plak
kwamen tot 198 3 zestien drukken uit, van Het regent , bet zegent vijftien. Zij behoren
tot de klassieken. Nadat Van Looy in de jaren twintig in A. W. Sijthoff was opgenomen, verschenen de boekjes bij deze uitgever. De drukkwaliteit was in de loop
van de jaren niet altijd onberispelijk en in de laatste fase heeft de offset Nelly
Bodenheims werk beslist een goed gedaan.
In 1 902 (er werd nog geen jaar overgeslagen) verscheen Raadsels, waarvan
dr. G. J. Boekenoogen de samensteller was, en in 1 90 3 In Holland staat een huis,
allebei bij Van Looy. Raadsels heeft bij de oude tekstjes op rijm alleen kleuren-

Jan ken le voor dijeffrovw ma

Handje Ptak

Koop cen koe

Ga naa r de markt

Een stukje toe

par sAapon Man

? Meow Ms le mar fp Ile hest wilco rslum
Van voren pit* van stereo mud
Jewel jeffroov ik rat
Meer met met wyde bekken
Dan zoo ik tnef fit juffrsuw 'Aka
Wanneer ken de Jugroutv zekemen Wen
415 Umoo geld beef am a it betefen

Awe

Mew de juffrouw
Din masks /ffli

molvangon
ees
N99ND9SId

maw 01 dee vvitkel

1

lump

Een atukje van de longeo
Voor den iteken Jansen

Deg Jan van Leenen
juifrouw zander schoenen

Deg Jan van &staved
Ds3 juifrovm zondur rid

fen stukje von de lever
Veer den zlelien wever
Kiele -klele -kick

[I I] Zivartjes uit Nelly Bodenheims Handje plak (Amsterdam, Ipoo). De subtiele uitdrukkingskracht van de silhouetten doet de tweedimensionaliteit volstrekt vergeten. De plaatjes getuigen,humoristisch toch, van de liefde voor de mensen en de dingen.

[iz] Ter drukkerij vervaardigde kleurenlitho in Nell Bodenheims Groen groen grasje (Amsterdam, 1923). Het origineel is door de steentekenaar met het volste begrip voor wat Nell Bodenheim
bedoelde weergegeven. Maar uiterst elden lukte dit niet. Groen groen grasje is misschien wel het
mooiste boekje van de kunstenares.

[I 3] Van Jan Sluijters' werk Men piepjong was is deze illustratie voor John Habbertons Helen's
kleintjes

(Rotterdam, zj.) een mooi voorbeeld. De invloed van Gordon Frederick Browne, ook

o'n

zoon van zijn vader, lijkt onmiskenbaar maar Sluijters' kunnen als knaap blijkt er ook onomstotelijk

uit.

GRIM EN HOME
Eon 4tje ging den stet voorbij
mek, mek, mek.
Ens rieP:
Het koetle zei:
rttep je mij?
Doe niet zoo gek, gek, gek,
1k zing, omdat 1k zingen wil,
1k spring, omdat ik springen wil.
Maks '
k, mek, mek, mkt.
doen nooit gek,
11

[14]Jan Sluijters' crayontekening voor C.Joh.Kieviets De zoon van Dik Trom (Amersfoort,
dri f t al niet meer
1907 ) toont hem al op het hoogtepunt van zijn talent als kinderboekillustrator.
alleen op zijn door En else tekenaars geinspireerde meesterschap-als-knaap.
[15]Een illustratie in kleuren van Jan Sluijters uit Kindje's zonneboekje, Nieuw bundeltje,
(Amsterdam , z j.). Tekeningen als deze, ook voor Duitse uitgaven gebruikt, zijn kenmerkend voor de
eer eigen trant die Sluijters zich uiteindelijk in zijn loopbaan als kinderboekillustrator had verworven.
Zij worden afgewisseld met 2vartjes.
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litho's, maar met de lithograaf heeft Nelly Bodenheim het deze keer niet getroffen.
Van haar geest is weinig over, al valt hier en daar te begrijpen wat zij bedoeld
heeft. In Holland staat een huis is in weerwil van het geringere aantal drukken
nauwelijks minder bekend dan Handje la en Het regent, het zegent. De getekende
satire van een landhuis aan de
silhouetten vormen een beeldverhaal bijragische
de t
Amstel of de Vecht en zijn achttiende-eeuwse bewoners, hoog en laag.
Na Backe, bathe Kuchen 0 904), een variant op Handje plak en Het regent, het zegent
voor de Duitse markt, kwamen bij Van Loo nog 12 sprookjes en rijmpjes 0 908) en
Luilekkerland (1915). In 12 sprookjes en rijmpjes komen bij kleurenlithootjes nog
enkele zwartjes voor. Luilekkerland heeft enkel kleurenlithootjes. Nell Bodenheims werk lijkt lichter, zo niet impressionistisch, te zijn geworden en haar
humor, soms verder van huis, fantasierij ker. De lithograaf heeft, vast tot haar
vreugde, zijn werk geniaal gedaan. Toch behaagden de boekjes het publiek kennelij k niet. In 1 939 la en zij voor twee kwartjes in de ramsj. Zij waren ook de laatste
die bij Van Loo het licht zagen.
In 1917 verscheen bij Nijgh & Van Ditmar te Rotterdam ABC met uitsluitend
silhouetten, die de langzamerhand vertrouwde en zelfs spreekwoordelijke maar
dan ook verbluffende raakheid in de details hebben, en in 123
9
bijVan Holkema
& Warendorf te Amsterdam een ander abc-boek, Groengroen grasje met schoonheden van kleurenlithootjes;
oenGr
groen grasje is misschien wel het volmaaktste
kunstwerk dat Nelly Bodenheim heeft gecreeerd. Al meer had zij letters tot menselike
ke figuren getransformeerd; bier is haar dit ronduit ontroerend gelukt.
G. B. van Goor Zonen te Goudagaf in 1 9 25 Pauline Sera bins De pruik van
Cassander uit, een kloekprentenboek, waarin de door Eliza Hess-Binger vertaalde
prozatekst met paginagrote kleurenlitho's en enkele vignetten schilderachtig is
verlucht. De Franse zwier, in 12 sprookjes en rijmpjes en Luilekkerland al voorzichtig
ingezet, kreeg in deze uitgave helemaal zijn kans. Nell Bodenheim was opeens de
vertrouwde niet meer. Ook dit boek eindigde in de opruiming.
Het laatste boekje dat echt voor kinderen bestemd was is Waarom en waardoor,
oude volksverhalen in de bewerking van dr. C. Catharina van de Graft. De kleurenlitho's hebben bij het fantastische de inmiddels te verwachten luchtigheid van
picturale stijl. De Spieghel te Amsterdam gaf het in 1936 met enige bibliofiele
pretentie uit, zoals het fonds in 1 9 27 voluit met Het vruchtenmandje, kleurenlitho's
bij versjes van Lizzy Ansing,
h had gedaan en de verklaard voor verzamelaars
werkende Stichting De Roos te Utrecht in 195o met Tante Tor isjarig met veel zorg
weer zou doen.
Vier boekjes waren inmiddels door vier uitgevers na Van Loo gepubliceerd.
Bij Sijthoff, waar Van Loo thuis was, bleef de vroege produktie deels in druk.
Ondanks het wisselende lot van haar werk voor kinderen is Nell y Bodenheim
door haar aandacht voor mensen, dieren en din en haar geestige, gevoelige,
verfijnde, aansprekende karakteriseringen en haar omgaan met de technieken,
waardoor de door anderen op steen getekende werkstukken vrijwel altijd haar
hand, die experimenten niet schuwde, waarmaken, als een kind van haar tijd de
minstgedateerde van haar collega's. N. van Hichtum noemde in het prille begin
van de twintigste eeuw wat Nell Bodenheim gemaakt had al, bij gebrek aan een
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Nederlands woord kennelijk, een `Augenweide'. Cornelis Veth, de toegewijde
kroniekschrijver van de tekenkunst en zelf maker
de , opzettelijk nalef, van het
prentenboek Uze/tje (1904), roemde haar in de loop van vele decennia keer op keer
met sympathieke hardnekkigheid. Zij kan ook nu niet worden overschat. Haar
ceuvre, waartoe ook boeken, boekjes en bladmuziek die bier niet genoemd kunnen
worden bij talloze efemera behoren is in alle opzichten waarachtig groot.
Als letter ging na i 9oo de En else mediaeval, die al de uitverkorene van de
nieuwlichters was, op grote schaal fungeren voor het kinderboek, dat nog lang
met de hand werd gezet. Deze letter had een vloeiender, vriendelijker beeld dan de
schrille didonen die zij verving en waarvan alleen al de Lettergieterij Amsterdam
voorheen N. Tetterode acht schamele versies, tot uitschot verdoemd, kon leveren.
Toch werd de nieuwe letter, die overigens reeds in 186o te Edinburgh als een
it
interpretatie zonder eigenzinnigheden van de achttiende-eeuwse Caslon was ugebracht, blijkbaar voor de schoolgaande jeugd niet duidelijk genoeg gevonden.
Een verwant type, dat veel vetter was, deed zijn intrede, de Bookman ofte wel, bij
de LA, de Mediaeval Egyptienne. Deze werd voor enige tijd de kinderboekletter
bij uitstek, zoals de civilite het eeuwen tevoren was geweest. De komst van de
Romaans en de Hollandse Mediaeval deed ook de Bookman verdwijnen. De mise
en page bleef saai of etaleerde een tweedehandse Nieuwe Kunst met koplij sten,
versierde initialen en staartvignetten uit de zetterijvoorraad. Voor de titelbladzijden moesten bij gebrek aan beters nog vaak min of meer wansmakelijke letters uit
dienen al kwam
i smaakvollers nu en
de tweede helft van de
deeeuw
negentien
iets
dan voor.
De banden vertoonden vaak een combinatie van Art Nouveau in zijn verschillende verschijningsvormen en een traditionele illustratie. Voor de verluchting van
de to werden nog geregeld maar niet steeds ingeplakte platen, reprodukties van
ewassen tekeningen, gebruikt. Het rote formaat was voor de Eeuw van het
g
Kind normaal geworden; het lijkt de royaliteit die men de jeugd ging toedragen te
symboliseren. Het kleine formaat diende slechts voor korte teksten en goedkope
series. Naar de latere pocketboeken verwezen al reeksen als `Boeken voor jongens
en mess es van Hepkema & Van der Velde te Leeuwarden, in bun knalrode
omslagen opmerkelijk herkenbaar, en 'De yolks- en kinderbibliotheek van Nellie'
die Masereeuw en Bouten te Rotterdam, ogenschijnlijk moderner maar minder
opvallend, uitgaven. De wat latere ' Jong Holland Bibliotheek' van de Gebroeders
Kluitman te Alkmaar en ' Jacob van Campen's Jongens- en Meisjes-Bibliotheek',
een Amsterdams initiatief, behoren ook bij deze trend. De series uit Leeuwarden
en Rotterdam hebben gemeen dat zij door de tijd gewaarmerkte teksten bevatten.
De Leeuwarder reeks was bovendien nog geillustreerd met uit En eland over enomen tekeningen; de door Nellie gekozen boekjes hadden een verluchting. Uit
Alkmaar en Amsterdam kwamen korte teksten van contemporaine kinderboekenauteurs, niet of bescheiden van illustraties voorzien. Het gemeenschappelijke
van de reeksen is de sobere uitvoering met een papieren omslag; de boekjes zijn
gebrocheerd of zelfs voor de uiterste goedkoopte geniet. Hepkema & Van der
Velde vroegen een dubbeltje, naderhand twaalf en een halve cent geworden, en
Masereeuw en Bouten dertig cent, wat bij een abonnement twintig cent werd.

BARON VAN HIPPELEPIP :
„Lang z& Hippie* levee Law nal bj Immo in de glade
en du gooide WI* stud van paw *Leber in de lueht en mukte
er Amid ktitiatiel tow
Emn heel nude Whet, tie op* van Rippe**, had een tang
gedieht gernitalt4 maar hi was te omt, om het nit An hoofd
keen, &morn had bti het MN op ten *Wad gesehreven
tan het nu met trillende stew aspic,
OP bet IMO weld h 260 rettmvaddig, dat raja pooten
root die Gegen *add es hard began te hulkn.
f*U2r ten bitter of hem own ten Oder honing te drinken
en ten nedere Itchier atop* *Berk' lekkere ingots in ell heft,
zoodat hij weer wool* werd en nits nog ems dansle deed met
het sieve and*.

Toes leder mow gegeten en gedtenken had, waren al*
gams% 166 road en dilt, shit identand veld fed had om nu reeds
te gun mama of damn.
Daarom,hedaeht baron van Iiippelapip, om east ens snook
would*/ in den minseatitin * Molten.
De glimworeten madden in de Metal itchterbliiven, want an
de mean no 'dead* Was, OM té schlinen, hatWen de oaten die
Wendt htspion* !de man noodle.
En de $intwermen, wet, die warn met dit plan oak temden. Ze wen elimar efillit4a eta dowtie ea fen httipje met de
°ogee: er wires nog Wowed heel* mien van bet diner addermeat Nu kondin 4 rich tech 64k eem te goed doen I

[16] Leo Vissers tekeningen De baron van Hippelepip (Zaltbommel, 1917) vormen waarschijnlijk het vriendel# kste voortbrengsel van de Jugendstil. De sierkunstenaar, wiens waterdiertjes ook als
typografische ornamenten te krijgen waren, was geknipt voor de opdracbt.

„Rietepiet..., scheeit er jets aan, kindje?”

[1. 7] Hoewel zel tekenaar, beperkte Alfred Listal ich oorspronkelijk tot het maken van versjes voor
buitenlandseprentenboeken. Gouden re en (Alkmaar, r9r9 ) is helemaal zijn eigen werk en typerend
voorzijn vriendelijke kunnen.
[I 8] Het met Naar liefdevol gevoerde pen weer even van de werkelijkheid was B. Midderigh-Bokhorsts
grootste kracht. De illustraties voor Maren Kosters Rie (Gouda, 1919 ) zijn ook nu nog als tijelsbeelden
volkomen aanvaardbaar;z# doen niet verouderd aan.

Bit. 10.

[I 9] Als representante met B. Midderigh-Bokhorst van het Nederlandse realisme is Nell Spoor, net
als de even veronachtzaamde Johanna Coster overschaduwd door Rie Cramer en haar idealiserende
epigonen. Haar kinderen zijn echter dan die van haar meeste tijdgenoten, oafs ookblijkt nit wat voor
Marie Hildebrandts Nieuwe verses (Utrecht, 1.913) , een prentenboek, heeft gedaan.

[zo]Van de ten onrechte miskende illustratrice Johanna Coster is deze band voor Anna van GoghKaulbachs Lente uit de Lenie-ten-Heuvelcyclus een smaakvol werkstuk.
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Als illustrator bijzonder in trek bij allerlei uitgevers was de jonge Jan Sluijters,
die, opgegroeid in het gezin van een de clichemakerij weerstrevende houtgraveur,
zich als jonge kunstschilder in zijn negentiende jaar al om den brode onbevangen
en mirakels knap wijdde aan het gebonden werk van de illustrator. In het begin
lijkt hi' voor wie de boeken van Tine van Berken doorkijkt de plaatsvervanger
van Witkamp en Koppenol met gewassen tekeningen die te lijden had
d van de
onvolwassenheid der chemigrafische weergave. Maar er zijn ook zwart-witplaat'es die niet onderdoen voor het werk van de voorbeeldige tekenaars in Engeland.
Zijn volstrekt eigen gezicht kreeg hi' onder meer in Theo Thijssens on ens
doch ook bier blijkt voor wie de originelen ziet hoe beperkt de reprografische
mogelijkheden nog waren. De door hem geillustreerde Rijmpjes en versjes uit de oude
door deden jarenlang mee.
Traditioneler waren de veelal op ingeplakte platen en dus op gewassen tekeningen aangewezen W. K. de Bruin, 0. Geerling, Willem Hardenberg, J. G. Kesler,
Frans Lazarom, Louis Raemaekers en A. Riinckel. Voor de jeugd hebben zij in
hungrijsheid waarschijnlijk weinig betekend, al was Raemaekers een kei en bestaat van hem een levendig, vermakelijk prentenboek, Pierrot. In het algemeen zijn
zij echter kenmerkend voor de ongeinspireerde wijze waarop illustratoren dikwijls werden gekozen.
Met de vrouwen had men meergeluk. Henriette Willebeek le Mair is natuurlijk
eengeval op zich zelf. De door haar nobel in kleur verluchte boeken, prentenboeken eigenlijk, werden in En eland geproduceerd en verschenen als coedities.
Nelly Spoor, de vergeten Johanna Coster en de door haar idyllische visie klassiek
geworden Rie Cramer wisten meisjeslevens beter in beeld te brengen dan de
mannen die er eerst voor moesten zorgen. Bij dit groepje Hoerr ik de intriek
geestige Bas van der Veer, die droevig miskend is.
Veel voor lang maakten natuurlijk de befaamde realisten C. Jetses, Tjeerd Bottema en, expres niet bij de vrouwen genoemd, B. Midderigh-Bokhorst. Zonder de
anderen te kort te doen ma g Jetses onder hen het genie heten. Wie weten wil hoe
de weinig bemiddelde bevolking in de Nederlandse provincie braaf dacht te leven,
vindt in zijn met ambachtelijke gedrevenheid en geinspireerde finesse gemaakte
tekeningen en aquarellen gedetailleerde documentatie die tot inleving noodt. Botterra, Tjeerd, en B. Midderigh-Bokhorst missen bij hun onmiskenbare kunnen
Jetses' intensiteit.
Een man apart is J. H. Isings jr., die met een mengeling van realisme en esthetiserende stilering bij het vertellen dat hi deed een emblematicus van de vaderlandsegeschiedenis werd. at Jetses en Bottema, Tjeerd, aan historie te verwerken kregen doet minder doorleefd aan. Slechts B. Midderigh-Bokhorst kwam met
het verre verleden wel tot iets dat de vergelij king met Isings' werk verdraagt.
Een wareploeteraar maar ook een vernieuwer, een beetje in de geest van de
vereenvoudigende en hierom toen hi' wel wilde waarschijnlijk weinig gevraagde
Henk Meijer, was Jan Rinke. Vast zoveel als de net genoemden en misschien Haar
verhouding wel meer heeft hi die
die met een zwak gestel een gezin met teen kinderen
moest onderhouden, inkorte tijd die hem gegeven was verricht. Het weigeren
van opdrachten moet hem maatschappelijk onmogelijk zijn geweest. Houterig
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werk wisselt onvergelijkelijks af. Pietje Bell mag dan door Chr. van Abkoude zijn
geschreven, dat er van deze 'on en gehouden is komt vermoedelijk in de eerste
plaats door Rinke, die van een belhamel een uit had gemaakt. Kenmerkend voor
hem is het lineaire van zijn werk. Taferelen spelen zich in het platte vlak af;
arceringen en hulprasters gebruikte hi' zelden. Toch zijn de tweedimensionale
personages menselijke wezens. Humaniteit, met die van Nell Bodenheim te vergelijken, weerhield hem ervan, een stroper of zo als een booswicht te tekenen; hi'
maakte er een schlemiel van. Van topografische herkenbaarheid, die de geloofwaardigheid van het verhaal ondersteunde, was hi' niet wars. Ronduit groots is
wat hi' met de banden deed. De halfhartige sierkunst van zijn voorgangers verving hi' door de toepassing van forse illustraties met hiermee harmonierende, zijn
hand verradende beletteringen; hi' maakte in feite kleine affiches, zoals meesters
van de schilderkunst die buiten Nederland haddengemaakt. Van de mogelijkheid
voor binders om met dekkende inkt op textiel te drukken maakte hi' uitbundig en
verlokkelijk gebruik. Als omstreeks de Eerste Wereldoorlog het jongensboek zijn
uiterlijke typering heeft gekregen, dan is deze aan hem te danken en niet overtroffen. Willy Sluiter en Henri Pieck, die hem in het bijzonder voor banden opvolgden, hebben nooit zijn kracht bereikt. Van Rinke bestaat ook een aanzienlijk
aantalprentenboeken, waarin hi' sprookjes, kinderspel en folklore op een primaire wijze met ingekleurde contouren heeft vertolkt.
Niet minder ijverig was Daan Hoeksema. Zijn werk is veel minder geslaagd dan
Rinkes maar om zijn jarenlange alomtegenwoordigheid moet hi' genoemd worden. Als maker vangeprefabriceerde knutselwerkjes kan hi' niet anders dan tot het
collectievegeheugen van enkele generaties behoren.
Ook vlijtig maar al te braaf en weinig geinspireerd was Jan Wiegman. Diens
zwartjes
es we en niet op teen wat Nell Bodenheim, in de eerste plaats, en Sluijters
in ditgenre presteerden. Van Hanneke Paf is dan nog niet eens sprake.
Onder de invloed van de kunstenaarsprentenboeken, ook buitenlandse, waren
de negentiende-eeuwse tot bazarartikelen gedaald. De nieuwe prentenboeken
varieerden van degestileerde tot de in een levendige reportagestijl getekende.
Ertussenin la en die welke de vertrouwde wereld van het kind zoet of een beetje
grappig weergaven. De gestileerde waren meestal ook sprookjesachtig; Alfred
Listal muntte erin uit. Van de reportageachtige is Raemaekers werk al genoemd.
Vermakelijk in deze sfeer zijn De geschiedenis van den gulzigenTobias en Billie Ritchie en
zijn ezel door D. A. Bueno de Mesquita, die van Rinke na diens dood Pietje Bell zou
overnemen. Billie Ritchie was de Franse imitatie van Charlie Chaplin.
Een categorietje op zich zelf vormden de auteurs die hun eigen werk illustreerden, zoals Jan Feith, David Tomkins en Kees Valkenstein. Zij schreven eerst en
tekenden vervolgens. Andersom ging het met prentenboeken natuurlijk ook wel.
Speciaal Feith was een waar dubbeltalent; als Kris Kras Kzn, genoot hi' een
zelfstandige bekendheid, vooral met zijn zwartjes, die er mogen zijn.
In de jaren twintig en dertig werden bij de explosie van kinderboeken de
doelgroepen duidelijker dan eerder het geval was volgens de geslachten aan de
illustratoren toegewezen. Er was meer zich specialiserend talent beschikbaar. J ongensboeken leken door mannen verlucht te moeten worden. Vrouwen dienden
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Net verreste hem met de eerste eneenwklakfes.
tab.. 125.
Canerleuvelties Uflj

Doodotii bg ;toe*, es keek imfgetproireo
mutt bet wreetude Inefeje,

Olen Wire wet hoe de elloseleowife oodethee guesekt zipir
bk. ft
yeses Cot.

[z i a, b & c] De ideale leefstiji van de burger?'" in de jaren twintig blijkt uit de interieurs met
landhuisstof en chintz waarvan bier enkele zijn afgebeeld maar die, uit meijesboeken, tot een veel
machtiger overzicht zijn uit te breiden. Rie Cramer, Sijtje Aafjes en Nans van Leeuwen zijn maar
enkele illustratrices die raad wisten met gordijnen en kussens.

„

XXI. Hoe Piet Dikkie en Nella redt van

Du kapitein, een dierenvrinds
Was dadlijk tot die hulp gesind.
Hij wendde schip en %ging nu Aug

Naar menseheneters dorp terug.
Een gratiwe ro4, een rosse
Kwam hun vandaar reeds tegmnoet,

Zij laden ijiings naderhij
En toen
Wat schouvispei
op 't marktplein brarickeen
Daarb At vont Majotobant
En dullard widen, in hit
Die hurl= ziogeod op

a xes

Dan komt twat een man
Met braadapits toouens hip en mes
Dan Dik; ontkieed tot op het hemd
En Nelia, die in tranen zwernt.
Men Opt Dik vast en dadk
Hij stiff gebonden aan het spit

[22] Rie Cramers Kinderdeuntjes uit grootmoeders tijd (Utrecht, j.) is representatief voor het
geidealiseerde wereldbeeld dat de illustratrice met succes uitdroeg, tot langnadat zij actief was.
[23] De gigantische produktie van Daan Hoeksema moge gerepresenteerd worden door dit plaatje nit
Oom Abrahams De neef van Prikkebeen ( Amsterdam, 1909).

[241 Meer bepalend dan wie ook voor het uiterlijk en de seer van wat hetjongensboekheet is gedurende de
korte ti 'd van zijn werkzaamheid Jan Rinke geweest. Chr. van Abkoudes De zonnige jeugd van
Frits van Duuren is in zijn fleurige eenvoud en speelsheid een mooi voorbeeld uit
omvangrijke
euvre, waarin Piet'je Bell natuurlijk het bekendste is.
[25 ] Wat terzijde van de stroom kwamen van de ijverige Jan Rinke no al wat prentenboeken uit. Hoewel
niet tot het artistieke genre worden gerekend en later geen nostalgie hebben opgewekt, is hun eigenheid
opmerkelijk.

E WISTERT MEE?
door C de LeeuwSchftberg
Teekeningen van Bas van der Veer

UIGAVE A. j, VAN DISHOECK TE BUSSUM

[26] Op de lievigheid van haar kunstzusters wist Bas van der Veer altijd met een lichte humor te
varieren. Hierdoor houden de illustraties bij C. de Leeuw-SchOnbergs Wie luistert mee? (Bussum ,
1921) het uit, terwifi veel fantasie van anderen onverdraaglijk is geworden.
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zich blijkbaar te wijden aan meisjesboeken en werkjes voor peuters en kleuters,
hoewel niet altijd. Hele series voor de voorleesleeftijd, `Voor 't kleine volkje',
`Gezellige uurtjes' of iets vergelijkbaar knus geheten, kwamen niet alleen wat de
tekst betreft uit vrouwenhanden doch soms zorgde Jan Wiegman voor de prentj es .
Voor de klassieke van de meisjesboekenauteurs, Cissy van Marxveldt, tekenden
mannen. Is. van Mens'particuliere, oprecht uit het Leven gegrepen personages
zullen wel nietgeldealiseerd genoeg geweest zijn want hi' portretteerde hen warts
and all. Hans Borrebach volgde hem met zijn handig gemaakte, gladde modeprentjes, die in hun summiere trant veel te raden lieten, op; zoals hi' tekende,
wilden tieners eruitzien en konden zij zich met de danstypes van de schrijfster
vereenzelvigen. Met Titus Leeser, die na de Tweede Wereldoorlog naam kreeg
als beeldhouwer en het illustreren opgaf, was ook zo iets aan de hand. Hi' creeerde
het imago van de sportieve 'on en eerst voor de padvinderij, langdurig voor de
kampeercatalogi van Carl Denig en ook in jongensboeken; opmerkelijk eigen en
fraaigeintegreerd in de illustratieve bandontwerpen waren zijn beletteringen.
Echt voor 'on ens tekende ook Jan Lutz, wiens massale output aan die van Rinke
doet denken; bij een bepaalde schrijver of uit ever valt hi' wel allerminst te
betrekken. Wat vrolijk of avontuurlijk was, kon hi' raak karakteriseren in een stijl
die bij de geringe middelen die hi' zwierig en vol uitdrukking gebruikte vlot ma
heten. Hi' domineerde met Borrebach en die andere duizendkunstenaar, de uit
Belie afkomstige Pol Dom, het tijdperk. Dom was braver dan de anderen doch
kon evenveel aan en schrok minder terug voor een uitvoerige scene. Noemenswaard en voor een deel te weinig ingeschakeld zijn de naar het koddige neigende
Wam Heskes, de met Van Mens verwante Felix Hess, de in de traditie van Jetsesen
Bottema werkende Sj. Kuperus, de summiere Hugo Poeder en de huistekenaar
van J. P. Valkema Blouw Hugo Polderman. Een specialist voor volksverhalen en
sprookjes was de uitbundige Bel George van Raemdonck, eeuwig van B ullet' en
Bonestaak. Historiserend met craquele en spinrag was Anton Pieck bezig. Met
vogels onderscheidde H. Verstijnen zich.
De vrouwen van de meisjesboeken, hiervoor no al komisch afgewisseld door
de man Wam Heskes, en het kleingoed vormen een lane rij, met Rie Cramer en
B. Midderigh-Bokhorst, die noest doorwerkten, als onmiskenbare peetmoeders:
Sijtje Aafjes, Adri Alindo, Aafje Bruijn, Jo Daemen, Miep de Fe ter Rie Kooyman, Nans van Leeuwen, Ella Riemersma, Rie Reinderhoff, Willy Schermele en.
Nora Schnitzler. Deze opsomming is onvolledig doch duidt een beschaafde gezelligheid, vaak ook in het sprookjesachtige, aan; de collectieve kenmerken maskeren het verschil in niveau. Het is jammer dat Nell Spoor, Johanna Coster en Bas
van der Veer niet meer invloed hebbengehad. Nell Bodenheim werd alleen maar
slap geimiteerd. Qua tekenkunst interessant maar niet minder idealiserend dan de
anderen en met een wat steriele keurigheid was Claudine Doorman. Een monument van individuelegrappigheid, dadelijk te herkennen, was Freddie Langeler,
die met haar man E. M. ten Harmsen van der Beek of hoe verschillend hi' j,
vooral
bekend door Tiels Flipje, ook signeerde, een instituut ma g heten.
De doctrinaire schakeringen in de boektypografie in en aan het kinderboek
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vrijwel voorbij. De letterkeuze geschiedde tamelijk onverschillig. Na de Romaans
en de Hollandse Mediaeval, toen die algemeengoed was, werd gevarieerd met
no al doodse letters tot in de jaren dertig de Nobel Antieke, een nieuwe schreefloze, haarpopulariteit kreeg en nu en dan in een vlaag van modernisme via een
blokkerige asymmetrie werd toegepast. Nadat de Nieuwe Kunst, de plantaardige
en degeometrische, was uitgewerkt, kreeg de reclame met haar modieuze trekken
invloed op het uiterlijk van het kinderboek, misschien ook doordat tekenaars hun
inkomen mede uit de visuele verkoopbevordering verwierven. Tot de Vijftig
Beste Boeken, van' 9 2 5 tot en met 1 93 I met een onderbreking gekozen en in totaal
tweehonderd uitgaven uitmakend, drongen slechts zes kinderboeken door. Heel
bijzonder hierbij zijn Margot Vos' Meiregen (19z5) met aan het kubisme gerelateerde illustraties in kleur van Raoul Hynckes, en Eduard MOrikes Het Hoetselmannetje van Stuttgart in de bewerking van N. van Hichtum met zwart-wittekeningen en kleurenlitho's van Tjerk Bottema, broer van Tjeerd en meer als politiekeprentenman gelsoleerde
bekend.
bijdragen
Dezees
van Hynck en Bottema, Tjerk,
behoren tot het onvergetelijkste dat voor kinderboeken is gepresteerd. Hynckes
blijft bij door zijn vroege modernisme, Bottema door zijn kracht en durf ook met
kleuren. Typografisch ademen de boeken bovendien smaak en zorgvuldigheid.
Dat zij niet van typische kinderboekuitgevers afkomstig waren, lit misschien
voor de hand. Twee van de andere boeken uit de selecties zijn geillustreerd door
Freddie Langeler. De jury's hebben oog gehad voor haar uitzonderlijke talent, dat
bepaald niet de kunstnijverheid aanhing of avant-gardistisch was.
Na Hynckes openbaarde zich een nobel modernisme in het frescoachtige werk
van de Belgische Elsa van Hagendoren, het speels esthetiserende van F. Lorioux
en het decoratief-figuratieve van Ruscha Wijdeveld, bij voorbeeld voor Henriette
van Eyks Michiel; de jaren dertig waren al op streek en een zekere abstrahering van
wat de werkelijkheid moest weer even kreeg met enige omzichtigheid haar kans,
waarschijnlijk door de Russische en Franse prentenboeken die in liefhebberskringen de ronde deden. In een onopvallend circuit ti' dens de Tweede Wereldoorlog
zette Marietje Witteveen de vernieuwing met elementaire vormen in vlakke kleuren en een dynamisch aandoende typografie voort; haar prentenboeken, door het
sleetsepapier van de tijd zeldzaamheden geworden, waren een verademing. Piet
Worm, die evenals Elsa van Hagendoren de beginselen van de moderne kunst aan
de kinderboekillustratie dienstbaar maakte, was al begonnen maar zou pas na de
Bevrij ding een zeer persoonlijke vernieuwer van het prentenboek zijn. Piet Maree
viel, in de jaren dertig al, op door zijn prentenboeken, waarin hi' met een mengeling van constructivisme en art deco foto's toepaste.
Een heel ander soort revolutie vormden de kwartjesboeken van Helmond. Zij
warengedrukt op krantenpapier in kwarto en hadden een slap omslag. Als illustratorgaf in het bijzonder Charles Boost de reeks haar gezicht. Qua omvang
deden zij niet onder voor het traditionele boek voor 'on ens of meisjes. In zekere
zin kondigden zij de pocketboeken van later aan.
Als jongensboekillustrator, als typische verteller dus, was in de jaren dertig ook
Dick de Wilde al bezig. Hi' leek alles wat karakter had en bewoog aan to kunnen
met een indrukwekkend eigen handschrift. Bij zijn generatie hoort ook Frans
Hazeveld, die onder meer Cor Bruins Sijtje heeft geillustreerd.

[2 7 a & b] Boekenseries
voor kinderen toonden op
de omslagen en de banden
uiteraard veelal leessituaties. Ons boekenplankje' en ' Voor
er maar
kleine yolk 'e'
enkele voorbeelden van.

[281 Joh.F abricius' Eiko
van den Reigerhof
1922
( Alkm aar ,)
demonstreerde het dubbeltalent van de schrijver met
de illustraties en het
bandontwerp.

[29] Margot Vos' Meire en (Amsterdam,
1925 ) is door de illustraties in kleuren van de
magisch-realist Raoul
Hynckes en de eigenzinnige
boekvorm een van de uitzonderlijkste kinderboeken die in Nederlandzijn
uitgegeven. Dat het tot de
VilitigBeste Boeken behoorde , verbaast niet.
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Ook in de jaren twintig en dertig waren er weer schrijvers die bun eigen werk
illustreerden, bij voorbeeld Johan Fabricius, een onmiskenbaar dubbeltalent met
Arretje Nof, Eiko van den Reigerbof en De scheepsjongens van Bontekoe, en Leonard
Roggeveen met zijn Daantjeserie. De tekeningen van Fabricius en Roggeveen
werden na de Oorlog soms vervangen.
In het eerste decennium na de Bezetting kwamen abrupter dan vroeger allerlei
nieuwe illustratoren voor de dag. Afwijking van het realisme was volstrekt aanvaardbaargeworden. Humoristische vertekening paste, zoals het sierkunstachtige
bij de ethiek aan het begin van de eeuw, bij de nieuwe trant van schrijven, die de
traditionele toon van boven kinderen uittorenen of op de hurken zitten metveel
succesprobeerde uit te bannen. De Amsterdamse samenwerking van Wim Bijmoer en Fiep Westendorp met Annie M. G. Schmidt en Han G. Hoekstra heeft
dezegeest in de eerste plaats veroorzaakt. Fie Westendorp zou, niet alleen maar
wel voornamelijk door haar illustraties voor Annie Schmidt en Hoekstra, met
haar niet aflatende zorgvuldigheid en vindingrijkdom een constante van onschatbare betekenis worden. Aan hetgenoemde milieu enigszins verwant was
I. Spreekmeester, van wie Het both van de vier kleurpotloden als prentenboek het
`creatief bezig zijn' van kinderen in latere jaren inleidde.
Een fenomeen apart was Aart van Breda, die met zijn vrouw een uitgeverij had.
Al in 1948, toen voor het eerst na 193i weer de Vijftig Best Verzorgde Boeken
werden onderscheiden, koos de jury Charles Perraults Sprookjes van Moeder de Gans,
door hem verlucht maar ook typografisch verzorgd. Zijn Plezier met papier, in
1 9 5o eervol gekozen , maakte hem als bevorderaar van de zelfwerkzaamheid door
de jeugd zeer populair. Een ander buitenbeentje was Henk Krijger, die enkele
versjesbundels van Mies Bouhuys naar zijn aard smaakvol en knap met modernistische stilering illustreerde.
In 's-Gravenhage lie en inmiddels W. J. Rozendaal en zijn
leerl van de
ingen
academie, Hermanus Berserik, Jenny Dalenoord en Bertram A. Th. Weihs zich
warm. Werkten de Amsterdammers hoofdzakelijk voor de Arbeiderspers (Annie
Schmidt), J. M. Meulenhoff (Hoekstra) en De Bezige Bij (Spreekmeester), in Den
Haag begonnen G. B. van Goor Zonen en H. P. Leopold een opvallende vernieuwing uit te voeren. Rozendaal illustreerde voor Van Goor C. Collodi's Pinokkio en
G. A. Burgers Baron van Mfinchhausen en gaf ook typografisch vorm aan deze klassieken. Berserikgaf voor Van Goor aan Roggeveens Daantje een nieuwe gestalte.
Jenny Dalenoord werkte voor Leopold doch bouwde ook voor uitgevers buiten
haar stad een vooral in het fantastische en exotischegespecialiseerd, belangrijk
oeuvre op. Van Bertram past slechts het charmante prentenboekje Carolien, bet
koetje uit Delft in dit verband, al heeft hi' voor de Arbeiderspers twee kinderliederenbundeltjes subliem gekalligrafeerd en van plaatjes voorzien.
De typografie werd door het elan van een nieuwe generatie uitgevers, die zich
veelal niet tot het kinderboek beperkten, nauwlettender, met meer respect voor de
tekst en deplaatsing van de tekeningen behandeld, sours speelser en expressiever
als een bijdrage aan het leesgenoegen. De tekentafeltechniek van het illustreren
werd nog een tijd beperkt door de noodzaak, voor lijncliches met depen of grof in
zwart krijt te werken, maar de offset kwam met haar mogelijkheden tot verfijnde
tonigheid en kleur in zicht.
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De traditie van het sprookjesachtige leek zich aanvankelijk voort te zetten in het
illustratieve werk van Phiny Dick. Naderhand werd het genre fijnzinnig beoefendd
door Belleke Dolhain. De serieuze benadering van het alledagsleven kreeg een
nieuw gezicht via Alie Evers, in wie zich de school van C. Jetses, Tjeerd Bottema
en B. Midderigh-Bokhorst in een bij de tijd aangepaste stiji leek te herstellen. Ell
van Beek gaf een moderne allure aan het lieve meisjesgezicht. Laura Gerdink en,
van de Haagse stroming, Joan McNeill kregen te weinig tijd om hun talenten ten
volle te ontplooien. Mance Post, begonnen met geknipte silhouetten, waarmee zij
in de are vijftig uniek was, ging over op potlood in zwart en kleur en aquarel,
gemengde technieken zogezegd; zij vereeuwigt zo het dagelijkse leven van de
eigen tijd met voor kinderen vertrouwde mensen, din en en situaties. Ook Reintje
Venema en Babs van Wely hebben de rijke begaafdheid en de levendigheid die hun
werk duurzaam maken. Sympathiek en grappig was gedurende een vrij korte
periode Cob Krouwel.
De strip als invloedrijk cultuurfenomeen kreeg zijn aanvaardbaarheid voor de
rs Marten Toonder van Tom Poes en Jean Dulieu van
jeugd door de zelfschrijve
Paulus de boskabouter, aan welke figuur ook nietstrips werden gewijd.
Tot ver buiten Nederland drongen Dick Bruna en Max Velthuijs met hun
prentenboeken door. Dat de moderne kunst voor talloze kinderen niet meer gek
is, moet voor een root deel te danken zijn aan de beeldtaal waarmee Velthuijs hen
ook grappige werk vertrouwd
heeft gemaakt. Bruna h
via zijn , knappe,
mooieheeft
de allerkleinsten door zijn geniaal tot de meest wezenlijke elementen gereduceerde
realisme tot herkennen gebracht; het linnen prentenboek met zijn banale plaatjes is
bij hem op duurzaam karton tot een kunstvorm getransformeerd. Hoe goed hi' is,
blijkt bij de vergelijking met zijn navolgers.
Als schrijfster van versjes die zij zelf illustreert neemt Diet Huber een speciale
laats
in; de innigheid van haar werk verdient aandacht.
P
De hausse van pocketboeken in de jaren vijftig, en zestig, ging niet aan de jeugd
voorbij. Voor zeer weinig geld, en als verjaardagscadeautjes op feestjes lang een
traditie waren er de Prisma's, de Kern-pockets, de Witte Raven en de A B c's voor
de jeugd. Door de overproduktie in en zij deels ten onder.
k de We,
ild Gerard van Straaten, Reint de jonge, Rien Poortvliet en Otto
Dec
Dicke kwamen op de plaatsen die door Jan Lutz en Pol Dom waren verlaten. De
samenwerking van Dicke met de boekvormer Aldert Witte resulteerde in een
illustratief en typografisch gezien ideaal kinderboek, Cor Bruins Keteltjes in een
band van Van Goor. Bij de vijf genoemde illustratoren voegde zich een stoet van
uitmuntende tekenaars, die individueel zeer verschillen, een intense artisticiteit
delen en voor een rot deel nog volop creatief zijn: Bert Bouman, Pim van
Boxsel, Friso Henstra. Alfons van Heusden, Carl Hollander, Ton Hoogendoorn,
Mart Kempers, Piet Klaasse, Jaap Nieuwenhuis, Jan Sanders en Bab Siljee. Van
hen is Van Heusden de bekoorlijke stileerder en Hoogendoorn de typische Hagenaar. Bouman en Klaasse hebben zich, net als Alie Evers, Met bijbelillustraties
s getuigenissen, de leermeester van
onderscheiden. Klaasse is trouwens, blijken
Mance Post en no al wat tekenaars van de volgende lichting door zijn onderwijs
de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam.
aan

en wenschten hen geluk met den goeden afloop

[ 3 o] De grootheid van Tjerk Bottema'ss illustraties bij Eduard MOrikes Het Hoetselmannetje van
Stuttg art in N . van Hichtums bewerking (Santpoort, 19 2y ) laat zich, door zijn expressionistische
gebruik van kleur, niet ten voile tonen. De combinatie van boekdruk voor de tekst, met de zinvol gekozen
P lantin als letter, en steendruk voor de platen getuigt van een opmerkelijke zorgvuldigheid.
[ 3 I] Jan Rinkes opvolger als illustrator vanjongensboeken was vooral Jan Lutz, die de mannelijkejeugd
van de jaren twintig en dertigveelzijdigin staat stelde, ich met hun boekenhelden to identificeren.

dan breng ik de taartjes met en het
kokende water nit de keuken....Metter, Wetter. Bonk. honk. Mevrouw Pudding en fasientje draaf-

den naar beneden, en weer naar
boven. ,„We hebben nog wat vergeten." „Gauw, ganw....!" Deuren
patsten diebt. Meubelstukken werden met wel lawaai verschoven.
„We hebben geen tijd to verliezent Bonk, pats, rinkeldekinkel....
Het was maar goed, dat bet mooi
weer was en Ale gasten weep waren, aan het strand.
Alle gasten.,.. Dat is to zeggen,
boven, voor het dakraam, zat As
altijd de owe scheepskapitein. Hij
tuurde door z'n verrekijker over de
blauwe zee. Er was geen
schip in zicht. Een saaie boel op zee!
De kapitein stand op, legde de verrekijker op z'n bed
en gaapte luidruehtig. Hij rekte z'n armen nit boven z'n
dikke, bruin hoold, waarop een mallotig-klein, wit uniformpetje ver naar voren, tot bijna op z'n netts was gegleden.
„Wat een hate! Wat een hitter' Gelukkig, dat te ten42

■•■

[ 3 2] In de crisistijd van de jaren derti g was de Jeugdbibliotheek, waarin vele tientallen delen verschenen en
die vanwege pi
de in de wandeling als kwartjesboeken' wend aangeduid, een welkom middel tot
bibliotheekvormingvoor menige tiener. Charles Boost was er,jong nog, een prominente illustrator van.
[ 33 1Henriette van Eyks Sinterklaas blijft een zomer over (Amsterdam, 1940 ) was een van de
kinderboeken waarmee Querido vlak voor de Tweede Wereldoorlog qua boekvorm en illustraties iets
nieuws ondernam. Ruscha Wijdeveld, in dit geval, en Jenny Dalenoord maakten de tekeningen. aQuerido
ette, iets uitzonderlijks voor het genre, eenjaartal op de titelpagina' s.

[34] Piet Maths werk van de jaren dertigademt perfect de seer van de art deco. De eigenbeden van de
g
etekende schreefloen en de plaatsingvan de foto' s demonstreren een beboefte aan expressie via beheerste
dynamiek. De door Maree ook samengestelde Verses van lang geleden (' s-Gravenbage, 1934) ijn
er een typisch voorbeeld van.

Op een tlag zegt k atter: .„„SVe
an (»tie
ren groentt,t/tin
maken" en Vader (31 Nloctior begiuncit sainen l t grasveld otn te
ailrflappc1c); 1 ) 1 ; gczi.t.
,iitett, en ails
Haar i worden
Ilet lijkt i4e1 of zv evn rdstrijdNliok„1011 ) v ti Hick
zijn erg ttiettwsgivrig hoe die aardappclett geiaaid
/Haar
Vader zegt dat er gvuoon klcinv aardapprItje., in de grond 1,“trilen
gestopL
din nit ietler airtlappvl/je vett plata groviL
dm
iedere plant el 10 of 20 nietme aardappelcn ittaakt,
gailli N

Riek heeft al een emmertie aard•
appels uit tie keuken gehaald. en
bop wil ook spinet). en Moeller
vindt tlat ze allemaal erg in de
'wog lopen. ,'Feet je wat". zegt
ze-Gaan ieder je eigen
tuintie omspitten, (Ian molten
Iltt fi ook wat planten, en dan
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[3 5] Marietje lVitteveen maakte ti dens de Tweede Wereldoorlog een aantal verrassend moderne prentenboeken. De tuintjes Rotterdam, z j.), waaruit de ze full-page-illustratie komt, is er een van.

HET GEZICHT VAN HET KINDERBOEK

De jaren zeventig en tachtig zijn nog to nabij om er anders dan zeer voorzichtig
over to schrijven. Zij vormen de periode waarin het lood van de zetterijen verdween en werd vervangen door het elektronische zetten, via de computer, de
fotografie en de kathodestraalbuis. Zij zagen ook de volledige aanvaarding van de
sterk verbeterde offset met zijn mogelijkheid voor royaal kleurgebruik. Een curiositeit moge bier vermeld worden. Een blijk van onachtzaamheid was lang de
integratie van de auteursnaam en de titel met de illustratie op een band of een
stofomslag; zij maakte een kale, armoedige indruk. Ary Langbroek bereikte voor
Querido in het begin van de jaren zeventig een harmonieus opnemen van de tekst
in de tekening door een subtiel gebruik van gemeenschappelijke kleurschakeringen. Spoedig zagen andere uitgevers de aantrekkelijkheid van deze formule; naar
goed Nederlands gebruik namen zij haar over zodat zij nu karakteristiek is voor
vele Nederlandse kinderboeken. Zelfs Langbroeks letterkeuze bleef niet onopgemerkt. De smalle halfvette Plantin, bedoeld als een soort `handelsmerk', verloor
snel haar signaalwaarde evenals kort erna de smalle Madison. Maar niet iedereen
kon evengoed met de formule overweg.
In het verleden, behalve misschien omstreeks i 800, moeten schrijvers en tekenaars zich vaak teleurgesteld hebben gevoeld over de nonchalance waarmee hun
scheppingen typografisch werden behandeld. In de jaren zeventig en tachtig heeft
het boekvormelijke niveau van het kinderboek een behoorlijke hoogte bereikt,
soms met zeer verheugende uitschieters. Er wordt niet meer zomaar watgedaan
en door de inschakelingen van vakmensen kunnen de letterkeuze en de lay-out, die
vaak extra tot lezen animeert, wedijveren met die van de nobelst gepresenteerde
bellettrie voor volwassenen. Dit moet kinderen hetgevoel geven dat zij au serieux
wordengenomen. Hun boeken zien er even mooi uit als die van hun ouders. Was
eerder in de eeuw hetgrote formaat karakteristiek, tegenwoordig is er wat de
afmetingen betreft meestal geen onderscheid meer. Materieel zit het verschil in de
band, haast nog altijd, van het kinderboek en de paperbackvorm van de roman.
Het vervallen van specialismen, dat mannen voor 'on ens illustreren en vrouwen voor peuters, kleuters en meisjes, maakt het zinvol, de namen van hen die de
nieuwegeneratie vormen niet naar de geslachten to splitsen. Voor het aanbrengen
van eengradatie in de beoordeling, hoe verleidelijk ook, is het to vroeg; de meeste
loopbanen zijn nog allesbehalve uitgekristalliseerd. Hier zijn een aantal, onvolledig natuurlijk: Joep Bertrams, Jansje Bouman, Marion Crezee, Charlotte Dematons, Tom Eyzenbach, Anneke Hohmann, Guida Joseph, Jan Jutte, Henk
Kneepkens, Co Loerakker, Dick van der Maat, Willem van Malsen, Georgien
Overwater, Waldemar Post, Lidia Postma, Joost Roelofsz, Rene Pullens, Ietje
Rijnsburger, Annelies Schoth, Dieter en Ingrid Schubert, Gitte Spee, Peter van
Straaten, The Thong Khing, Fiel van der Veen, Jan Marinus Verburg, F. van
Vliet, Carin Voigtander, Angela de Vrede, Ivo de Weerd, Jan Wesseling, Francien van Westering, Sylvia Weve, Juliette de Wit en Alex de Wolf.
Ook het laatste tijdsgewricht heeft weer iijn schrijvers-tekenaars en tekenaarsschrijvers: Jantien Buisman, Tonke Dragt, Hans Henkes, Frank Herzen, Annemie He mans Margriet He mans Wim Hofman, Joke van Leeuwen, Harriet van
Reek en anderen. Sommigen maken illustraties bij hun verhaal; anderen tenderen
naar hetprentenboek of de strip.
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[i]Houtsnede, titelplaat voor een incunabel,
gedrukt door Geraert Leeu in Gouda. Het boek
een
veertiende-eeuwse vertalingvan de Gulden legende van Jacobus A.Voragine. De ajbeeldingste lt
boekenkamer in een klooster voor, waar Christus aan de aanweigen verschijnt.

NETTIE HEIMERIKS
EN WILLEM VAN TOORN

Ene marssekorff mit prenten
Drukkers en uitgevers

DE VROEGSTE DRUKKERS EN UITGEVERS

LS IN HET MIDDEN VAN de vijftiende eeuw de boekdrukkunst zijn intrede doet in Europa, behoren de Nederlanden met Italie tot de meest geletterde landen. In de Zuidelijke Nederlanden hebben het Bourgondische hof de universiteit van Leuven, de koopmanshuizen en de
boekhouders van de Vlaamse handelssteden het fundament gelegd voor een cultuur waarin lezen en schrijven een belangrijke rol spelen. In het meer agrarische
Noorden wordt de alfabetisering beinvloed door de Moderne Devotie en de
Broeders des Gemenen Levens. Omstreeks 147o wordt de drukkunst in Zuid en
Noord ongeveer gelijktijdig geintroduceerd: in Aalst en Utrecht. In het Noorden
l)d ru k wer
is de verspreiding van (incunabekplaatsen
groter; daar zij n er in ddeze
periode dertien, ook in een aantal afgelegen plaatsen, terwijl het Zuiden er zeven
heeft, allemaalgevestigd in de grotere steden.
De drukkerijen bedienden zich van twee technieken: blokdruk en druk met
losse letters. Tot de eerste boeken voor 'one lezers die met losse letters gedrukt
zijn, behoort een aantal uitgaven van Donatus, het Doctrinale van Alexander de
Villa Dei, de Disticha van Cato en enkele kleinere liturgische teksten. Al deze
uitgaven vertonen een rote overeenkomst wat lettertype betreft. Waar ze gedrukt zijn, door wie en wanneer precies laat zich niet vaststellen, want ze vermelden geen plaats of j aartal, laat staan de naam van hun drukker. Bovendien zijn deze
teksten, waar ieder schoolkind mee to maken kreeg, bijna allemaal in fragmenten
tot onsgekomen. (Zie hiervoor p. 16 e.v.) Een van de vroege gedrukte schoolboeken waarvan de drukker wel bekend is, is zoals Resoort vermeldt de Curia palacium, een Nederlands-Latijnse woordenlijst waarvan de eerste uitgave omstreeks
1480 verscheen bij Jan van Westfalen in Leuven.
Inde vijftiende eeuw richtten de drukkers zich in hoofdzaak op de clerus, de
afzetmarkt voor religieuze en liturgische teksten. In de zestiende eeuw gaan zij
meer en meer de hele bevolking als doelgroep zien. Bij die expansie van de drukkunst in de Nederlanden hebben twee factoren een voorname rol gespeeld. Voor
de binnenlandse markt is dat de Reformatie. Moderne Devotie en Reformatie
zelf
le den tegenover de mondelinge instructie rote nadruk op het belang van het ze

587

DRUKKERS EN UITGEVERS

lezen. Luther bij voorbeeld beschouwde de boekdrukkunst als een godsgeschenk,
dat hem in staat stelde zijn opvattingen to verspreiden en het 'ware geloof to
herstellen. Internationaal is het humanisme de belangrijkste factor. Tot de velen
die blijk gaven van hun geestdrift over de drukpers behoorde Erasmus: hi'
noemde de drukkunst 'een bijna goddelijke kunst' – maar signaleerde tegelijkertijd het gevaar dat de drukpers ook dwalingen en waandenkbeelden op grote
schaal kon verspreiden. Hoe snel de produktie van het gedrukte boek groeide
blijkt uit de beschikbare cijfers. In de Nederlanden, met hun bevolking van circa
twee miljoen, omvat de incunabelproduktie ca. z000 titels, op een geschatte 'wereldproduktie' van zo'n 3 o 000. Tot 1480-' 90 waren oplagen van 1 oo tot 3 oo
gebruikelijk, daarna lie het gemiddelde snel op tot 700 A. 1 000, met uitschieters tot
2000.

De eerste succesvolle drukkers waren ondernemende ambachtslieden, die kans
zagen hun oorspronkelijk bescheiden afzetgebied to vergroten. Het ligt voor de
hand dat zij hun aandacht voor religieuze en liturgische teksten uitbreidden tot de
roeiende schoolmarkt en de handel.
g
Een duidelijk voorbeeld van een plaats waar alle voorwaarden aanwezig waren
voor een bloeiend drukkersbedrijf was de Hanzestad Deventer, aan het eind van
de vijftiende eeuw een drukkersstad bij uitstek. Het ideale klimaat werd bepaald
door drie elementen: het religieuze, bier vertegenwoordigd door de Broeders des
Gemenen Levens met hun schrijfateliers, die een stabiele afzet hadden – de 'Broeders van depenne' voorzagen in hun onderhoud door het overschrijven van
boeken op bestelling; het onderwijs, de beroemde stadsschool van Deventer; de
handel, samenhangend met de Hanze.
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RICHARD P A F R A E T Van de drukkerijen die de Deventer boekproduktie leverden was die van Richard Pafraet degrootste en de oudste. Pafraet was omstreeks
14 55 in Keulen geboren. Het oudste door hem gedrukte boek dat we kennen is een
Liber bibliae moralis uit 14 77. Hi' gaf tot 148 5 8i boeken uit, met een gezamenlijke
omvang van 18 000 pagina's, het een betekent dat zijn bedrijf per jaar ongeveer
2000 pagina's drukte. Een voorbeeld van zijn activiteiten in zijn vroege Deventer
periode is de Speculum exemplorum (1481), bestaande uit 1236 korte stichtelijke
verhaaltjes tot voorbeeld en vermaak, over heiligen, hoerenlopers, maagden,
Geert Groote, duivels, engelen, varkens en nog veel meer. Pafraet had het geluk
dat hi' in Deventer kon samenwerken met Alexander Hegius, die in 1481 rector
werd van de Latijnse school. Hegius was een belangrijk onderwijsvemieuwer in
humanistische zin. Erasmus, die op zijn veertiende jaar door Hegius voor de klas
werdgehaald om zijn kennis to demonstreren aan de bezoekende Rudolf Agricola,
zou latergetuigen dat hi' in zijn Deventer leerjaren de nieuwe tijd had leren
kennen uit de zondagse toespraakj es van de nieuwe rector. Mede onder invloed
van Hegius werd Pafraets bedrijf een belangrijke drukkerij / uitgeverij van klassieke auteurs en schoolboekjes.
Na 148 5 lit Pafraets drukkerij enige tijd stil, misschien in verband met een
algemene malaise in het drukkersvak. De indruk bestaat dat een andere drukker,
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Jacob van Breda, het bedrijf overneemt: Van Breda werkt met hetzelfde typografische materiaal. Als Pafraet zelf in 1488 zijn drukkerij weer voortzet is zijn materiaal geheel vernieuwd en bij voorbeeld aangevuld met een Griekse letter. Als hi'
plannen zou hebben gehad complete Griekse teksten to aan drukken voor het
humanistisch onderwijs, heeft hi' die niet kunnen verwezenlijken: zijn Griekse
letter komt vooral verstrooid door schoolteksten voor. Wel richt Pafraet zich in
zijn tweede periode als drukker in het bijzonder op het onderwijs. Van 1488 tot
15 I 2, het jaar waarin zijn zoon het bedrijf overneemt, is hi' grootleverancier voor
schoolmeesters.
Een blik in de praktijk van het boekenbedrijf in de vijftiende eeuw is ons vergund
door de inventarislijst van een boekverkoper, ook in Deventer. De boekverkoper
heette waarschijnlijk Wolter de Hoge, zijn inventaris, door een stadhuisklerk
opgesteld op 5 mei 1459, is bewaard gebleven in de Deventer archieven. De list is
op een aantal punten onduidelijk, maar geeft de oudst bekende inventaris van een
boeken in de Nederlanden. De klerk trof zestig titels aan, waaronder getij denboeken, brevieren en grammatica's. De overledene had waarschijnlijk niet van
boeken alleen kunnen bestaan: de opsomming omvat ook artikelen als griffels,
kammen, sluitspelden, ma en vooral paternosters. Ook gedrukte afbeeldingen
van Maria en andere heiligen Cpappiren hilgen') verkocht de boekhandelaar. Bij
de boedel behoorde ook een mars, waarmee de koopman mogelijk bij klanten
langsging. `Ene marssekorff mit prenten ende formen,' zegt de boedelschrijver.
Onduidelijk blijft of de man ook zelf zijn houtblokken Cformen') sneed, dus
prentsnijder was en mogelijk drukker; en onzeker is ook of hi' dan behalve losse
prenten ook blokboeken vervaardigde – maar de inventaris biedt een mooie aanvulling op het bee van Deventer als stad van het boek.
Het is duidelijk dat de vroegste drukkers hebben ingezien dat de stadscultuur,
onder de Bove beschreven voorwaarden, de beste markt bood voor hun produkten. Omdat een ruime afzet onmisbaar was voor hun voortbestaan konden ze niet
in de eerste plaats kiezen voor de geleerde rederijkerscultuur, die bedoeld was
voor intellectuelen en rij ken. Voor zover ze literatuur brachten, kozen ze vooral
voor werken die bun succes bewezen hadden en die ze aanpasten aan de smaak van
degemiddelde burger: ridderverhalen, kronieken, dierenverhalen en produkten
voor de schoolmarkt.
Een voorbeeld van zo'n vroege drukker op zoek naar afzetgebieden is Geraert Leeu in Gouda, die een van de vroegste prozaromans, Reynaert
die Vos, uitgaf, met een moraliserend voorwoord. Leeus drukkerij in Gouda was
aanvankelijk een bescheiden onderneming,
die alleen in de volkstaal drukte. Na
1480 gaf hi' zijn bedrijf een nieuwe wending: hi' richtte zich behalve op het eigen
taalgebied op Noord-Frankrijk en En eland en bereikte de grote markt door in
het Latin to aan drukken en zijn boeken met houtsneden to illustreren. Bovendien verhuisde Leeu zijn drukkerij naar Antwerpen, waar hi' zich aanvankelijk
vooral toelegde op Latijnse schoolboeken.
GERAERT LEEU
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In 1489 is er duidelijk sprake van expansie, als Leeus fonds een uit ken
humanistisch karakter krijgt. Hi' moet geadviseerd zijn door een bekwaam literator, waarschijnlijk Jacobus Canter. De jonge Erasmus probeert tenminste in deze
periode via Leeu een introductie tot Canter te krijgen, wat zou kunnen wizen op
een relatie tussen drukker en letterkundige. Erasmus begeleidde Leeu eens van het
klooster Ste naar het veer over de I Jssel, en schreef daarna aan Canter dat hi' de
drukker `vir sane lepidus' (een heel aardige man) vond. Jammer genoeg is niets
bekend van een mogelijke samenwerking tussen Leeu en Erasmus.
Aan Le us loopbaan kwam een tragisch einde in 149 2. Hi' raakte verwikkeld in
een woordenstrijd die in geweld eindigde. Het laatste woord over zijn leven was
aan zijn zetters, die The Chronicles of the Lorde of England beeindigden met deze
loyale woorden: 'Here ben endyd the Chronycles of the Reame of England with
their apperteignamees. Enprentyd in the Duchye of Braband in... By Maistir G. de
Leew. a man of grete wysedom in all manner of kunnyng: whych nowe is come
from lyfe into the deth, which is grete harm for many a poure man.'
ROLAND VAN DEN DORPE Een tweede Antwerpse drukker die aan het einde
van de vijftiende eeuw actief was, is Roland van den Dorpe, van wiens leven
weinig bekend is. Zijn vroegst gedateerde werk is van 14 9 6: Het Hoefkijn van
Devotien. Het einde van zijn activiteiten lit omstreeks 15oo. Een paar werken uit
I5o1 dragen de naam van zijn weduwe, daarna ging zijn atelier over naar Jan van
Doesborch.
Gedurende die korteperiode kwam er een tiental, voornamelijk Nederlandse
werken van zijn pers, waaronder een dat on bier bijzonder interesseert omdat het
om een taalboekje gaat: Vocabulair _pour aprendreRomain et flameng–Vocabulaer om te
leerne Walsch ende V laemsch. De tekst is waarschijnlijk via een handschrift een
bewerking van het veertiende-eeuwse Brugse Livre des mestiers (zie p. 3 o). De
meeste boeken die Van Dorpe drukte, bevatten illustraties; aardig is dat hi' voor
de oudste de houtblokken van Leeu gebruikte. Het atelier en de inventaris van
Van den Dorpe werden overgenomen door Jan van Doesborch. Deze drukker
van de Destrucyen van Troyen en van de oudst bekende editie van F loris ende Blancefleur, die volgens Resoort (p. 41 e.v.) zeker oog had voor de jeugd als potentieel
lezerspubliek, onderhield van '5 1 o of contacten met En eland en dreef in de jaren
twintig van de zestiende eeuw een Winkel in Londen.
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Dat niet elke stedelijke cultuur een geschikt klimaat voor drukkers opleverde,
bewijst Br el dat in de vijftiende eeuw door zijn talrijke kloosters een bijzonder
actief centrum voor geschreven boeken was, maar waar aan het eind van de
vijftiende eeuw slechts een drukkerij te vinden was.
Herman Pleij (De sneeuwpoppen van _ u II , Amsterdam 1 9 88) ziet juist in het rijke
aanbod aan geschreven boeken een remmende factor voor het ontstaan van drukkerijen. Hi wijst erop dat drukwerkplaatsen in de vroege periode eerder te vinden
zijn in de opkomende handelscentra dan in de traditionele centra van hof- en
kloostercultuur. De Brusselse drukkerij, waarvan produkten bekend zijn uit de
er ode tussen 1475 en 1485, was gevestigd in het klooster van de Broeders des

[21 eQuinten Matsijs,Leend kind, detail uit Maagschap van de heilige Anna, 1 y 09
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[3] Titelpagina met houtsnede van Die historie van Buevijne van Austoen uut Engelant ghebobij Jan
ren, gedrukt door Adriaen van Berghen, Antwerpen ifIl. De Franse editie verscheen in
van Doesborch.
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Gemenen Levens. De broeders produceerden vooral wetenschappelijke teksten
en liturgische boeken met muzieknotatie, maar er zijn ook enkele op hun persen
gedrukte schoolboekjes bewaard gebleven, onder andere een Ars minor van Donatus, een Latijnse spraakkunst voor Vlaamse schoolkinderen, en een Verbale en
Nominale van Johannes Bondus van Aquilea, befaamd geworden als meester in de
`ars dictaminus', de boekjes waren bestemd om de jeugd snel en handig Latin te
leren schrijven. De broeders, die immers ook voor de kias sto p en zullen ze
wellicht voor eigen gebruik hebben gemaakt. De boekjes zullen wel, zoals zoveel
intensief gebruikt leesmateriaal, stukgelezen zijn, te oordelen naar wat ervan is
overgebleven: twee exemplaren van de Bondus-drukken en een Donatus.

DE ZESTIENDE EEUW

De ware cultuur van het gedrukte boek ontstaat in de zestiende eeuw. Door de
ontwikkelingen in het drukprocede begonnen de uiterlijke vormen van handschrift engedrukt boek steeds grotere verschillen te vertonen. Gedrukte boeken
werden strakker van vormgeving en anders geillustreerd, meestal minder uitvoerig, ze kregen een titelpagina en de bladzijden werden genummerd. Het zwaartepunt van de drukkersactiviteiten verplaatst zich in het begin van deze eeuw van
Noord naar Zuid. In het Noorden komen de bedrijven tot stilstand. De schoolboekendrukkerij van Pafraet in Deventer blijft weliswaar nog in bedrijf, maar als
de scholen in de stadgaan kwijnen, verliest ook dit bedrijf zijn betekenis. W. Nijhoff en M. E. Kronenberg (Nederlandsche Bibliogra_phie van 1 /oo --I Ho, 's-Gravenhage 1 9 2 3 -1 961) signaleren tussen 1 500 en 1 5 40 in het Noorden nog maar een
Donaat, een druk van Albert Pafraet uit 1 5 3o, een op gewoon papier gedrukt
schoolboekje van veertien bladzijden, dat inhoudelijk weinig verschilt van de
vijftiende-eeuwse Donaten.
Antwerpen wordt de nieuwe metropool van de boekdrukkunst. Van de ruim
I5 o drukkerijen die tussen 1 5 oo en 1 5 40 in de Nederlanden actief zijn, herbergt
Antwerpen er 6o. Parallel aan deze verschuiving loot de vernieuwing van de
overheersende geestelijke stromingen. De werken van de wegbereiders uit de
sfeer van de Moderne Devotie, zoals Agricola en Gansfort, verschijnen nu wel in
gedrukte vorm, maar de nieuwe denkbeelden van humanisme en Reformatie dringen de Moderne Devotie naar de achtergrond. Zo worden de werken van Erasmus en Morusgedrukt door de Zuidnederlandse drukker Dirk Martens, bij uitstek de drukker van de humanisten. Van de ruime afzet vanpamfletten, psalmen
en bijbels, die onder invloed van Luther en Calvin nu voor de hele bevolking
wordengedrukt, nemen Zuidnederlandse drukkers als Plantijn ook internationaal
eengroot deel voor bun rekening.
Een voorbeeld van een boekje, bestemd voor de instructie van kinderen in de
huiselijke kring,
dat een internationaal succes werd, is Maarten Luthers Kleine
Catechismus. Het verscheen in een Latijnse versie,
opgenomen in de Precationes
biblicae van Otto Brunfels, in 1 5 29 bij de Antwerpse drukker Marten de Keyser.
Luthers tekst staat hierin tussen allerlei andere devotieteksten.
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In 1531 publiceerde Marten de Keyser een Nederlandse vertaling van de Precationes: Dat gulden ghebede boecxken wt den Ouden ende Nieuwen testamenten vergadent. Deze versie bevat niet de Kleine Catechismus, maar een vertaling van
Luthers Kure Form, een tekst die als voorloper van de Kleine Catechismus wordt
beschouwd. Typerend is dat de samenstelling van het boekje bij herdrukken
steeds verandert en dat ook de katholieke elementen zijn behouden: binnen een
uitgave kan men zowel de traditionele heiligenkalender als onmiskenbaar Lutherse teksten tegenkomen. Het zou tot '542 duren voor er een Nederlandse
vertaling van de Kleine Catechismus verscheen. Deze uitgave vermeldt een plaats
of drukker, maar de titel maakt duidelijk dat zij voor kinderen en eenvoudigen van
geest gelijkelijk bestemd was: Den Cleynen Catechismus, oft een onderwijs ende fundament des christeliken gheloofs, den kinderen ende alien slechten simpelen menschen boven maten
nut ende profi(te)lijcken. Noch een onderwijs in den Christendom voor dye simpele ende
crane e. De Kleine Catechismus werd tot 1585 in de Nederlanden zeker dertien keer

geheel of gedeeltelijk herdrukt. Marten de Keyser (of Lempereur, of Caesar) is een
typisch voorbeeld van een Zuidnederlandse drukker die een belangrijke rol
speelde bij de verspreiding van het gedachtengoed van de Reformatie. Hi' vestigde zich, afkomstig uit Parijs, in 1 5 2 5 in Antwerpen, en drukte tot zijn dood in
1536 meer dan tweehonderd boeken, waaronder een groot aantal Luther-teksten.
Desondanks is hi' nooit lastig gevallen door de inquisitie, mogelijk doordat hi'
zich van verschillende schijnadressen bediende.
Slechter liep het af met een andere Antwerpse drukker die bier genoemd moet
worden: Adriaen van Berghen, de drukker van de oudst bekende bundel geestelijke liederen die in de Nederlanden verscheen, het Suverlijc boecxken (zie p. 53).
Hij moest zijn bijdrage aan de verspreiding van de reformatorische denkbeelden
met de dood bekopen. In 1536 werd hi' uit Antwerpen verbannen, na een aantal
veroordelingen. In 1 542 wordt hi' in Delft opgepakt en in Den Haag onthoofd.
Een derde Zuidnederlandse drukker, die in dit rijtje thuishoort omdat hi' zowel
in de landstaal drukte – vanwege het feit `dat veel lieden gheen Walsch en connen' – als voor de schoolmarkt werkte, is Thomas van der Noot, in het begin van
de eeuw de enige drukker in Brussel. Zijn werken zijn zonder uitzondering uit een
g
otische letter gezet en vaak met houtsneden versierd. Een van Van der Noots
onderwijsuitgaven is het eenvoudige rekenboekje dat in het hoofdstuk over de
zestiende eeuw al besproken is, Die maniere om to leeren cyffren.
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De behoefte aan afzetgebieden maakte dat al van het einde van de vijftiende eeuw
af de boekhandel zich organiseerde: uitgevers in verschillende steden en landen
gingen samenwerkingsverbanden aan. Voor deze samenwerking waren tussenpersonen nodig, vertegenwoordigers die collega-uitgevers en -boekverkopers bezochten en met boekenkramen op jaarmarkten stonden. Sommige steden, zoals
Frankfort, kregen al vroeg internationale betekenis door bun boekenmarkt. Uitgevers en drukkers onmoetten elkaar daar om handel to drijven; betalingen werdengedaan door middel van boeken of verhandelbare wisselbrieven. De gebruikelij ke manier om boeken to vervoeren was in losse, nog niet tot katernen gevouwen vellen, die werden opgeborgen in tonnen.
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ee de trouwste en meest
nn van
Van de beroemde Antwerpse drukker Plantij,
geziene bezoekers van de Frankforter boekenmarkt, zijn aantekenboekjes bewaardgebleven waarin hij gegevens heeft genoteerd over zijn resultaten in de
`misweek'. Toen Plantijn in 15 97 naar Frankfort ging had hij bij voorbeeld 67
uitgaven bij zich, te zamen 5 212 exemplaren. Van deze voorraad verkocht hij ter
waarde van 1809 gulden. Hij besteedde 1265 gulden aan door anderen gedrukte
boeken, die hij mee terugnam naar Antwerpen. De niet-verkochte boeken liet hij
achter in een magazijn te Frankfort, waardoor zijn totale voorraad daar kwam te
bestaan uit 11 61 7 boeken – een getal dat enige indruk geeft van de boekenmarkt
aan het einde van de zestiende eeuw.
Een indruk van de lane levensduur die drukwerken uit deze periode soms
konden hebben, even twee zestiende-eeuwse houtsnedeprenten die in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek worden bewaard. Ze zijn opmerkelijk door
druk en uitvoering ,
maar vooral omdat werk van deze aard uit de zestiende eeuw
zo schaars is. Nog opmerkelijker is echter, dat een van deze prenten later opduikt
als kinder rent. Het is een prent met de titel 'Die waerachtige en valsche aenbidder
Godts', gedateerd 1591; de beginregels van het rijmpje eronder zijn:
In der Waerhey ende niet in scbijn
So wil God angebeden zijn.

Die tekst is van Caspar Coolhaes, een merkwaardig man die als jongeman kartuizer monnik was en latergereformeerd predikant werd, maar zijn ambt verloor
we ens te rote vrijzinnigheid. Hi' verdiende daarna de kost als distillateur, maar
behield de neiging zijn medemensen te stichten en verspreidde met dat doel zijn
prenten.
Een kwart eeuw later komt dezeprent in handen van de gereformeerde uit ever
Marten Jansz. Brandt in Amsterdam. Hi' zaagt de oorspronkelijke teksten van het
blok af zet eronder en erboven nieuwe teksten en brengt de prent opnieuw in de
handel, onder de titel 'Van de Twee Aenbidders'. Vervolgens vinden we dezelfde
prent laat in de achttiende eeuw weer terug, nu als nummer 116 in een reeks
kinderprenten van de weduwe Jacobus van Egmont, onder dezelfde titel maar
met het bovenschrift Taaschprijs' en met als onderschrift een vierregelig verse
met deze beginregels:
Leert hier, ojonge u !! om met het hart te bidden
Aen hem , die allesgeeft door zijngoedgunstigheid.

Waarmee dit zestiende-eeuwse drukwerk in de kinderwereld belandde waar het
oorspronkelijk zeker niet voor bedoeld was, en een langer leven kreeg dan zijn
maker had kunnen dromen.
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DE ZEVENTIENDE EEUW

In de literatuur over het Nederlandse boek in de zeventiende eeuw valt steevast de
uitspraak dat in deze periode in de 'one Republiek, met Amsterdam als centrum,
meer boeken gedrukt zijn dan in alle andere Europese landen samen. Deze bloei
vond zijn oorsprong zowel in het economische als in het geestelijke klimaat. De
Republiek bood als centrum van internationale handel gunstige omstandigheden
voor het boekenbedrijf, dat onder andere behoefte heeft aan goede mogelijkheden
voor goederen- en geldverkeer; de afwezigheid van een sterke centrale overheid
en van een machtige geestelijkheid bracht mee dat er een sprake was van het
strenge soort censuur dat in sommige andere landen to duchten was.
Het grootste deel van de boekenproduktie was bestemd voor de internationale
markt. Opvallend binnen de eigen cultuur is dat het boek vaak een combinatie
biedt van lezen en kij ken: van de belangstelling van de zeventiende-eeuwse Nederlander voor prenten getuigt de stroom van pamfletten, yolks- en kinderprenten en
blauwboekjes (volksboekjes). Hoe veel en hoe graag men las blijkt uit de overvloed as populaire geschriften voor jong en oud: almanakken, volksboeken,
sprookjes, raadsels, moraliserende geschriften, brievenboeken en handleidingen
voor de kunst van het leven.
Hierboven schreven we al dat Amsterdam de drukkersstad werd. Tussen i578
en 163o vestigden zich er ongeveer dertig Zuidnederlandse drukkers en boekverkopers. In i600 telt Amsterdam 6o 000 inwoners en teen de veertig boekhandels,
in 16z5 zijn dat er respectievelijk 1 io 000 en tachtig, rond 16 7 5 respectievelijk
Zoo 000 en ruim tweehonderd. De vrijheid was root binnen het boekenbedrijf:
joden en andere vreemdelingen hadden toe an tot het gilde, teen nadrukken
werd nauwelijks opgetreden omdat het gilde fel tegen auteursrecht was (dat werd
pas na I 7 oo incidenteel geregeld).
In het hoofdstuk over het kinderboek in de zeventiende eeuw(p. ' 0 5 e.v.) wordt
b oe en
k,
een aantal drukkers en uitgevers genoemd die voor de jeugd bestemde
voorgebruik op school of thuis, uitgaven: Casparus Lootsman in Amsterdam (die
De s_preuken van Salomon uitgaf), Gerrit Welhem in Alkmaar (de Trap der Jeugt van
Carel de Gelliers), Johan Arcerius in Franeker (Een nuttelyk voor-schrift-boexken),
Servaas Wittelingh, in Amsterdam Toeck-verkooper in de Koe-straat / over de
Latijnsche Schoolen' (Erasmus' Aengaende de Beleeftheidt der kinderlijkcke Zeden) en
anderen. Wij willen ons in dit hoofdstuk beperken tot enkele belangrijke drukkers / uitgevers / boekverkopers die een aanzienlijke bijdrage leverden aan de produktie van school- en kinderboeken in de Noordelijke Nederlanden.
Jan 1 1 werd in 1556 in Antwerpen geboren, waar
zijn vader Jan 1 vooral school- en leerboeken drukte. Terwijl de vader het bedrijf
in Antwerpen gaande hield, zette Jan ii in Rotterdam een nieuwe drukkerij op.
Dit zou kunnen verklaren dat een aantal jaren lang door Van Waesberghe zowel
Antwerpse als Rotterdamse uitgaven worden afgeleverd. In i58 9 voegt Jan 1 zich
in Rotterdam bij zijn zoon. Hi' overlijdt in 15 9o.

JAN II VAN WAESBERGHE
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[4]Rekende Italiaanse boekverkoper, met boekjes, traktaatjes en leesplankjes, bestemd voor jonge
kinderen. T ekeningnaar Annibale Carracci nit Diverse figure al numero di ottanta, L. Grigniani,
Rome r646.

DRUK KERS EN UITGEVERS

Jan II vanWaesberghe bekleedde tot zijn dood in 1626 de functie van stadsdrukker en drukker voor de Admiraliteit van de Maze.Hij wordt beschouwd als
de belangrijkste boekdrukker en uit ever van Rotterdam in het begin van de
zeventiende eeuw. Er zijn 1 zo gedrukte werken van hem bekend, waaronder
theologische en letterkundige, maar hi' drukte vooral een groot aantal boeken
voor schoolgebruik. Veel van die boeken drukte hi' nit alleen, hi' liet ze ook
`augmenteren', `emenderen' of zelfs herschrijven. In de stria om de schoolmarkt
kreeg Van Waesberghe in 1610 een conflict met de Franse schoolmeester en
boekdrukker Abraham Migoen, die van de Staten-Generaal in dat jaar het octrooi
kreeg voor het drukken en uit even van calle de boucken, die inde Fransoische
scholen der voorsz. landengeleert worden'. Op grond h' an wend bij voorbeeld
het verzoek dat Van Waesberghe aan de overheid richtte in 1611, om een octrooi
voor zijn nieuwe uitgave van de Dictionnaire van Eduard Leon Mellema, die hij
grondig had gewijzigd, afgewezen. Later bleek het besluit van de Staten Migoen
een octrooi te verlenen op een misverstand te berusten, zodat VanWaesberghe
zijn positie behield. Jan van Waesberghe was de uit ever van onder an dere De
historie van Joseph (ziep. 104, 114, I I 5).
Van Waesberghes concurrent Migoen was de zoon van de
Antwerpse schoolmeester Guillaume Myegom, die in '568 wegens het geven van
Luthers onderricht uit Antwerpen werd verbannen. Hi' vertrok waarschijnlijk
met zijn gezin naar het Noorden, want zoon Abraham werd in Hoorn tot schoolmeester opgeleid. Deze wijdt zich lang alleen aan het onderwijs, maar rond i6io
gaat hi' zich bezighouden met het drukken en uitgeven van boeken. Zijn belangstelling voor het onderwijs blijkt ook uit het al genoemde octrooi dat hi' aanvroeg, en waarmee hi' trachtte door te dringen op een markt die vrijwel geheel
door Van Waesberghe werd beheerst. Van het werk van Migoen zijn slechts een
paar drukken bekend.
ABRAHAM M I G 0 E N

De boekverkoper, drukker, uit ever en letterkundige Zacharias Hens werd omstreeks 1566 in Antwerpen geboren als zoon van de
schoolhouder Peeter Heyns, wiens Franse meisjesschool, 'De Laurierboom', eerst
in Antwerpen en later in Haarlem was gevestigd (zie p. 142). VOOr 1 592 is Zacharias in dienst bij Plantijn; in de loop van dat jaar vestigt hi' zich in Amsterdam bij
de Oude Kerk, 'In de drie Hooftdeuchden', van '579 of woont hi' in de Warmoesstraat. Hi' was een van de oprichters van de Brabantse rederijkerskamer 't Wit
Lavendel, en bevriend met talrijke naar Amsterdam en Haarlem uitgeweken Zuidnederlanders, onder anderen Carel van Mander en de drukker Gillis 1 Rooman.
Tussen 1592 en i6o5 verzorgde hi' een reeks belangrijke uitgaven, waaronder een
aantal werken van zijn vader,
die hi'jbiRoo
man liet drukken. Ten behoeve van de
twee Latijnse scholen leverde hi' boeken aan de stad: 'Van we en Sacharias Heyns
bouckebinder betaelt over de coop ende leverantie van verscheyden boucken by
Sacharias Hens gelevert in Martio 97 tot behouff van de scholieren die opt
examen welgeantwoort hebben 4o gld 3 st.' Dezelfde post komt ook in de volgende jaren voor (Gemeentearchief Amsterdam, Rapiamus Thesaurien 1597,
zACHARIASHEYNS
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15 9 8, 1600). In 1605 vestigde Zacharias Hens zich als `drucker des landtschaps
van Overyssel' in Zwolle. Omstreeks 1608 beeindigt hi' zijn werkzaamheden in
het drukkersbedrijf; daarna publiceert hi' emblemataboeken, dichtbundels en vertalingen. In Zwolle was hi' bevriend met rekenmeester Willem Bartjens. In Amsterdam drukte Zacharias Heyns onder meer het toneeldrieluik van zijn vader
Peeter Hens dat op p. 142 wordt besproken, in Zwolle zijn eigen berijming van
de Maegbdekens-schole van Dirck Volckertsz. Coornhert.
G I L L I S I R 0 0 M A N De algenoemde boekdrukker en boekverkoper Gillis Rooman was afkomstig uit Gent en vestigde zich waarschijnlijk omstreeks 158 3 in
Haarlem om de weduwe van stadsdrukker Antonis Ketel tegaan assisteren. Hij
treedt in 1584 met haar in het huwelijk, waardoor hi' de officiele opvolger van
Ketel wordt. Van stadswege kreeg hi' gratis woon- en werkruimte: `Myne Heeren
hebbengegunt (Gillis Rooman boeckdrucker...) te bewoinen de huij singe naest de
voirs. Cellebroeders Convent, aen de Westsyde, zonder huyre te betaelen'. Naast
de drukkerij dreef Rooman een boekwinkel waar hij boeken, papier en almanakken verkocht.We noemen hem bier vooral omdat hi' van 1599 tot 1604 dens
pjboeken leverde voorde leerlingen van de Latijnse school.
Prijsboeken hebben eeuwenlang een rol gespeeld in het 'even van de schoolgaande jeugd; het uitreiken van een boek als beloning voor goede schoolprestaties
dateert uit de zestiende eeuw. In Dirk Adriaensz Valcoochs Regel der Dupsche
S choolmeesters (een in 1 5 9 1 verschenen leerdicht met wenken en adviezen voor de
inrichting van het lager onderwijs) wordt al gesproken over de prijzen die leerlingen kunnen winnen op een van de vier `prijsdaghen int jaar alsmen om groote
risen schrijft'. Voor een leerling die een wedstrijd in het schoonschrijven won,
gold bij voorbeeld: 'Den derden prijs sal wesen sinte Michiel [z9 september]
Ende die alsdan denprijs te winnen gheviel / Hi' sal hebben een fraey Psalmboek
met sloten'. Prijsboeken zijn gemakkelijk te herkennen an hun uiterlijk. In de
zeventiende en achttiende eeuw zijn de banden me al van leer of perkament,
waarin met een stem el op voor- en achterplat het stadswapen is aangebracht –
kenmerkend voor de zelfstandigheid van de stedelijke scholen. Aan de voor- en
achterkant van de band zaten linten waarmee het boek kon worden dichtgebonden
In de loop van de negentiende eeuw raakte het even van prijsboeken in se
ciale banden in onbruik, waarschijnlijk in verband met de hoe kosten en het
kwijnende bestaan van de Latijnse scholen. De `promotieplechtigheid' waarbij de
uitreiking plaatsvond is vereeuwigd in Hildebrands Camera Obscura, waar Klaartje
Douze wordtgeinformeerd over Gerrit Witse, die als leerling van de Latijnse
school in Rotterdam `zonder haperen bij de promotie zijn gratias deed'.
Van Gillis Rooman zijn ruim negentig uitgaven bekend. Hi j werkte onder
anderen in opdracht van Zacharias Heyns, zoals we hierboven zagen. Hij was
calvinist, maar bekommerde zich kennelijk niet al te zeer om zijn principes als het
om werkging. Hi' drukte ook doopsgezinde geschriften, onder meer drie liedboekjes van de doopsgezinde Carel van Mander.
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DE ACHTTIENDE EEUW

Het Nederlandse boek in de achttiende eeuw — dat roept het beeld op van de
verzamelaar in zijn kabinet: vitrines met zeldzame fossielen en andere naturalien,
boekenkasten met uniform gebonden boeken. Typerend voor de achttiende eeuw
zijn de genres die de kennis voeden: encyclopedische, historische en bibliografische werken bij voorbeeld. Een steeds groter aandeel binnen de boeken d
tie vormen werken over natuurwetenschappen en aardrijkskunde, en historische
belangstelling uit zich onder meer in uit avers van de klassieke auteurs.
Amsterdam blijft in Nederland de eerste boekenstad. In 1778 zij n er zo'n tweeonderd boekhandels, terwijl Leiden, Den Haag, Rotterdam en Utrecht er enkele
h
tientallen hebben, en geen enkele andere stad boven de tien komt.
Belangrijke instellingen voor de verspreiding en popularisering van het boek
de leesbibliotheken. Deze commerciele winkel- of huurbibliotheken boden
waren
aangroepen van de bevolking die het zich niet konden veroorloven boeken to
kopen de gelegenheid zich toch de tijd to korten met populair-wetenschappelijke
boeken, spannende verhalen en vooral ontroerende romans. Daarnaast waren er
de leesgezelschappen, niet alleen in de rote steden, en niet alleen voor geleerden,
maar ook voor vrouwen, jongelingen en jongedochters.
Deze belangstelling voor het boek en voor de specifieke genres die hierboven
zijn en and wordt ook weerspiegeld in de fondsen van een aantal prominente
se uitgevers, van wie we er enkele als voorbeeld bespreken.
ac
& Z 0 0 N In Utrecht was van 1777 of de drukkerij en uitgeverij Dirk
Kemink & Zoon in bedrijf. De oprichter was `Dirck Keminck, geboortig van
Doesborch', die in 1753 in het Utrechtse burgerboek werd ingeschreven, en wiens
bedrijf na zijn dood in 1 7 88 werd voortgezet door zijn zoon Harmannus. De
uitgeverij produceerde veel kleine boekjes van orthodox-godsdienstige aard,
maar ook almanakken en kinderprenten.
Waarschijnlijk debuteerde de firma Kemink zelfs met een kinder rent die
tussen 1757 en 1-766 verschenen moet zijn en de naam van Kemink dra g t. Onder
het opschrift `Kinders wilt dees Printe leezeni En leert van jongs op Kwaad doen
Vreezen' zijn twaalf houtsneden van gelijke grootte afgedrukt. Van dat dozijn
houtsneden is het blok bewaard gebleven. Een van de latere drukken van Kemink
is een abc- of Haneboek van zestien pagina's, waarvan weliswaar de vroegst
bewaarde druk uit 1818 dateert, maar waarvan een editie van 1775 bekend is.
Omstreeks 1780 gaf D. Kemink en Zoon, `Boekdrukkers in de Schoutesteeg', een
Catechismus, of, Onderwikinge in de Christelij ke Leere uit, `opnieuw overgezien, en na
de tegenwoordige spelling verbetert'. Een voorbeeld van de uitgaven van de
opvolger in het bedrijf is Het ABC , of Hane-Boek, `zeer nuttig voor 'one kinderen
om te leer n' dat als uit ever vermeldt: H. H. Kemink en Zoon, Boekverkoper op
de Neude. Die uitgave is van 1818.
KEMINK

Een tweede achttiende-eeuwse uit ever die zich op het
kinderboek richtte is W. H. Houtgraaff in Amsterdam. Hi' kondigt in een bericht

w. H. H 0 U T G R A A F F
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[5]Reinier Vinkeles, kopergravure van bet interieur van boekwinkel H. de Wit in Amsterdam. Uit:
Naam-register van de Boek-Winkel v. H. de Wit, Amsterdam 1760 -1761.
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{6] Laat-achttiende-eeuws document, waarop de toelating van een nieuw lid van het `Boekverkoopers,

Boekdrukkers en Kunstverkoopers Gild' is vastgelegd. Het wapen toont in bet midden Mercurius, die een
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aan de boekhandelaren het verschijnen aan – van 1 790 of 'bij stukjes' – van een
Prenteboek voor kinderen. Nummer 1 en 2 beschrijft hi' in zijn aankondiging als
`Bestaande uit eene Verzameling van Dieren, Planten, Bloemen, Vrugten, Insecten, Klederdragten en Verscheide andere wetenswaardige zaaken uit het Rik der
Natuur, der Konsten en Wetenschappen enz.'. Voorwaar een prentenboek dat het
Verlichtingsideaal van de volwassenen overbracht aan kinderen. Aardig is dat
Houtgraaff het niet bij de aankondiging alleen laat, maar die ook nog voorziet van
een aantal kanttekeningen omtrent de eisen waaraan prentenboeken moeten voldoen: 'Een prenteboek is voor een kinderkamer een even zo noodzaaklyk en
onontbeerlyk meubel als een Wieg, Pop of Stokpaardje.' Vervolgens stelt hi'
onder meer dat naar recente ideeen de ontwikkeling van het kind door het oog
moet beginnen, en: '...daar moet zeer weinig en in 't geheel een geleerde Verklaring by de Prenten zyn, het Kind leest of studeert in zyn Prenteboek niet, het wil
'er zich enkel mee vermaaken'. Het boek ma ook niet to duur zijn, opdat 'ook
Ouders van de Burgerstand het zelve kunnen koopen en aan hunne Kinderen
geven, die 'er me moeten en mogen omgaan als met alle andere Speeltuig, hy moet
'er altoos in moo en kyken, Couleuren 'er zelfs uitknippen, opplakken en tot zyn
vermaak in de kamer ophangen. Een Kind client een Prenteboek dat hy moet
myden om de Kostbaarheid, hy moet daar daaglyks me omgaan en altoos in
handen en voor oogen hebben'.
Het Prenteboek voor Kinderen zoals het van 1 790 of verscheen, bevatte 'vier kopere
Plaaten en vier Blaaden letterdruk tot Verklaring. De Prys van ieder Stukje met
onafgezette Plaaten is 6 stuivers, tot extra Presenten zyn ook enige Exemplaaren
zeer accuraat naar de natuurgecouleurd to bekomen, de prys van elk Stukje is 14
stuivers'.
Voorbeelden van uitgaven van de opvolgers van Houtgraaff (die bun naam
no al eens verschillend spellen) zijn: F. van Aken, Mengelscbriften voor de Jeugd, met
twaalfgekleurde gravures, Erven W. Houtgraaf, 1803; Prentjes Almanach voor Kinderen, met 15 Gecouleurde Plaatjes en Gedichtjes, Erven W. Houtgraaff, 1 8oi, en
F. van Aken, Spreekwoorden met voorbeelden opgebelderd, met plaaten, Erven W. Hourgraaf, 1806.
J. F. Martinets beroemde Katechismus der natuur (zie p. 199)
werd uitgegeven door de kleurrijke uitgever Johannes Allart in Amsterdam, die
tot 1799 ook de uitgever was van Bete Wolff en Aagje Deken. Ook de Katechismus
der Natuur is een boek naar depositieve geest van de tijd, en Allart wil dat in zijn
aankondiging in 1 779 wel weten: 'Mans wordt uitgegeeven: Kleine Katechismus der
Natuur voor Kinderen, door J. F. Martinet, in root 8 0 , A 16 stuiv. om by de groot 8°
Katechismus gevoegd to worden; in klein 8° a 14 stuiv., geschikt om in de Scholen
en Huisgezinnen door de Kinderen gebruikt to worden.' Over deze uitgave
merkte De Boekaal der geleerde Weereld op: 'Met Oordeel is hetzelve geschreeven;
de Autheur heeft zich allerwege geschikt naar de vatbaarheid van kinderen, en 'er
uitgelaten, het een wat ho er ging dan hunne begrippen. Geen wonder, dat er
daarom reeds enige duizend exemplaaren van verkogt en in ons Vaderland verspreid zijn. Onder het Gemeen is het ook bekend geworden, zelfs leezen het veele

JOHANNES ALLART
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Landlieden aan welken het door haare Leraars is aangepreezen en voor zulken is
het ook ongemeen geschikt.'
Johannes Allart was afkomstig uit Windesheim. In 1 773 werd hi' opgenomen in
het Amsterdamse boekverkopersgilde. Hi' woonde op de Nieuwendijk, twee
huizen van de Dam. In 1812 verhuisde hi' naar Den Haag, waar hi' in 1816
overleed. Zijn eerste uitgave vervaardigde hi' in 1773 in samenwerking met de
weduwe Loveringh, bij wier echtgenoot hi' leerling was geweest; de samenwerking duurde tot 1779.
Ten kleurrijk uitgever' noemden we hierboven Johannes Allart. Het Nieinvsblad van den Boekhandel schreef in 1854, honderd jaar na zijn geboorte: 'Het is
echter eene oude overlevering, daarom wagen wij het bier in to lasschen, dat in de
dagen toen de boekverkoper J. Allart floreerde, ieder wist dat een opmerkelijk
getal der door dien Heer uitgegeven boeken, den dag na de uitgave reeds voor den
halvenprijs to krijgen waren op boekenstalletjes, die met den verkoop begunstigd
werden door den knechts van den uitgever.'
Het is nog maar de vraag of Allart zelf die overlevering niet in omloop heeft
gebracht. Hi' laat een ex-medewerker en een boekverkoper arresteren omdat ze
boeken van hem zouden hebben ontvreemd en op kermissen verkocht, maar de
beklaagden worden vrijgesproken `aangezien alles slechts op presumptie geschiedde'. Zegeven ook voorbeelden van de spectaculaire kortingen die Allart
zelf somsgeeft: `Allart biedt soms [...] den buitenlieden onder u, alles uit zijn fonds
aan, wat zy begeeren, teen 4 exemplaren voor 66n.' Ook is er sprake van boekverkopers to Groningen die uithangborden hadden, waarop met rote letters geschilderd stond 'de fondsartikelen van J. Allart zijn alhier to bekomen met 5o % rabat'.
De inboedel van Allart en zijn omvangrijke fonds werden na zijn dood verkocht. Een nalatenschapslijst en een drukkerijcatalogus zijn bewaard gebleven.
Zijn weduwe kocht een gedeelte van het fonds en zette uitgeverij en boekhandel
nog een tiental jaren voort onder de naam Weduwe Allart. Een indruk van de
omvang van Allarts bedrijf geeft de catalogus van zijn drukkerij; hieruit blijkt
onder meer dat hi' tien persen bezat, vijfenzestig verschillende typen letters gebruikte, teksten op muziek kon zetten en zijn drukwerk rijk van ornamenten kon
voorzien. Plaatwerk werd door Allart uitbesteed; zo maakte Reinier Vinkeles
titelvignetten en platen bij minstens zestig publikaties van Allart.
Men krijgt de indruk dat Allart zijn poezie-uitgaven bekostigde uit de opbrengsten van zijn schoolboeken en theologische werken. Successchrijvers die hi' uitgaf
waren onder anderen Rhijnvis Feith, Bilderdijk en Wolff en Deken. Van prijzen,
oplagecijfers en formaten is niet veel bekend, maar de volgende cijfers geven toch
enigszins een beeld van de praktijk van het uitgeversbedrijf in die tijd: in meer dan
8oprocent van de gevallen gaat het om octavo-uitgaven; de Katechismus der Natuur
kostte in 1777 (voor vier delen) f 14, 7o, de vijfde druk kostte in 1 7 82 f 18,9o;
f 7,75;
Allarts uitgave van Robinson Crusoe kostte, in drie delen,
• van de jeugdige
dichtproeven van de elfjarige Johanna H. Cleve was de oplage in 181 3 400 exemplaten, waar de lezer 2 4 stuivers voor moest betalen.
Een vriendschappelijk contact had Allart met Bete Wolff en Aagje Deken,
getuige het volgende citaat uit een brief: `Thans zyn wy by onzen vriend Allart &

Kinder rent ca. 1820 , houtsnede met de volgende tekst: "Tom" dacbt de knaap, " mijn geld bewaard I"En tot een nut gebruikgespaard." — I Nu kon hij both en landkaart koopen,lWaarop hij, en
met regt, bleef &pen.'
[8] Anonieme houtsnede van een kinder rent Amsterdam, C. C.L. van Staden, 1822. In de tekst
wordt kinderen aangeraden, veel to ken.
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[91Aanvullende gildeproef van Harmanus Hendrikus Kemink, 1776 ( 22 x 29 cm ). De namen van de
heeren dekens en overlieden, binnen Utrecht' staan onder in de cirkel. In de twaalf sectoren de namen van
onder anderen de proefmeesters' en de busmeester'
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blijven tot Zaterdag gaande vervolgens naar onze stille Ryp.' En in een brief van
Betje Wolff aan J. E. Grave: 'Ik ben zo verheerlykt met Uw charmant verse dat ik
het reeds aan Allartgezonden hebbe.' Het bedoelde gedicht, `A an de Lezers',
kreeg een plaats in de Inleiding van de vertaling uit het Duits, door Bete Wolff,
van C. G. Raffs Aardrykskunde, voor Kinderen, door Allart en I. van Cleef samen in
1 779 uitgegeven. Allart nam van Van Cleef de uitgave van de Economische Liedjes
over, de laatste uitgave die hi' voor Betje Wolff verzorgde, in 1799.
`De man die degoede smaak van onze medeburgers en den welvaart van eigene
beurs met elkander combineerde', dat lijkt een aardige typering van Allart. Deze
was als smaakmaker medebepalend voor wat het letterlievend publiek onder ogen
kreeg, en beyond zich daarmee in het goede gezelschap van collega's als Van Cleef,
Holtrop, Warnars, Enschede en Looses. De omvang en gevarieerdheid van zijn
fonds en zijn onorthodoxe manier van uit even en boekverkopen bepalen Allarts
plaats in de Nederlandse uitgeversgeschiedenis.
De laatste uit ever die wij in dit deel behandelen, hoort eigenlij k al thuis in het begin van de negentiende eeuw, maar wij gebruiken het verhaal
van zijn bedrijf als over an naar de afzonderlijke hoofdstukjes over kinderprenten en almanakken. De uit 's-Hertogenbosch afkomstige Johan Noman stichtte in
1802 in Zaltbommel zijn boek- en plaatdrukkerij, boekhandel en uitgeverij. Uit
een brief aan de boekhandel:

JOHAN NOMAN

Daar ik by de boek-negotie reeds van jongs of bij mijn Vader D. Noman en Zoon
te 's Bosch opgebragt ben, en mij 'er in geOefent heb, waar door ik my zo ik
vertrouwe, die kundigheden in dat yak mijeigen gemaakt heb, welke vereischt
worden, om de boek negotie geheel over te neemen in de plaats en bij vrijwilligen
afstand van de Heer H. H. De Meijere te Z.Bommel.
December 1802

.Noman

Omstreeks 181 4 nam J. Noman ook het prentenfonds over van W. G. van de
Sande & Co, gevestigd in de Warmoesstraat in Amsterdam. Hi' ging ogenblikkelijk over tot uitbreiding, door aankoop van oude prenten uit onbekende fondsen
en door de vervaardiging van nieuwe platen. Vervolgens wordt het fonds nog
eens belangrijk uitgebreid door de overname van het belangrijke prentenfonds
van de Erve de Wed. C. Stichter, bestaande uit meer dan tweehonderdprenten.
In 18 3 0 neemt schoonzoon Dirk van Haren Noman de leiding over. Vijftien
jaar later wordt hi' de eigenaar,
blijkens
een bericht in het Nieuwsblad van den
Boekhandel van 20 april '845:
De ondergetekende maakt bij deze bekend dat door overlijden, de firma Johan
Noman en Zoon met den 12. dezer maand is ontbonden en dat hi' met de likwidatie der zaken is belast, terwijl hi' van dien tijd af, de Boekhandel voor zijne prive
rekening onder den naam van Johan Noman en Zoon zal voortzetten.
D. van Haren Noman

607

DRUKKERS EN UITGEVERS

Dirk van Haren Noman was de eerste uit ever die de Nederlands-Indische markt
opende voor de Nederlandse boekhandel. In 1862 deed hi' zijn boekhandel over
aan K. J. van de Garde, die hem voortzette onder zijn eigen naam.
Het fonds van Noman, die zich speciaal toelegde op gemakkelijk verkoopbare
produkten als kinder- en schoolboekjes, kinderspelen, deviezen voor ulevellen,
hand- en zakboekjes en tijdschriften, is ook het laatste hoogtepunt in de geschiedenis van de traditionele yolks- en kinderprenten in Nederland, en daarmee een trait
d'union tussen achttiende en negentiende eeuw.

6o8

DE VOLKS- EN K I N D E R P R E N T deed ruim drie eeuwen lang dienst als krant, als
geillustreerde bron van verhalen of als beeldverhaal met teksten; wie geen
geld had voor boeken, kon altijd wel voor een cent of een oortje een prent
kopen.
Degrootste betekenis van de yolks- en kinderprenten ligt, behalve in het feit
dat ze eeuwenlang leesstof boden voor de minst kapitaalkrachtige laag van de
bevolking, in het gegeven dat ze voor een belangrijk deel de voortzetting zijn van
de artistieke en literaire traditie van middeleeuwen en renaissance. Talrijke thema's uit de beeldhouwkunst, de miniatuurkunst en de schilderkunst zijn blijven
voortleven in dezeprenten; zo zijn de heiligenprenten, de bijbel-, allegorische en
dierenprenten een voortzetting van de middeleeuwse iconografie, en sluiten andere prenten aan bij de renaissancetraditie, bij voorbeeld de reeksen portretten van
vorsten, oorlogshelden en beroemde personen. Bijna ieder onderwerp dat zich
leent voor uitbeelding is in allerlei variaties vertegenwoordigd: scenes uit het
werk van schilders als Brueghel en Teniers, spreekwoorden, kermissen; verhalen
uit de literatuur van middeleeuwen en zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
lieten hun sporen na in kinder- en volksprenten, zoals Jan deWasser, dr. Faustus,
Amadis de Gaule en vele anderen. Voor ontelbaregrote en kleine lezers vormden
deprenten een 'encyclopedie par l'image'.
Over de aantallenprenten bestaan slechts schaarse gegevens, maar die zijn wel
toereikend om een indruk tegeven van de omvang van produktie en verspreiding.
Uit een circulaire van de erven van de Weduwe J. Ratelband en J. Bouwer (achttiende eeuw) blijkt dat de prenten door de uitgevers aan detailhandelaars werden
verkochtper riem (5oo stuks), per 6 riem (300o) of per 26 riem (I 3 000). De
belangrijkste uitgevers hadden minstens een honderdtal verschillende prenten in
hun fonds, wat een beeldgeeft van de aantallen die zij produceerden. Veel uit evers werkten met regionale of plaatselijke grossiers, voor wie ze de firmanaam op
prenten drukten. J. Schuitemaker in een circulaire uit 18 5 1: ' heb alleen de
deIk
omvang van het debiet miner centsprenten te noemen, – sedert drie maanden
ruim 2000 riem of 1 millioen stuks – om te bewijzen dat ik mijn doel aanvankelijk
bereikt heb.' En Schuitemaker was lang niet de grootste producent van 'centsprenten'; fondsen als dat van Noman in Zaltbommel en dat van Brepols in Turnhout waren belangrij ker. Als de jaarlijkse omzet van Schuitemaker omstreeks vier
miljoen prenten bedroeg, dan zou men die van de Noordnederlandse en Belgische
uitgevers samen kunnen schatten op tussen de vijftig en honderd miljoen. Maar de
kwantiteit is natuurlijk niet maatgevend voor het verschijnsel; hierboven gaven

ko]Kinderprent met het verhaal van Jan de Lasser: 'Hier heeft de jeught tot Naar gerj11 Jan de
rent geeft Jan zijn Griet nog
Wassers leven en bedrijf . Onbekende zeventiende-eeuwse uitgever. In de
danigpartij , op latere prenten is het pleit beslecht en krijgt Jan regelmatigeen pak slaag, terwi 17 hij ook
het huishoudelijk werk moet doen.

[I I a & b] Prijsbanden. op Latijnse scholen was het gebruikelijk leerlingen voor bijzondere prestaties
to belonen met boeken. In de eventiende en achttiende eeuw is de band in het algemeen uitgevoerd in leer of
perkament. Het voor- en achterplat zijn versierd met het stads2vapen, dat door middel van een plaatstem el in relief is aangebracht. Het bestempelen van het _pr?jsboek met het stadswapen is kenmerkend
voor de autonomie der stedelijke scholen. Afgebeeld ijn een Amsterdamse en eenHaagse prijsband.
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[1 3 1 Kinderprent met kinderspelen, C.C.L. van Staden, 'op de Waal bij de Oude Schans, no. 77 ' ,
twaalf houtsneden gesigneerd G. Oortman. Afgebeeld zijn onder andere knikkeren, toumtjespringen,
blindemanneje spelen en tollen.
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we al aan wat het belangrijkste aspect was: het in gepopulariseerde vorm doorgeven van een culturele erfenis aan een zeer root publiek, voor heel weinig geld.
De rol van de kinderprent was ook in de negentiende eeuw nog niet uitgespeeld, zoals al bleek uit Schuitemakers circulaire, al was het genre na het midden
van de eeuw over zijn hoogtepunt been. Na het begin van de eeuw zorgde een
nieuwe generatie uitgevers voor aanpassing aan de eisen van de tijd. Een voorbeeld van deze vernieuwing binnen een uitgeversfamilie biedt de firma De Lange
in Deventer, waarvan de kinderprentenproduktie loot van circa 1760 tot 184o.
De vader, Jan de Lange, gebruikte onder andere blokken die uit de zestiende eeuw
dateerden; noon J. H. de Lange verving steeds meer oude prenten door nieuwe
uitgaven, en kleinzoon J. de Lange had een fonds van meer dan honderd prenten
dat vrijwel geheel van nieuwe blokken werd gedrukt.
Kinderprenten waren gebruiksartikelen. Vroege uitgaven zijn zeldzaam en
vaak in slechte staat door het minder fraaie papier waarop ze werden gedrukt, en
beduimeld en versleten door het velegebruik. Hoe gehecht eigenaars konden zijn
aan hunprenten blijkt uit het opschrift van een laat-achttiende-eeuwse prent in de
collectie Ottema-Kingma:
Dit is Abe Ruurdzijn Heiling
he die die vent diegeeft het weer
voor een al) (p)el of een peer
en die dat niet doet
die krijgt slagen op zijn hoed
en al zytten op het rad
met hondert spikers in zijngat

(van het Arabisch al manakh, kalender) verschenen ingedrukte
vorm al aan het eind van de vijftiende eeuw. Ze bevatten aanvankelijk vooral
sterrenkundige tabellen; later werden er data van jaarmarkten, voorspellingen en
vorstenstambomen aan toegevoegd. In de laatste decennia van de achttiende eeuw
nam het aantal (soorten) almanakken sterk toe. Er verschenen steeds meer almanakken voor verschillendepublieksgroepen: voor allerlei standen en beroepen,
voor vrouwen, voor de `galante wereld', voor aanhangers van bepaalde politieke
roe en en voor liefhebbers van de schone letteren. Een van de nieuwe doelrichting
g
pen voor de almanak was aan het eind van de achttiende eeuw de jeugd. Van
de in totaal in de achttiende eeuw verschenen 28 verschillende kinderalmanakken
is maar weinig overgebleven; een voorbeeld is de in de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam bewaarde Prentjes-almanach voor kinderen, in 179 5 door de Erven
Houtgraaff uitgegeven. Sommige almanakken beleefden slechts een jaargang,
andere verschenen jaren achtereen; de Almanach voor kinderen van Vermandel in
Amsterdam werd twintig jaar lang uit even de St.t . N icolaas-almanach nog langer. Van de `verdwenen' almanakken voor kinderen zijn ons wel nieuwsgierig
makende titels bekend, zoals de Almanach voor sluimerende meisjens, toegewijd aan
natuur en liefde, vercierd met beweegl#ke kunstplaatjens (1797).
Een opmerkelijke uitgave is De Nieuwe Lorre, een kinderalmanak voor het jaar

ALMANAKKEN
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1 760, uitgegeven door Pieter Servaas in Den Haag. Het formaat is octavo oblong,
depagina's zijn maar aan een kant bedrukt en de inhoud words gevormd door
houtsneden met tweeregelige onderschriften. De illustraties zijn nauw verwant
aan de yolks- en kinderprenten. Servaas was ook de uitgever van een St. Nicolaasalmanach.

De meeste almanakken werden in de achttiende eeuw uitgegeven door Amsterboekverkopers / uitgevers. Behalve hun herkomst hadden ze meestal hun
d
geringe formaat gemeen (als reel io bij 7 cm) en hun inhoud: een informatief deel
en het zogenaamde mengelwerk. Werkelijk voor kinderen bestemde uitgaven
waren de algenoemde Almanach voor kinderen van Vermandel en de Prentjes-almanach van de Erven Houtgraaff, plus de A,B,C almanach voor kinderen voor het jaar
1 79 8 van Zacharias Segelke in Amsterdam. De laatste maakte er een boekje van
om to leren spellen en tellen, en voegde daar tot vermaak gedichten aan toe en
fraaie kopergravures – die waarschijnlijk al jaren bij de plaatdrukker op de plan k
la en. Vermandel imiteerde in de uitgave voor 1798 de gedichtjes van Van Al hen
maar vergat alle in de titel beloofde plaatjes. Houtgraaff kende het belang van
illustraties en voorzag alle gedichtjes van fraai gekleurde prentjes. En terwijl
Houtgraaff in zijn uitgave vooral een deugdzaam leven aanprijst, verrast Vermandel door eengoed oog voor de ervaringswereld van kinderen en door het pro pageren van de ideeen van de Verlichting.
Aan de Almanach voorjonge Heeren en Juffers leverde Elisabeth Maria Post bijdragen , en dat stemde overeen met het beleid van uitgever Johannes Allart
diee–in de
eerste editie van deze almanak –graag zou zien dat zijn initiatief zou leiden tot `een
goede Muzen-Almanach, die alle jaar fraaie kleine voordbrengselen van Nedlandsche vernuften aan het licht brat'. In deze almanak, die vier jaargangen
beleefde, werden de jonge lezers geconfronteerd met uitingen op literair, religieus
en maatschappelijk gebied die kenmerkend waren voor die periode, zoals pastoralepoezie, nieuwe vormen als de romance en rijmloze gedichten, ideeen over de
natuur, kritiek op de slavernij en respect voor de `la ere standen'.
Van de Amsterdamse boekverkopers uit dit deel van de achttiende eeuw zijn
bijna een archieven meer beschikbaar, daardoor zijn gegevens over prijzen en
verspreiding schaars. Bekend is dat van de A,B,C almanach voor kinderen van Segelke ongeveer Boo exemplaren in commissie zijn verkocht, waarvan er ongeveer
16o zijn teruggenomen. De helft van de almanakjes vond zijn we naar de grote
steden, de rest werdgelezen in de provincie. De grootste bloei beleefde de kinderalmanak in de negentiende eeuw (zie p. 280).
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De bedrijvigheid in de drukkers- en uitgeverswereld kwam aan het begin van de
negentiende eeuw in Nederland nagenoeg tot stilstand, mede door de censuur in
de Napoleontische tijd.
Na de Franse tijd vindt een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats, die voor
een deel beschreven worden in het hoofdstuk over vormgeving en illustratie (zie
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p. 541). Hier noemen we de opheffing van het Amsterdamse Boekverkopersgilde
in 1812, honderdvijftig jaar na de oprichting. In 1815 wordt de nog steeds bestaande Vereniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels opgericht.
Het auteursrecht, waartegen de gilden zich zo lang hadden verzet, wordt in 1817
erkend. In de loop van de negentiende eeuw voltrekt zich geleidelijk de scheiding
tussen boekhandel en uitgeverij.
Omtrent de verspreiding van het boek spreken de cijfers duidelijke taal. Omstreeks 185o waren er in Nederland 1 oo leesbibliotheken, 1 oo `leesinrichtingen',
800 leesgezelschappen en niet minder dan 888 boekverkopers. De 275 Nutsbibliotheken bezaten in 186ogezamenlijk 95 5 oo boeken, die ze 164 75o keer uitleenden
aan 18 56o lezers. De jaarlijke boekenproduktie schommelde rond de 185o titels.
Het in 1854 nog bescheiden produktieapparaat van 28 3 boekdrukkerijen groeide
snel tot 683 in 1890.
In de negentiende eeuw ontstaan de echte 'grate' kinderboekenuitgeverijen, die
voor een deel namen dragen die ook de moderne lezer nog bekend in de oren
klinken. We bespreken hieronder enkele belangrijke, maar besteden eerst aandacht aan eenpaar uitgevers die een bijzonder soort, namelijke beweegbare kinderboeken produceerden. Dit waren in de eerste plaats P. M. W. Trap in Leiden,
Nijgh & van Ditmar in Rotterdam en de Gebroeders Belinfante in Den Haag.
Hoewel bij gebrek aan documentatiemateriaal weinig met zekerheid vastgesteld
kanworden, lijken de boeken van Trap (en wellicht ook die van Nijgh & Van
Ditmar) de eerste van ditgenre in Europa.
Debeweegbare kinderboeken worden gekenmerkt door handgekleurde steendrukillustraties en door een eenvoudig mechaniek van kartonnen strips met scharnierende metalen verbindingen. Een van die boeken is Honderd IVisselende T afereelen, een vouwboek datgetuigt van het vakmanschap van de steendrukkerij van
P. M.W. Trap. Rondom de zes platen zijn scharnierende papieren luikjes geplakt,
die de lezer door ze om te klappen deel kan laten uitmaken van de `wisselende
taferelen'. Kleine toneelstukj es zijn
te vinden in het boek Chineesche Schimmen, met
lithografieen van P. M. W. Trap uitgegeven door P. J. Trap. VOOr de in een soort
toneellijst gevatte afbeeldingen in kleur is doorzichtig papier geplakt. Tussen dit
papier en de afbeelding kunnen zwarte schimmen met behulp van loshangende
strookjes worden bewogen. Andere bekende titels zijn Telkens mat anders van
Nijgh & Van Ditmar en Het Nieuwe Huis, uitgave van P. J. Trap, waarin men
zagers, metselaars, behangers en anderen kan zien, en laten bewegen door aan een
touwtje te trekken.
Op 3 mei 18 3 6 bevatte de Provinciale Groninger Courant
een kleine annonce, waarin Jan Berend Wolters zijn stadgenoten meedeelde dat hi'
een boek- enpapierwinkel had geopend. Zijn stadgenoot Popko Noordhoff
volgde tweeentwintig jaar later zijn voorbeeld. Merkwaardig genoeg maakte
Woltersgeen melding van zijn voornemen zelf boeken te aan uitgeven, terwijlhij
dat toch al binnen het jaar deed: zijn tweede boekuitgave was E. Molema's De
vriend derjeugd in proza en poky voor scholen en huisgezinnen. Aanvankelijk bestond het
grootste deel van de uitgaven van Wolters uit wetenschappelijke of populair-
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wetenschappelijke boeken. De eerste Wolters-atlas verscheen in '855 en de eerste
schoolplaten (die later zoveel schoollokalen zouden sieren) dateren van 1856,
overgenomen van uitgeverij Schierbeek.
Wolters overleed in 186o en zijn zwager E. B. ter Horst zette de zaken voort. Hi'
toonde rote belangstelling voor het onderwijs, waarin na de invoering van de
onderwijswet van 1857 behoefte was aan nieuw lesmateriaal. Behalve de namen
an veel leraren verschijnt nu ook de naam
van huisvriend J. J. A. Goeverneur o
v
p
de fondslijst. Goeverneur zette de traditie voort die met Molema's werk was
begonnen: hi' schreef voor een breed publiek, voor school en huisgezin, die hi'
steevast beide in zijn titels noemde, bij voorbeeld rat Oom-Jan nog in zijn ak vond.
Nieuwste versjes, deuntjes en liedjes (naar vreemden en eigen) te le en te in en en van buiten
te leeren, in huis en school.
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Na vijfentwintig jaar uitgeven droeg Ter Horst de zaak over aan zijn oudste
zoon. Er waren toen zeventig mensen in dienst en Ter Horst senior had zo'n
duizend uitgaven doen verschijnen, waarvan er een aantal in 1 9 86 nog tot het
lopende fonds behoorde, zoals Bos' Schoolatlas dergeheele aarde van 1877. Hi' gaf
zijn zoon de raad `zo veel mogelijk uit het fonds te halen en er weinig in te steken',
maar de zoonging zijn eigen we en voerde een sterk vernieuwend beleid, vooral
wat de boekverzorging betreft. Hi' liet veel illustraties opnemen en wist begaafde
auteurs en tekenaars aan te trekken die vooral op het gebied van de leesboekjes
revolutionaire vernieuwingen tot stand brachten. De eerste serie leesboekjes`nieuwe stijl' was die van Jan Ligthart en H. Scheepstra, De wereld in (1899-1902),
geillustreerd door W. K. de Bruin. Nog succesvoller was de samenwerking van de
schrijvers met de tekenaar C. Jetses, met wie zij zes onovertroffen leesseries maakten: Dichtbi huis (1 9oz) en Nogbij Moeder 9o4), dat later na de hoofdpersonen
Ot en Sien werdgenoemd, Van P lanten en Dieren (i 904), Pim en Mien (1906), Buurkinderen (1910 en Blond en Bruin (1913). Door het succes van de series werden de
ideeen van de `nieuwe-schoolbeweging' ongemerkt gemeengoed in het onderwijs.
Een nog sterker bewijs voor de kwaliteit van de boekjes was dat hun populariteit
ze buiten het onderwijs bracht, in de huiskamer. Ot en Sien werd van schoolboek
een boek dat kinderen thuis lazen.
Toch was na het overlijden van Ter Horst junior de financiele situatie van het
bedrijf slecht. De boekhandel moest worden verkocht, zodat drukkerij en uitgeverij overbleven, maar ook de laatste ontkwam niet aan reorganisatie: op een
veiling in Amsterdam werden oude voorraden verkocht, en boeken en reeksen die
buiten het schoolfonds la en werden van de hand gedaan. Zo kocht Uitgeverij
Kluitman de `Geillustreerde bibliotheek voor jongens en meisjes van T1-14 jaar',
en kwam daarmee in het bezit van Afke' s tiental van Nienke van Hichtum.
De eerste decennia van de twintigste eeuw brachten een rid van
an grote bloei,
niet in de laatsteplaats door de invoering van de Leerplichtwet in 1 90o en de
verlenging van de leerplicht in 1 9 20. Het aantal scholen na toe en daarmee de
produktie van Wolters. Een uitgave ma van die grote produktie niet onvermeld
blijven: de reeks `School platen voor de Vaderlandsche geschiedenis'. Voor veel
mensen is de herinnering aan bun schooltijd verbonden met die platen – zoals voor
Willem Wilmink die erover schreef in zijn lied 'De oude school':
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...platen van ridders met een kruis
en van Goejanverivellesluis
g
eheel in kleur.

Het jaar 192o was van bijzondere betekenis voor het bedrijf, omdat de uitgeverij
een vestiging opende in het toenmalige Nederlands-Indie. De beroemde leesmethode van Hoogeveen verscheen in een 'Indische' versie, met aangepaste plaat'es voor het leesplankje, en de leesseries van Ligthart en Scheepstra verschenen in
bewerking, weer geillustreerd door Jetses, die weliswaar het land nooit bezocht,
maar door studies in het `Koloniaal Instituue buitengewoon levensechte 'Indische' tekeningen maakte.
Onderwijsuitgevers werden nog zwaarder dan de andere takken van het uitgeversbedrijf getroffen door de invoering van een nieuwe spelling door minister
Marchant, in 1934. Boekenvoorraden waren plotseling niets meer waard. Ook
voor Wolters braken ma ere jaren aan door deze tegenslag, gevolgd door economische crisis en Duitse bezetting.
In 185 8 stelde Popko Noordhoff op dezelfde manier als J. B. Wolters, door middel
van een circulaire, de boekhandelaren in kennis van het feit dat hl j een boekhandel
opende, in Groningen in de Heerestraat. Het kasboek van zijn eerste jaar laat zien
dat het aantal verkochte boeken nog gering was; de grootste omzet betrof griffels,
papier en schrijfboekjes. Van 1862 of in en de zaken beter, mede door de overname van de Duitse boekhandel K. deWaard, die Noordhoff rechtstreeks in
contact bracht met Duitse uitgevers. De zaak verhuisde naar de Oude Boteringestraat (drie huizen van de firma Wolters).
Het eerste schoolboekgaf Noordhoff in 1864 uit, samen met boekhandel Smit:
K. Hofkamps Viooltjes. Dat werd een succes, net als Kinderschat van J. J. A. Goeverneur in 1868.
De ontwikkeling van Noordhoff in de twintigste eeuw loot parallel aan die
van Wolters – de latere samenvoeging lijkt een logisch verlengde van die ontwikkeling, achteraf gezien. De uitgeverijen leverden boeken aan dezelfde schooltypen
en haddengedeeltelijk dezelfde auteurs en illustratoren. Een groot succes van
Noordhoff moet bier nog worden genoemd: Kun je nog in en zing dan mee! , een
liedbundel die vooral tussen de wereldoorlogen populair was en in verschillende
edities verscheen, onder andere speciaal voor 'one kinderen, als geillustreerde
uitgave.
UITGEVERIJ SIJ T HOFF Sijthoff had in het midden van de negentiende eeuw al
een omvangrijk kinderboekenfonds opgebouwd. Een brochure uit het archief van
de uitgeverij geeft een aardig beeld van de plaats van het kinderboek in die ti d.
`De handel in kinderwerkjes is hi er te la reeds sedert jaren een rijke bron voor
de uitgevers geweest. Hi' biedt zooveel voordeelen, dat slechts weinigen de verzoeking kunnen weerstaan er zich meer of minder mee te bemoeien.'
Over depraktijk van het schrijven voor kinderen spreekt een brief van
J. Schenkman to Amsterdam aan de uitgever (1856) boekdelen: 'Ter beantwoor-
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ding van U E. geeerde missive, heb ik de eer u E. to berigten, dat ik bereid ben de
bedoelde onderschriften to vervaardigen. Nog niet lang geleden heb ik voor een
van u E. geachte Confraters een zoodanig werkje, waarbij voor diverse prentenboekjes een groote menigte korte en langere bijschriften gevorderd werden, naar
genoegen ten einde gebragt. at den geest aangaat, dit hangt grootendeels van de
prenten zelve of en overigens is het mij onverschillig of U E. die op hoog ernstigen
ofwel meer eene meer luimige wijze wilt hebben vervaardigd en of de verses z, 4,
6, 8 of meer reels moeten bevatten.' Van de Heer Kruseman to Haarlem, deelt de
briefschrijver nog mee, kreeg hi' voor zulk werk '2.5 cts voor den reel'.
Degespecialiseerde kinderboekenschrijver bij uitstek, J. J. A. Goeverneur
maakte voor Sijthoff een root aantal lees- en prentenboekjes. Vooral met Sinterklaas werden Goeverneurs boeken bij duizenden verkocht. Een deel van de correspondentie tussen auteur en uit ever is bewaard gebleven. Op een verzoek van
Sijthoff, een Duits kinderboekje to bewerken, antwoordde Goeverneur op 3o
januari 1876:
`Nooitgeziene Amice! Ik geloof dat gij een schat hebt gevonden; bij ondervinding
weet ik, welke behoefte er jarenlang aan een leesboekje voor zeer jonge kinderen
bestaan heeft; ik heb tallooze aanvragen gehad, om mij aan zoo een to wagen, maar
had er den moed of de kracht niet toe; 't uwe is kostelijk en heeft niets van de
sentimentaliteit ,
die dikwijls het zwak van de Duitschers is.
Met hart, ziel en al mine krachten zal ik aan de bewerking aan en daar zal geen
woord in voorkomen, of het zal doordacht zijn. Sommige lui meenen, dat men bij
een kinderboekje zijn hersens niet noodig heeft, maar die lui weten 't niet.'
De `schat' verscheen onder de titel Kinderleven, met achttien gekleurde platen, in
kwartoformaat. Tussen 1875 en 1885 bracht Sijthoff op deze manier reeksen
kinderboeken op de markt. Een goede ontvangst bij boekhandel en publiek werd
gewaarborgd door de naam van Goeverneur, de mooi gekleurde steendrukplaat'es en de (soms) geillustreerde omslagen.
Kleinegeschenken onderhielden de vriendschap tussen uitgever en succesauteur – attenties die Goeverneurgraag mocht uitlokken. Hi' stak niet onder
stoelen of banken dat hi' een liefhebber was van onder andere sigaren en 'slierasperges'; het was dan ook traditie dat Goeverneur in het voorjaar uit Leiden
slierasperges ontving. Hi' zag er kennelijk vol ongeduld naar uit. In de Provinciale
Groninger Courant verscheen in mei 188 5 dit rijmpje, waarvan hi' Sijthoff een
overdruk stuurde:
Een oud wordendpoeet
aan
Een koude Meimaand

618

Toe lieve meid, stook flink de kachel op;
Geen cokes gespaard, toe gauw nog maar een schop!
En vraagaan Sijthoff, waar de asperges blifren,
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Ik ben te koud, om hem an woord te schrijven.

Jan de Rimer
Tot de `stal' van Sijthoff behoorden ook de bekende jeugdboekenschrijvers P. J.
Andriessen en P. Louwerse. Van de eerste had Sijthoff het werk gekocht na het
overlijden van de uitgevers G. W. Tielkemeijer en C. L. Brinkman. Sijthoff wilde
de talrijke boeken van Andriessen, die alleen voor de standaardprijs van f 1,90
beschikbaar warengeweest, goedkoper uitgeven. De z5 titels van Brinkman en de
17 van Tielkemeijer werden herdrukt, in oplagen van 4000 exemplaren, ingenaaid
en metgeillustreerd omslag 90 ct. en in linnen band fi,2o. De boeken van Louwerse, eerst verschenen bij H. A. M. Roelants in Schiedam, werden op dezelfde
manier bij een root publiek gebracht. Vol ens Sijthoff, die de kinderboekenmarkt kende alsgeen ander, bestonden er twee soorten kopers: `Zij die steeds naar
de nieuwste zaken vragen en anderen, die al wat een bekenden en beproefden
naam draagt ter zijde schuiven, om alleen die werkjes te kiezen waarbij verder
onderzoek naar inhoud en strekking overbodig geacht kan worden.'
De eerstegroep bediende Sijthoff met onder andere W. Haanstra, Twaalf nieuwe
kinderspelen met tang en pianobegeleiding (i872), Het sprekende prentenboek, met verses
van. F. Oostveen en met `geluidgevend toestel' (188o), met Het prentenboek van
tante Pau (1884) en met linnen prentenboeken in allerlei soorten en prijzen. De
tweedegroep met onder andere de uitgaven van W. F. Oostveen, die boekjes voor
'one kinderen schreef of fraaie plaatjes van bijschriften voorzag: 'rat Herman en
Louis van one Oost vertelden (i 88o) en De kleine Mina (188z) bij voorbeeld.
FIRMAJ.\TLIEGER In 1859 be on de toen vijftienjarige Jan Vlieger zijn loopbaan in een van de filialen van boekhandelaar / uitgever Gebr. Koster in de Amsterdamse Halvemaansteeg. In 1 869 nam hi' de zaak over, en al in 1 87o kwam hi' in
het bezit van de `root kwarto prentenboeken' van boekhandel / uitgeverij K. H.
Schade. Deze sprookjesprentenboeken met gekleurde platen, de zogeheten `schellings-prentenboeken' 0 schelling was 121cent), waren zo'n succes dat Vlieger zich
inprentenboeken ging specialiseren. In de loop van de jaren ontstonden contacten
met bekende illustratoren als Jan Rinke en Daan Hoeksema, dieprentenboeken en
kleurplaten maakten.
In Jaarboek Amstelodamum 188 7 vertelt G. J. Vlieger, die van 1 93 o of in de boekhandel werkte, over de winkelvoorraad: kasten met 'on ens-en meisjesboeken,
romans, blocs en notitieboeken, schrijfgerei en papier, kantoorboeken, dozen met
enveloppen, speelkaarten, spellen, teken- en kleurboeken en andere zaken. Op de
eerste etage la en de boekjes van Stamperius' serie De Kindervriend. 'Naar mijn
smaak zagen ze er niet aantrekkelijk uit en ik verwonderde me, dat er toch nog wel
van verkocht werd. Zo ook van de Goeverneur-boekjes, die wel kleurige omslagen hadden, maar ook zo saai leken.' Verder waren er de oude prentenboeken,
formaat I I 1 x 18 cm, wel twintig verschillende: Dieren A B c, Honden_party , De drie
katjes enzovoort. 'Wel aardig maar antiek en kostten 5 cent in de winkel.' In de
eerste jaren van de twintigste eeuw maakte P. van Geldrop de lithografieen voor
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degrote uitgave van A is een as 'e van Muller en voor Schenkmans Sinterklaas en
zijn knecbt. Daan Hoeksema illustreerde Christine Doormans bewerking van De
schone slaapster in het bos, een aanzet tot modernisering van het fonds, die onder
meer leidde tot eenprentenboek met tekeningen van Louis Raemaekers, Pierrot,
en tot een prentenboek van Otto van Tussenbroek, Het Berenboek.
Jan Vlieger kocht regelmatig nog voorradige exemplaren en rechten van andere uitgevers op de veilingen van Schleyer, De Vries en Kraay. De titels werden
bijgeschreven in het iondsboek'. Van omstreeks 1886 is een catalogus bewaard
gebleven, waarin 671 titels zijn opgenomen, voornamelijk prentenboeken. Genoemd worden ook de door J. van Vlotenverzamelde Nederlandsche Baker- en
kinderrijmen, waarvan de teksten werden gebruikt voor een serie van tien prentenboekjes, elk met tien verses en gekleurde plaatjes. Na de eerste wereldoorlog
brachten Duitse fabrikantenprentenboeken op de markt, waarvoor ze belangstelling verwachtten in de omliggende landen, voor co-edities. De Vlieger die toen de
firma leidde, Gerrit Hendrik, maakte van deze mogelijkheid gebruik en schreef
zelf de Nederlandse teksten, zowel inproza als op rijm. Van Duitse makelij waren
vaak ook de oude kinderprenten, bouwplaten en aankleedpoppen die Vlieger in
de aanbieding had.
`Binnen een schreef
jaar',
het Nieuwsblad van den
Boekhandel in juni 18 7 1, contvielen aan den Nederlandschen boekhandel twee man-
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nen, die beiden op het uitgeversterrein een hoogst belangwekkende en invloedrijke rol hebben vervuld. Nog een jaar geleden stierf Dirk van Haren Noman,
chef der firma Johan Noman & Zoon to Zalt-Bommel, en voor weinige dagen
overleed een van de vroegere uitstekendste leerlingen der firma: de Goudsche
uit ever G. B. van Goor.'
Gerard Benjamin van Goor, geboren in Buren in 1816, vestigde zich na zijn
leerlingentijd bij Noman in 18 39 als boekhandelaar in Gouda, waar hi' vooral als
boekdrukker naam zou maken. In de necrologie wordt uitvoerig ingegaan op
zijn uitgaven voor volwassenen, maar over zijn kinderboekenfonds wordt, alsof
dat niet deftig genoeg was, met een woord gerept – afgezien van Van der Palms
Bijbel voor de jeugd. En dat terwij1 op de `Aanbods-prij slij se van voorjaar 1857 toch
7 8 titels van kinderboeken staan, en niet van de eersten de besten: naast namen van
onbekenden staan bij voorbeeld ook die van Petronella Moens en mevr. A. B. van
Meerten.
Van Goor krijgt postuum lof toegezwaaid voor zijn boekverzorging:
'
V an
Goor spaarde een kosten om zijn boeken een smakelijk, solied aanzien te geven
in de oogen van het groote publiek.' En hoewel wordt gesproken over zijn tact bij
het aan de man brengen van zijn fonds, lijkt hi' toch ook wel een gedreven
verkoper to zijn geweest: Wie hem nog herinneren uit het beste tijdvak van zijn
uitgeversloopbaan zullen hem wellicht beschuldigen van overdrijving in zijn verkoopzucht, maar toch ook erkennen dat weinige artikelen meer grif van de hand
g
in en dan die uit het fonds van G. B. van Goor.'
In 1868 droeg de uit ever boekhandel en boekdrukkerij over aan zijn zoons
D. Lulius van Goor en J. M. Noothoven van Goor. Deze firma, en later G. B. van
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[141Tegelplateau, bij bet vifftigjarigbestaan in 1919 van de firma J.Vlieger to Amsterdam door bet
personeel aangeboden. Afgebeeldijn de filialen en (in de rand) omslagen van prentenboeken.
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Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, in en door met de uitbreiding van het
kinderoekenfonds
b t het aankopen
en me
van andere fondsen, zoals dat van
Noma in 1844 en dat van W. de Haan aan het begin van de twintigste eeuw. In de
catalogus van '929 zijn onder de 'on ens-en meisjesboeken vele reeksen vermeld:
met Nienke van Hichtums Kajakmannen, de serie `Rusde 'Serie Flinke ens met
tige Uurtjes', de serie `Na schooltijd', de serie `Meisjesleven', de `Bakvischjesserie', de serie `Voor 't kleine Volkje' en vele andere.
In dezelfde catalogus staan veel bekende namen van auteurs die Van Goor aan
zijn fonds verbonden had; om maar een keuze te maken: Nell Bodenheim, David
Tomkins, T. Hellinga-Zwart, Sijtje Aafjes, B. Midderigh-Bokhorst, S. GreupRoldanus, W. G. van de Hulst, Rie Cramer en Leonard Roggeveen. Van de laatste
verscheen het eerste boek, De ongeloofelljke avonturen van Bram Vingerling, in 1927, en
het was meteen een succes, ondanks de hoge prijs van 4,4o. De Delftsche Courant
had zekergelijk toen hi' in 193i schreef: `Niet alleen teen St. Nicolaas, maar ook
op andere tijden verheugt de firma Van Goor de jeugd met boeken. Inderdaad
verheugt, want zij kiest haar schrijfsters en schrijvers goed.'
KLUITMAN Pieter Kluitman, zoon van een schoolhoofd, vestigde zich in i864
als boekhandelaar in Alkmaar, met een patent voor `een boekhandel, boekdrukkerij, binderij, leesbibliotheek en een depot van de nieuwe goedkoope muziek'. Een
van de eerste boeken die hij uitgaf betrof de Rechten van de Mens, maar in de jaren
negentig legde hij zich meer en meer toe op jeugdboeken. Als zijn zoons Hendrik
Pieter en Willem Karel bij het veertigjarig jubileum de zaak overnemen, heeft
Kluitman al een bekend jeugdboekenfonds. De naam van de uitgeverij werd toen:
Gebroeders Kluitman Alkmaar. Een greep uit de catalogus van '88 7 : Daar was eens
een mannetje,' t was niet wijs , of de Gescbiedenis van het buisje op bet ?Is, met de melodie op
noten, 4 ° formaat, prijs fo,9o, en Rijden met den Bokkenwagen, Nieuw ABC voor bet
jonge volkje, 24 plaatjes en versjes op Engels linnen gedrukt, ook o,9o. Dezelfde
titels komen ook nog voor in de catalogus van 1906, maar daarin is onderscheid
gemaakt naar categorieen: kinderboeken, kwarto prentenboeken met keurige platen, leesboeken met platen en kleurboekjes; en bij 'De nieuwste jongens- en meisjesboeken' worden bij voorbeeld genoemd: oh. H. Been, De drie macro en van
Michael de Ruijter, geillustreerd met 3 2 groote platen door J. H. Isings, prijsf 2,40
en in prachtband f 2, 90; Chr. van Abkoude, Hein Stavast, met 2 5 tekeningen van
J. Rinke, en M. Boddaert, Roswitha, geillustreerd door B. & J. Midderigh-Bok90 in prachtband.
horst, ookf 2 ,
Tijdens de tweede wereldoorlog weigerde Kluitman (in 1935 was kleinzoon
Pieter adjunct-directeur) lid te worden van de Kultuurkamer, waarna de drukkerij
werd gevorderd en leeggehaald. Na de oorlog besloot men hierin niet opnieuw te
investeren en de zaak beperkt te houden tot de uitgeverij. Als H. P. Kluitman
overlijdt, wordt de firma onder de naam Uitgeverij Kluitman Alkmaar voortgezet, ook na de verhuizing, in 1979, naar Heerhugowaard. Nog altijd prijken op de
aanbiedingslij sten de beroemde verhalen over Dik Trom, Pietje Bell, Kruimeltje,
Paddeltje en Afke's tiental.
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[I 5] Vieringvan het vifftigiarigbestaan van 'De Vereeniging...' . In de "gedecoreerde schilderikaat van
het Paleis voor Volksvlijt vond op 13 augustus ISO het diner plaats: aanvang' 's namiddags ure, om N
ure pause, waarna 's avonds ure het Feestdini werd hervat'. Aan de hoofdtafel Klio' onder anderen

erevooritter W .P . van Stockum, voorzitter J .S chuitemaker , en de ereleden P .Meijer Warnars,
M.H.Binger en L. van Bakkenes.

[16 a] H.P .Berlage,
diploma-ontwerp
P lantijn' , intending
voor eenprijsvraag
tergelegenheid van
de Internationale
Tentoonstelling
voor Boekhandel en
Aanverwante Vakken uitgeschreven
door de Vereeniging
ter Bevorderingvan
de Belangen des
Boekhandels, 1892.

TER BEVORDERINGVAN DE BELANGEN

in
ANVERWANit \AMEN

P4,f,LIS V0911V,
AMS1ERDAM
,,Acousvu

[i 6 b] En dit is het
bekroonde omslag
van de catalogus,
naar het ontwerp
van Hobbe Smith in
steendruk uitgevoerd
door Van Leer &
Co. to Amsterdam.
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H. J. W. BECHT In de muizenwereld, School-idyllen,De Artapappa' s,De blijde suite en
Oude bekenden –een willekeurige greep uit een fonds van bekende en gewaardeerde

kinderboeken. Op 1 januari 18 9 2 stuurde Herman Johan Wilhelm Becht onderstaande brief aan boekhandelaars, uitgevers, drukkers en binders:
Mijnheer, Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat ik mij als uitgever hi ter
stedegevestigd heb, mijn kantoor houdende aan de Keizersgracht No. 288. Daar
ik als vertegenwoordiger, eerst van de Uitgevers-Maatschappij 'Elsevier', daarna
van den Heer Tj. van Holkema, door het meerendeel van hen, die met den boekhandel in betrekking staan steeds welwillend ben ontvangen, durf ik hopen dat mij
diegenegenheid ook in 't vervolg niet zal worden onthouden.
Op de verdieping van het and waar hi' zijn bedrijf uitoefende, had Becht voor
fzto per maand de beschikking over een kantoor, een alkoof en een achterkamer

die als magazijn dienst deed. De hoofdbewoonster, mejuffrouw D. C. Quanjes,
schreef voor haar onderhuurder teksten bij prentenboeken. Als 'Tante Riek'
kreeg zij het eerste jaarf To voor haar Hondjes en Poesjes voor lei Snoesjes.
Een zuinig man, H. J. W. Becht. In 18 9 2 maakte hi' een rein naar Leipzig en
Berlijn, waarvan de totale kostenf 4o, 73 bedroegen. In Leipzig kocht hi j banden
voor de jongensboeken van P. J. Andriessen, die hij had overgenomen van Tj. van
Holkema. Voor duizend Leipziger banden betaalde hij / 3 02,6 9 . In hetzelfde jaar
werden de eerste honoraria betaald, zo kreeg mevrouw A. Berkhout (de schrijfster
Tine van Berken)f 5oo voorschot omdat Becht rote verwachtingen van haar had.
De beginjaren van Becht waren niet gemakkelijk, de concurrentie was moordend enpogingen succesvolle auteurs bij elkaar we te kopen waren aan de orde
van de dag. Becht onderhield goede betrekkingen met zijn collega's van Van
Holkema & Warendorf maar datvormde voor hem geen beletsel om de Wilhelmina-Bibliotheek' op te zetten, een serie voor 'one meisjes die een directe concurrent werd van hun `Oranje-Bibliotheek'.
Eengoede greep van Becht waren de Karl-Mayboeken, waarvan er in de loop
der jaren zo'n 45o 000 werden verkocht. Maar Becht Wilde graag oorspronkelijk
Nederlands werk uitgeven en probeerde dus Nederlandse auteurs aan zich te
binden. Van hen zijn uit de beginperiode de belangrijkste Tine van Berken, Top
Naeff (School-idyllen, 1900, waarover De Groene Amsterdammer schreef: 'Top! gij,
jonge schrijfster, wat hebt ge aan 't jonge Nederland daar een alleraardigst boek
bezorgd...') en J. B. Schuil, wiens Jan van Beth in 1 909 verscheen. Niet lang na de
eerste wereldoorlog nam de volgende generatie Bechts het bewind over. De
jongste noon had een jaar bij Scheltema & Holkema in Amsterdam gewerkt, zijn
broer volontairde bij De Erven Looses in Haarlem. De tweede wereldoorlog
le de Uitgeverij Becht vrijwel lam. Een brief uit 1 942, die een zending van de
uitgeverij aan de boekhandel begeleidde, spreekt boekdelen:
M. Hierbij zend ik U wat U naar ik meen voor den komenden drukken tid
jzult
kunnengebruiken. [...] Na zeer zorgvuldige overwegingen, heb ik U gezonden
wat ik [...] kon missen. Ugelieve wel te bedenken, dat een zending NIET betekent:
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er is een overvloedige voorraad. Mijn voorraad is voorlopig uitgeput; nabestelling, ook per I ex., kan vooreerst niet geschieden.
VAN HOLKEMA & WARENDORF Van nog net voor het begin van de twintigste
eeuw dateert de oudste catalogus van uitgeverij Van Holkema & Warendorf, die
bewaard wordt in de Bibliotheek van de Vereniging, ondergebracht in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. In 18 96 hood Van Holkema & Warendorf daarin
de `Geillustreerde Bibliotheek voor meisjes' aan, met onder andere werk van
P. J. Andriessen: Tony en Armand, op Markenstein, De Dochter van den F abrikant, en
van Agatha: Fria en Naar Nichtjes –in geillustreerd omslag 90 cts., in fraaien
stempelbandf 1,25. Los daarvan had de uitgeverij de `Geillustreerde Lelie-Bibliotheek', aangeprezen als 'De Goedkoopste Meisjesboeken ter Wereld' (in keurigen
omslag 5o cts., in fraaien prachtband 75 cts.), met werk van Suze Andriessen. Een
pronkstuk van de aanbieding was P. Louwerse, Geillustreerde Vaderlandsche Geschiedenis, met 1 35 platen van Joh. Braakensiek. Braakensiek illustreerde trouwens
ook Tom Sawyer en Huckleberry Finn voor Van Holkema & Warendorf. Maar ook
een toekomstige klassieker. Andere illustratoren in
Willem Roda van E. Heimans,
de aanbieding zijn L. W. R. Wenckebach en Wm. Steelink.
Een tweede boek dat klassiek zal worden hoort ook bij Holkema: C. Joh. Kieviets Fulco de minstreel, dat van 1894 dateert. De catalogus van 18 99 biedt prentenboeken aan: Js. van Rennes' Sprekende dieren en van Suze Andriessen een reeks van
vijf prentenboeken op linnen, waarvan er een de intrigerende titel Ben Werkstaking
in den Circus draagt. Reeksen waarin schrijvers van naam werk leveren voor jon– dat lijkt de politiek
gens en meisjes, verlevendigd door beroemde illustratoren–dat
vanVan Holkema en Warendorf tot ver in de twintigste eeuw. Veel Suze Andriessen nog in een nieuwe reeks meisjesboeken aan het begin van de eeuw, 'Primula
veris', en in de reeks 'De Goede Kameraad', voor 'on ens boeken van Kieviet,
g
eillustreerd door C. Koppenol, als De Club op Reis en De club van Zessen Klaar. Ook
`Oranje-Bibliotheek' voor almeisjes bood werk van Kieviet/Kopde
penol: Het Slot op den Hoef.
Nog een greep uit het fonds van Van Holkema & Warendorf, dat voor veel
Nederlanders bepalende leeservaringen moet hebben opgeleverd. De `Stij fkopjesserie' van Emmy von Rhoden, later voortgezet door Suze la Chapelle Roobol;
fraaie prentenboeken waaronder Levend Speelgoed van mevr. van Osselen-van Delden; de terugkeer van Stijfkopje in de jaren twintig, nu geillustreerd door B. Midderigh-Bokhorst; ook in de jaren twintig Nell Bodenheim met Groen, groen grasp,
en Anna Hers met Het Beugejong. In de aanbieding van 1934 - '35 duikt A. D. Hildebrand op met P .P
P. Koekelberg en z' n vriendjes, gefflustreerd door E. M. ten Harmsen
van der Beek. En ook nog net voor de tweede wereldoorlog Diet K
Kramer met Ons
O
Honk, Josephine Siebe met de Harlekijntje-serie en in 1940, als de catalogus De
Scheepsroeper isgaan heten, Dick Laan met Pinkeltje.
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DE TWINTIGSTE EEUW

In de catalogus Het Both in .rpoo – een vorm van collectieve propaganda avant la
lettre – staat een advertentie van D. A. Daamen in Amsterdam voor deel Ian
L. Pennings De oorlog in Zuid-Afrika, met een aanbeveling `voor ieder die een
betrouwbare, metgloed en talent geschreven geschiedenis verlangt van den wor-stelwedstrijd onzer stamverwanten'. Onze uit ever besluit met:D'e b
este aanbe
veling voor dit werk is overigens wel deze, dat van dit deel een reeds 35 000
exemplaren, in Nederland alleen, zijn verkocht.' Deze tekst betreft een titel uit een
produktie van ongeveer drieduizend. Het Boek in Ipoo bood niet all en titels,
prijzen en advertenties, maar ook redactionele artikelen. Het verscheen tot 194o.
sE Een uit ever die zijn bedrijf aan het begin van de eeuw opzette, en die daarbij model staat voor de rol die een uit ever kan spelen ten aanzien
van de vormgeving van zijn boeken, is W. L. Brusse. Zijn uitgeverij, W. L. & J.
Brusse in Rotterdam (een jaar na de oprichting in 1903 werd zijn broer zijn
compagnon) werd gevoed door de geest van de vroege sociaal-democratie. In het
proza klonk weliswaar het naturalisme nog door in titels als Landlooperij en Sjofelen, maar in depoezie, waar de broers kennelijk zeer op gesteld waren, ging het
idyllischer toe met bundels als Van on en omer en Lenteluide. Maar nog imposanter
dan de teksten die zij uitgaven is de vormgeving van bun boeken. Aan de vroege
uitgaven van de Brusses werkten onder anderen mee R. N. Roland Holst, Jozef
en Isaac Israels, J. B. Heukelom, Cornelis Veth en H. P. Berlage. Van Cornelis
Vethgaf Brusse in 1 904 het prentenboek tkeltje uit; Berlage maakte, zoals vele
architecten van zijn tijd in en buiten Nederland ook geinteresseerd in (grafische)
vormgeving, het eerste uitgeversmerk en het omslag van het huisorgaan Brusse' s
Boekberichten. Behalveprachtige prentenboeken als J. B. Heukeloms Op en om het
krabbelbaantje, met 1 5 prenten in vijf kleuren, verschenen boeken die in die tijd als
normaal werden ervaren, maar waarbij men nu de wenkbrauwen optrekt, zoals
Alyda Prins-Schepers' Het Nikkerboek, verses bij plaatjes van A. Rutgers van der
Loeff. En bovendien van laatstgenoemde illustratrice de Nikker-Kalender voor
19 04, `...een humoristische en fijn geteekende maandkalender [...] met kostelijke
tafereeltjes uit de Nikkerwereld en het Dierenrijk'. Verder behoorden tot het
kinderboekenfonds bij voorbeeld de verhalen van J. P. Valkema Blouw, M. J.
Brusse Een dierenkolonie in eengrote stall,
met 2 illustraties van W. F. A. I. Vaarzon
Morel, A. van Gogh-Kaulbach Hektor en Een bonte rij van N. Volker van Waverveen, een alfabet in rijmpjes en prenten.

W. L. &J. B RUs

Ook de Wereldbibliotheek wilde volgens de eigen catalogus 'de kracht, de levensvreugde, de geestelijke cultuur van
ons yolk verhogen [...] Wij willen allen de toe an openen tot "Het Boek", tot de
universiteit onzer dagen.' Maar economisch gezien zat het, zeker na de eerste
wereldoorlog, de WB en andere uit evens niet mee. Men zocht de oplossing in
`volksuitgaven', die vooral door een zeer eenvoudige uitvoering goedkoop
waren. De jubileumcatalogus van de w B, uitgegeven bij het twintigjarig bestaan in
UITGEATERIJ WERELDBIBLIOTHEEK

627

DRUKKERS EN UITGEVERS

1925, sprak

zorgelijke taal. `De langdurige oorlog met zijn langen mobilisatie-tijd
bracht eenerzijds een onverwachten opgang van omzet – in boekenaantal als in
geldswaarden – maar ook totale ontwrichting van heel de basis van ons bedrijf: den
kostprijs.' Want die steeg onophoudelijk, voornamelijk door de papierprijs, de
zetkosten en het binden. `Daarbij vroegen de auteurs rechtmatig hooger vergoeding.' In de twintig jaar waar de w B op terugkeek had de uitgeverij 22 kinder- en
jeugdboeken geproduceerd, waaronder Charles Kingsley's De Waterkindertjes en
de Sprookjes van Grimm. Van 1 9 1 5 of gaf de w "3 een maandblad voor vrouwen en
mess es uit, Leven en werken, dat `voor jongere en laten we het maar bekennen,
eenvoudiger, lezeressen door inhoud en prijs over de grens ging en zoo hebben
wij dit orgaan in 1 9 23 een voorlooper gegeven in Droom en daad, Maandblad voor
jonge Meisjes, onder leiding van Mevrouw Van Hille-Gaerthe'. Droom en Daad was
een van een groot aantal tijdschriften die niet allemaal een lang leven hadden, zoals
De Kinderkrant (1 9 23 -1 928), De Kindervriend (1 923 -1 926), Kleuterblaadje (1 9 II I953, daarna Okki) en het belangrijkste: Zonneschijn (1 9 24 -1943), opgericht door
Marie Ovink-Soer. Dit blad, uitgegeven door Uitgeverij De Haan, was twintig
jaar lang een uitstekende afspiegeling van de `vooroorlogse' jeugdliteratuur.
De uitgeverij werd in 1923 door De Haase Post opgericht, omdat er een uitgever nodig was om de reisartikelen van Louis Couperus in
boekvorm to publiceren. De boeken die eruit ontstonden heetten Nippon en Oostwaarts, de volledige naam van de uitgeverij was H. P. Leopold's Uitgeversmaatschappij . Op een van de eerste aanbiedingslijstjes komt de naam Johan Fabricius
voor. Zijn eerste jeugdboek, De scheepsjongens van Bontekoe, verscheen in 1 9 24 en
staat nog steeds op de fondslijst. In zestig jaar zijn er meer dan i 5 o 000 exemplaren
van verkocht. Het jeugdfonds van Leopold was in de beginjaren overzichtelijk,
het bevatte behalve Fabricius niet veel meer dan de Jongens- en Meisjesjaarboeken. In
1983 maakte echter het jeugdboekenfonds bij Leopold meer dan 90 procent van
het titelbestand uit. De groei be on in 1956 met De boten van de Brakkeput van Miep
Diekmann; Diekmann pleitte voor uitbreiding van dit deel van het fonds, en
Leopold bouwde een jeugdboekenfonds op rond het werk van de 'kern-auteurs'
Miep Diekmann en Tonke Dragt. Een speciale plaats wordt ingenomen door de
`Antilliaanse' jeugdboekenschrijvers, vaak `pupillen' van Miep Diekmann.
In 1 9 8 I ging Leopold samenwerken met de ongeveer anderhalve eeuw oude
firma Nijgh & Van Ditmar, onder de handelsnaam Nijgh / Bellettrie. Sinds 1987
maken Leopold en het voormalige Nijgh & Van Ditmar deel uit van Uitgeverijen
Singel 262, een onderdeel van de Weekbladpers.
Een samenvattend overzicht van de periode begin twintigste eeuw tot de
tweed wereldoorlog geeft een keuze die P. G. M. Coebergh maakte uit de titelproduktie van 'die uitgave[n] per jaar die van blijvende waarde zijn ofwel bun stem el
drukken op een bepaalde tijd'. Brusse en de WB waren kennelijk niet de enige
uitgevers die tussen 1 900 en 1940 'den mensch' wilden verheffen. Bij de keuze van
Coebergh is een aantal kinderboeken. 1900: Top Naeff, School-idyllen (Becht);
1 90 3 : Men ke van Hichtum, Afke' s tiental (Wolters); 1908: Marie Boddaert, Roswitha (Kluitman); 1915: C. M. van Hille-Gaerthe, Onder bet stroodak (Nijgh & Van
Ditmar) en 1 9 24: Johan Fabricius, De scheepsjongens van Bontekoe (Leopold).
UITGEVERIJ LEOPOLD

628

DRUKKERS EN UITGEVERS

Vergeleken met wat achteraf gezien maar de rimpeling van de eerste wereldoorlog
was, bracht de tweede wereldoorlog, met de Duitse bezetting, een aardverschuivin teweeg in de wereld van het Nederlandse kinderboek.
De eerste periode gaf een uitverkoop van fondsrestanten te zien, waar de brief
van uitgever Becht aan de boekhandelaren al een indruk van gaf. Het papier raakte
op, uitgever en boekhandelaar konden op den duur alles, openlijk of niet, verkopen; de meest gewilde boeken werden zelfs geruild voor voedsel. Maar op langere
termijn kon het uitgeversbedrijf niet meer functioneren. Op beperkte schaal werd
de functie overgenomen door de ondergrondse pers; verder konden alleen kinderboeken op de markt worden gebracht door uitgevers die lid waren geworden van
de `Kultuurkamer'.
Voor de ondergrondse pers werd het belangrijkste en gevaarlijkste werk gedaan door de drukkers. Er was in de latere oorlogsjaren veel inventiviteit nodig
om te drukken zonder elektriciteit en om de ongemakken en storingen te overwinnen die optraden bij machines die niet vervangen konden worden. Vermeld moet
wo
le'dat
uitgevers
veel opdrachten aan auteurs werden
rden
er door de `norma
verstrekt en vooruit gehonoreerd. Er waren heel wat plannen voor jong en oud in
portefeuille. Een voorbeeld van een ondergrondse uitgeverij was de kinderboekenuitgeverij van Bea Polak-Biet, waar een groepje van vier 'one joodse onderduikers door verschillende publikaties, waaronder een achttal kinderboeken, aan
geld trachtte te komen voor verzetswerk en hulp aan onderduikers. De andere drie
medewerkers waren Wim Polak, de fotograaf Sem Presser en de kunstschilder Leo
Schatz, die zorg droeg voor de illustraties. Ze publiceerden onder andere Ankie is
jarig, Ankie bee een drukke dag en het bundeltje kinderversj es Dokter Langpootmug.
De meeste kinderboeken werden in de bezettingsjaren op de markt gebracht
door uitgevers die zich aan de omstandigheden aanpasten. De produktie was
klein, ongeveer 7 5o titels waaronder herdrukken en `veilige' uitgaven, zoals
volksverhalen en op `volkse' elementen geente fictie. Voorbeelden zijn de boeken
van Phiny Dick, zoals Porn van de Pombeuvel (Van Goor 1943). Marten Toonders
Torn Poes beleefde zijn debuut in het dagblad De Telegraaf in 1 94 1. Boekuitgaven
verschenen in 1941, 1942. en 1944.
Na
de tweede wereldoorlog werd behalve de groei van de behoefte de dringende
noodzaak gevoeld de boekenproduktie aan een zo breed mogelijk publiek of te
zetten. De samenwerking tussen uitgevers en boekverkopers die gestalte kreeg in
de Commissie voor de Propaganda van het Nederlandse Boek, later CPNB genoemd, was al lang voor de oorlog begonnen, in 1 9 29, toen het bestuur van de
uitgeversbond besloot het vijftigjarig bestaan te vieren met een Nederlandse Boekendag, die het jaar daarop gehouden werd. In 1932 was het experiment al uitgegroeid tot een formele Boekenweek. In 1942 werd het Boekenweekgeschenk
verboden door de Sicherheitspolizei. Na de bevrijding schreef de BoekenweekCommissie in het Nieuwsblad voor den Boekhandel: `Voor 1 942 stond bij de heeren op
hetprogramma een grootscheepse reclame voor het Duitse boek, die door lang
traineren onzerzijds [...] geen door an heeft gevonden.'
COMMISSIE VOOR DE PROPAGANDA VAN HET NEDERLANDSE BOEK
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In 1948 verscheen de eerste uitgave voor jonge mensen, Logaritbmen en rozen,
geschreven door Anne H. Mulder, in 1949 de eerste van een reeks `Mute'-uitgasamengesteld door Han G. Hoekstra en Victor E. van
yen: De mute en bet ambacht,
Vriesland. In 195 I verscheen naast de uitgave voor 'one mensen voor het eerst
ook eengeschenk voor kinderen: een zoekplaat van J. F. Doeve, waarop een aantal
bekende sprookjes in beeld was gebracht. Het zou tot 1955 duren voordat er een
speciale kinderboekenweek werd ingesteld, met bekroningen en een eigen geschenk. Om bij het publiek belangstelling te wekken voor het goede kinderboek
er oe is
van het begin of gestreefd naar veelsoortige activiteiten voor boekhandel, bibliotheek, onderwijs en media: een speciale kinderboekenweek-uitgave in aansluiting
op het thema van de week, een lesbrief en de Boekenmolen voor de jeugd. De prijs
`Kinderboek van het jaar / Gouden Griffel' is in 1 955 voor het eerst toegekend
aan Lawines razen... van An Rutgers van der Loeff-Basenau, uitgegeven door
Ploegsma. De prijs is een onderscheiding door uitgevers en boekhandelaren.
Deze en andere ontwikkelingen hebben de positie van het kinderboek ingrijpend veranderd. Het aantal titels is verveelvoudigd, het aanbod veel gevarieerder
geworden. De groep uitgeverijen die zich toelegt op het creeren van een kinderboekenfonds is uitgebreid. In assortimentsboekhandels is het kinderboek over het
algemeen ruimschoots aanwezig en speciale kinderboekwinkels hebben hun indens een matinee ter gelegenheid
tredegedaan. Een heel verschil met 19 3 2, toen tijdens
van de eerste Boekenweek de kinderen duidelijk gemaakt werd waar de prioriteiten behoorden te liggen:
Vatgeeft ons leven rijke kleur?
Het Both!
En stelt z' n vrienden nooit teleur?
Het Both!
Al is er radio om ons been
lVat blifft loch altijd nummer een?
Het boek, het boek, het boek,
bet boek, bet both, bet Both!

Op de wijs van 'Al is ons rinse nog zo klein', ongetwijfeld.
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DE BEZIGE BIJ Een van de ondergrondse uitgevers, De Bezige Bij, be on
direct na de oorlog ook met het uitgeven van kinderboeken. De Geschiedenis van De
Bezige Bij vermeldt: 'Dank zij een legendarisch-stoutmoedig zij het schier onverstaanbaar-transatlantisch telefoongesprek met The Golden Gate Press in New
York verwierf Wim Schouten de rechten van de "Gouden Boekjes". In hun
Nederlandse versie,,
geredigeerd door Annie M. G. Schmidt en Han G. Hoekstra
zouden ze van 1 9 5 3 of hun we vinden naar ontelbare kinderkamers. Nog in 1972
vormden de "Gouden Boekjes" in financieel opzicht een van de steunpilaren van
de B.B.' Verder verschenen metgrote regelmaat de hobbyboeken van Leonard de
Vries, te beginnen met Hetjongens radio boek 1 (1 946), overgenomen van L. J. Veen's
Uitgeverij, in 1 948 gevolgd door deel ii. Leonard de Vries stelde voor de Bezige

[I7 a] In het najaar van 1 9; werd voor het eerst een afzonderllike kinderboekenweekgeorganiseerd. Ter
gelegenheid daarvan ontivierp Piet Worms dit affiche.
[17 b] Het affiche voor de Kinderboekenweek y8 met een ontwerp van Folkert Haanstra, zes jaar.
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Bij ook een bloemlezing samen uit nude kinderboeken: Bloempjes der Vreugd' voor de
lieveJeugd (1948), speels vormgegeven door Aldert Witte. De titel was ontleend
aan een boekje van Petronella Moens.
Andere, kleine, fondsen in deze periode zijn Van
der Peet met onder andere Remco Camperts Lodewijk Sebastiaan en Jean Dulieus
Francesco, en het op p. 5 79 genoemde fonds Van Breda. Uitgeefster C. van Breda-de
Vries sprak op het Boek-en- Jeugdcongres van 195i haar ongenoegen uit over het
Nederlandse kinderboek: `Alles bijeengenomen kunnen we ze en dat er een
kinderboekenmarkt is met een uitgebreide vraag; voor een zeer gevarieerd aantal
kinderen; voor boeken in de la er prijsklasse met een wel-omschreven inhoud,
maar met een bepaald uiterlijk, dat beantwoordt aan een algemene banale smaak;
[...] De hoofdzaak van het aanbod van de kinderboekenuitgevers die in onderlinge
concurrentie trachten aan de vraag op de Nederlandse kinderboekenmarkt te
voldoen, bestaat uit boeken dieprecies aan de vraag van het massapubliek beantwoorden [...] en er is slechts een klein aantal van prominente kinderboeken in de
meestal ho ere prijsklassen, die beter van verzorging zijn.'
Ze kon toen ze deze woorden uitsprak niet vermoeden dat de situatie vijftien tot
twintig jaar later grondig veranderd zou zijn. Van die veranderde situatie proberenwij hieronder een beeld te geven. Dat beeld moet wel schetsmatig zijn: veel
ontwikkelingen zijn nog te nieuw om er een overzicht van te kunnen hebben;
nieuwe fondsen ontstonden, waarvan sommige maar een kort bestaan gegund was
terwijl andere een ve'rrassende bloei beleefden of nog beleven.
VAN DER PEET, VAN BREDA

Misschien moeten veel Nederlandse en buitenlandse kinderen blij zijn
dat Dick Bruna door de oorlogsomstandigheden zijn schoolopleiding niet voltooide, die hem had moeten voorbereiden op het leiden van de door zijn grootvader in 186 9 opgerichte Uitgeverij A. W. Bruna. Bruna lie wel stage bij een boekhandel en bij uitgeverijen in Londen en Parijs, maar zijn toekomst lag niet in het
voorvaderlijk bedrijf, behalve wat zijn eigen boeken betreft. In 19 5 3 publiceerde
hi' zijn eerste boek, De appel, en al gauw gaven zijn produkten, eigen kinderboeken en omslagontwerpen, de uitgeverij een heel eigen gezicht. Dick Bruna maakte
inmiddels meer dan 6o kinderboeken, die in meer dan 28 talen werdengeproduceerd, wat betekent dat ze in zeker4o landen verschijnen.
BRUNA

Het jeugdfonds leidde tot in de jaren zestig een bloeiend
bestaan, niet alleen door degedichten en verhalen van Annie M. G. Schmidt, maar
ook door de A p -jeugdserie die verspreid werd door de bezorgers van het dagblad
Het Vrije Volk, en door vele andere boeken, zoals het herdrukte Boekvoor de u .
DE A R B E I D E R S P E R S

bestond in 198 5 honderd jaar, aanvankelijk als
uitgeverij van populair-wetenschappelijke boekjes, geinspireerd door Benns 'sixpence-library'. In 193 8 verscheen de eerste Zonnewiker, almanak voor het katholiekegezin. Het Spectrum gaf in de jaren zestig de Trisma-juniores' uit, pocketboeken voor de jeugd zoals Knikkertje Lik van Daan Zonderland.
UITGEVERIJ HET SPECTRUM
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Andere uitgevers met een kinderboekenfonds waarvan de oorsprong al voor de
tweede wereldoorlog ligt, zijn Callenbach, Ploegsma en Holland.
CALLENBAC H geeft zelfs al kinderboeken uit sinds 1868; van meet of aan was er
een relatie van de uitgeverij met protestantse theologen en met de Nederlandsche
Zondagsschool Vereeniging, die rond de feestdagen, vooral Kerstmis, behoefte
had aan `uitdeelmateriaal' voor de zondagsscholen. De identiteit van Callenbach
is, ondanks alle veranderingen die de tijd meebracht, niet fundamenteel gewijzigd:
nog altijd geeft ze in hoofdzaak oorspronkelijk Nederlands werk uit en volt ze de
ontwikkelingen in de protestantse kerken en basisscholen. Sinds 1975 werkt Callenbach samen met de uitgeversgroep Combo-Bosch & Keuning NV in Baarn. De
belangrijkste auteurs in het fonds zijn W. G. van de Hulst, K. Norel, Anne de Vries
en Cor Bruin.
UITGEVERIJ PLOEGSMA werd aan het begin van de eeuw opgericht. In 1925
werd een begin gemaakt met een kinder- jeugdboekenfonds, waarvan bij voorbeeld een bekend produkt was Mien Labbertons Eenjaar bij de Familie de Bloeme.
Ploegsma is van de jaren vijftig of een toonaangevende uitgeverij met belangrijke
Nederlandse en buitenlandse auteurs als An Rutgers van der Loeff-Basenau,
Astrid Lindgren en Jean Dulieu. Laatstgenoemde auteurs zijn overgenomen uit
het fonds van Van der Peet; Ploegsma zou ook uitgeverij Van Breda overnemen.
UITGEVERIJ HOLLAND werd in 1921 opgericht door J. B. van Ulzen. Aanvankelij k gaf hi' slechts zo nu en dan een boek voor 'one mensen uit, zoals Diet
Kramers De Bikkel, waarmee hi' veel succes had. Om een indruk te geven van de
belangstelling voor Diet Kramers werk: haar eerste boek, Stans van de Villiarige
(1927) werd al tijdens de aanbieding van de 3000 exemplaren geheel verkocht. De
eerste druk van Roeland Westwout had een oplage van io 000 exemplaren; het werd
bij kistenvol naar `In die' verscheept. Toen Rolf van Ulzen in 1 9 5i bij zijn vader in
de uitgeverij kwam, merkte hi' dat voor de vele theologische werken nauwelijks
belangstelling was, terwijl de weinige kinderboeken die hi' kon aanbieden goed
verkocht werden. Deze vaststelling werd aanleiding tot de uitbouw van het kinderboekenfonds, met als een van de eerste auteurs Mies Bouhuys en met de reeks
`Bonte Boekjes'. Van Ulzen, die meende dat er in bepaalde opzichten overeenstemming bestond tussen poezie en het wereldbeeld van kinderen, nodigde een
aantal dichters uit voor hem te schrijven; dat leidde tot uitgaven als de `Meester
Pompelmoes'-verhalen van Hans Andreus, Sybren Polets Klein Kareltje wordt keier, Mischa de Vreedes Al e ik het zel zei de Zwif Zwaf. Een andere bekend
geworden auteur van Holland is Paul Biegel.
Al snel worden, ondanks depapierschaarste, na de tweede wereldoorlog pogingen
ondernomen jeugdtijdschriften te doen herleven of nieuw op te zetten. Interessant
is vooral Ruim Baan, dat De Bezige Bij uit of voor lezers van twaalf tot achttien
jaar. In de redactie zaten Henriette van Eyk, Wim Hora Adema en A. Viruly. Het
verband
blad beschikte over een keur van bekende medewerkers , aangetrokken in verban
met hun deskundigheid, zoals Marius Flothuis (muziek), C. H. Geudeker (sport),
Leonard de Vries (radio) en J. M. den Uyl (binnen- en buitenlands overzicht). Er
werden verhalen ingepubliceerd door onder anderen Bertus Aafjes, Hella
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S. Haasse, S. Vestdijk en S. Carmiggelt. G. K. van het Reve publiceerde in Ruim
Baan zijn eerste verhaal: De drie broden. Het blad bestond tot 1 december 1946.
Jarenlange pogingen tot de oprichting van een `verantwoord' kinderblad to
komen, leidden in 1954 tot het verschijnen van Kris Kras. Een beeld van de
kwaliteitgeeft de list medewerkers van het eerste uur, waartoe onder anderen
Charles Boost, Henriette van Eyk, Hella S. Haasse, Han G. Hoekstra, Annie
M. G. Schmidt, An Rutgers van der Loeff en Fie Westendorp behoorden. Het
tijdschrift speelde een belangrijke rol, maar zou het uiteindelijk financieel niet
redden; in 1962 werd het overgenomen door Wolters, in 1966 opgeheven. Kris
Kras fungeerde jarenlang als spiegel van een jeugdliteratuur in wording; veel later
bekende auteurspubliceerden bun eerste werk erin; veel vervolgverhalen zijn
later inboekvorm verschenen, zoals Jan Blokkers Op zoek naar een oom.
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Totbesluit moeten we een aantal uitgeverijen behandelen wier kinderboekenfonds in de jaren na de oorlog tot ontwikkeling kwam.
DE FONTEIN heeft van zijn ontstaan of jeugdboeken uitgegeven, katholiek
georienteerd, zoals Callenbach protestants van karakter is, bij voorbeeld T.
Bouws Groot Vertelboek voor bet Katholieke gezin, en H. Wolffenbuttel van Roo ens
driedelige Ija, de kleine ganzenridder. Later introduceerde deze uitgeverij het ceuvre
van Roald Dahl.
GOTTMER kent sinds 1965 een 'echt' kinderboekenfonds; voor die tijd werden
slechts sporadisch kinderboeken uitgegeven. De uitgeverij is ook gericht op nonfictie.
DE HARMONIE be on in 1 97 2 kinderboeken uit to even en publiceert belangrijke auteurs als Karel Eykman, Jantien Buisman en schrijver / tekenaar Willem
van Malsen.
EM.QUERIDO ' S UITGEITERIJ had sinds zijn oprichting in 1 9 1 5 en in de periode na de tweede wereldoorlog wel sporadisch een kinderboek uitgegeven, maar
kon toch niet bogen op een echt kinderboekenfonds tot Annie M. G. Schmidt met
P luk van de Pettefiet van de Arbeiderspers naar Querido verhuisde. Direct na Annie
M. G. Schmidt kwam Miep Diekmann, en met deze twee belangrijke auteurs
startte Tine van Buul, toen met Reinold Kuipers directeur van Querido, een
kinder- en jeugdboekenfonds dat zou uitgroeien tot een van de belangrijkste van
Nederland, met auteurs als Guus Kuijer, Gerard Brands, Annemie en Margriet
He mans Joke van Leeuwen, Els Pelgrom, Toon Tellegen en vele anderen.
UITGEVERIJ LEMNISCAAT ontstond `zo'n beetje
deinachterkamer' van de
familie Boele van Hensbroek uit duidelijk levenbeschouwelijke motieven. Het
succes van de uitgeverij op jeugdboekengebied be on met Jan Terlouws Koning
van Katoren, en in korte tijd groeide Lemniscaat uit tot een fonds van grote bekendheid en met zeer eigen kwaliteitsopvattingen, hoewel de fondslijst in verhouding
bescheiden bleef. Internationale samenwerking stond bij Lemniscaat altijd hoog
in het vaandel; in 1 966 was de uitgeverij als eerste Nederlandse kinderboekenuitgever aanwezig op de kinderboekenbeurs in Bologna. Een voorbeeld: van het
prentenboek De vogelboom in en van een oplage van 5o 000, 1 o 000 exemplaren
naar Engeland, 1 5 000 naar Amerika en 1 o 000 naar Zwitserland. Een uitspraak
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van Jean Louis Boele van Hensbroek over uit even vormt wellicht een moos
besluit van deze schets van degeschiedenis van het drukken en uitgeven van
kinderboeken: `Als we geweten hadden dat het uitgeversvak zó moeilijk is, hadden we indertijd misschien een andere keuze gemaakt, maar spijt hebben we er
nooit vangehad. Uitgeven is een boeiend en veelzijdig yak op allerleigebied; op
intellectueel, praktisch, moreel en koopmansgebied. Wat is er nou mooier danje
dagelijkse portie energie to besteden aan iets waarin je
t.geloof
Zo iets is een
geschenk uit de hemel.'
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HARRY BEK KERING (Roosteren [L.], 1944) studeerde Nederlands aan de Rij ksuniversiteit van Groningen, en algemene literatuurwetenschap aan de Rij ksuniversiteit van Leiden. Is als universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde
verbonden aan de vakgroep Nederlands van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Promoveerde in september 1988 op een proefschrift over de poeticale opvattingen van S. Vestdijk (Veroverde traditie). Op het terrein van de jeugdliteratuur
p ubli ceerde hi' over J. B. Schuil, Imme Dros, Sonia Garmers, Miep Diekmann en
Jan Terlouw.

(1 9 26) studeerde biologie en werd voor het ministerie van
landbouw en visserij onderzoeker van het gedrag van kippen. Hi' stuitte hierbij op
genheid
om
de welzijnstekorten van de dieren in de bio-industrie. Zijn
ongene
wetenschappelijke bevindingen te verzwijgen leidde tot ontslag in 1983. Hierna
ging hi geschiedenis studeren aan de Universiteit te Leiden en onderzocht de
mogelijkheid om kinderboeken uit het verleden te gebruiken als een bron voor de
kennis van de mentaliteit in dit verleden. In het bijzonder gebruikte hi' hiervoor
koloniale jeugdboeken.
GERARD BRANTAS

(Rotterdam, 1 9 1 9). Na schooltijd stage in boekhandel en bibliotheek te Rotterdam, alwaar later eigen boekhandel. In 1 946 naar uitgeverij Querido; van 1958 tot pensionering in 1 979 directeur Querido. Samensteller van
Annie M. G. Schmidt Een visje bij de thee (1 9 8 3 ), een bloemlezing uit de gedichten en
verhalen voor kinderen. Als literair-executeur testamentair van Jacoba van Velde
samensteller van haar Verzameld werk (1 9 86). Samen met Reinold Kuipers bezorger van Annie M. G. Schmidt Tot bier toe (1986), de verzamelde gedichten, cabaretteksten en liedjes, Ziezo (1 9 8 7), de 347 kinderversjes, en Simpele ielen en nog wat
0 9 8 9), cursiefj es .

TINEVAN BUUL

(1933) is hoogleraar Nederlandse letterkunde van de achttiende
eeuw aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hi' publiceerde diverse studies
over onder anderen Feith ,
Van Al hen en Wolff & Deken en werkt thans aan een
biografie van Justus van Effen. Met zijn vrouw, L. Buijnsters-Smets, stelde hi' een
bibliografie van Nederlandse kinderboeken uit de achttiende eeuw samen.

I).j.BUIJNSTERS

is literair medewerker van de Volkskrant, medewerker van het
weekblad De Tijd (onder de naam A. L. Boom) en hoogleraar moderne Nedlandse letterkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
KEES FENS (I 929)
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is docente aan de Frederik Muller Akademie te Amsterdam, hoofdvak kinder- en jeugdliteratuur.

NETTIE HEIMERIKS (1934)

(1941) studeerde Nederlands in Amsterdam; werd in 1 968 journalist, eerst bij dagblad Trouw, waar ze zich specialiseerde als onderwijsjournalist;
vanaf 1976 bij Vrij Nederland. Ze schrijft in De Blauw Geruite Kiel, de kinderkrant van Vrij Nederland, kinderboekrecensies voor kinderen.
AUKJE HOLTROP

S I E T S K E HOOGERHUIS (1947) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan
de Universiteit van Amsterdam. Reeds tijdens
dens haar studie raakte zij geinteresseerd
in het zeventiende-eeuwse korte verhaal. Dit resulteerde in een toenemende belangstelling voor het populair proza in die periode en het potentiele lezerspubliek
hiervan. Ti' dens haar postdoctoraalstudie voor wetenschappelijk bibliothecaris
maakte zij een literatuurstudie over de alfabetiseringsgraad in Nederland in de
zeventiende eeuw en verdiepte zich in het basisschoolonderwijs in die periode. Zij
is nu docent informatica.

MONIQUE KONINGS 0963) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit te Leiden en Massacommunicatie en Public Relations aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht. Op een onderzoek naar de moraal in negentiendeeeuwse jeugdliteratuur studeerde zij in september 1988 af.
REINOLD KUIPERS (Groningen,
1914) was als veel lezend kind al een soort
bibliofiel, zich bewust van de nog anonieme letters die zijn lectuur mogelijk
maakten, de illustraties, waarvan de makers hem bijbleven, en de uitgeverijen, om
wier catalogi hi' bij de boekhandels bedelde. Zijn formele opleiding ging niet
verder dan de HBS, het kunstnijverheidsonderwijs, de grafische school en de
uitgeverscursus. Na in de typografie en de reclame te hebben gewerkt, was hi' van
1 946 tot 196o hoofd van de uitgeverij bij de Arbeiderspers en van 1 9 6o tot 1979
directeur van Querido. Hi' publiceerde enige gedichtenbundels en, in tijdschriften, artikelen over vooral typografie, die deels in Gerezen wit (1 99o) zijn bijeengebracht. Als de Zondagsdrukker maakt hi' in zijn eigen werkplaats boekjes; met dit
liefdewerk is hi' in 1 954 begonnen.
F.P.VAN ()OSTROM (1953) studeerde

Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht, alwaar hi' in 1 9 81 promoveerde. Sinds 1 9 82 is hi'
hoogleraar in de Nederlandse letterkunde tot de romantiek aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Hi' is gespecialiseerd in de Middelnederlandse letterkunde tot
ca. 1400. Zijn belangrijkste boeken zijn: Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose en Het woord van eer.
Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1.m. Het eerste werd in 1982 bekroond
met de Prins Bernhard Fonds Prijs voor Wetenschappelijk Onderzoek; het tweede
in 1 9 88 met de Wijnaendts Francken Prijs voor Cultuurgeschiedenis.
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geboren in 1 94 3 te Hilversum, is thans hoogleraar historische
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Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Houdt zich bezig
met laat-middeleeuwse literatuur in cultuurhistorisch verband, met bijzondere
aandacht voor volkscultuur, rederij kers en de beginnende drukpers. Voornaamste
publikaties: Het Gilde van de Blauwe Schuit (1983, zde druk), Het literaire Leven in de
middeleeuwen (1988, zde druk), De wereld volgens Thomas vander Noot (1982), De
sneeuwpoppen van IiII (1 9 88), alsmede tekstuitgaven in de serie `Griffioen' met de
refreinen van Anna Bins C t Is al vrouwenwerk, 1987) en met schelmenliteratuur
(Van schelmen en schavuiten,
1985).
R.J. RES OORT (1 9 44) is als universitair docent verbonden aan het Instituut voor
Neerlandistiek van de Universiteitvan Amsterdam. Hij publiceerde artikelen over
literatuur uit de late middeleeuwen en bezorgde tekstedities van twee prozaromans, Robrecht de duyvel en (in samenwerking met anderen) Sibilla. In 1988 promoveerde hi' op een studie over Ben schoone historie vander borchgravinne van Vergi,
eveneens eenprozaroman, uit het midden van de zestiende eeuw. Hi' werkt aan
een eerlang to verschijnen repertorium van gedrukte verhalende fictionele teksten
uit deperiode 1470 -1600. Daarnaast richt hi' zich op de gebruikssfeer van dergelike werken. Daaronder bevinden zich dus ook boeken voor kinderen en adolescenten.

studeerde in Leiden Nederlandse taal- en letterkunde,
hoofdrichting boekwetenschap, met de bijvakken informatica en museologie. In
1988 studeerde zij of op een onderzoek naar
H et 'ken
ma van boektentoonstellin gen'. Sinds september 1988 is zij werkzaam als redacteur / journalist.

MAUD DE SITTER(196I)

is als universitair hoofddocent zeventiende-eeuwse letterkunde verbonden aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van
Amsterdam. Zij publiceerde met name over Vondel – onder andere, samen met
Kees de Bruijn, V ondel V ocaal, een voor een algemeen publiek bestemde verzameling van Vondels liederen met muzieknotatie – en meer recent over de maatschappelij ke en literaire idealen van de Amsterdamse rederijkerskamer De Eglentier.
MARIJKE SPIES (1934)

(196o) studeerde in 1987 of aan de Universiteit van
Amsterdam met als hoofdrichting zeventiende-eeuwse Nederlandse letterkunde.
Zij leverde een bijdrage aan de tentoonstellingscatalogus Woelige tijden (1986) van,
het Gemeentearchief Amsterdam, gewijd aan Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm, en verricht op het ogenblik als onderzoeker in opleiding in dienst
van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek een promotieonderzoek naar de zeventiende-eeuwse schrijver Hendrick Laurensz. Spiegel
(1549-161z).

ANNEMARIE VAN TOORN

WILLEM VAN TOORN (I 93 5)

dichter en prozaschrijver. Redacteur en (mede-)
samensteller van Nieuw Nederlands Haneboek ( 1 977), Querido' s Letterkundige Reisgids
van Nederland (1983), Ooitgedicht 0985). Publiceerde romans, verhalen en poezie,
waarvan de meest recente zijn Ben lee landschap (roman 1988), Een dichteres van
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Malta (verhalen 1988), De aardse republiek (gedichten 1 9 88). Vertaalde uit het

Engels en Duits werk van onder anderen Aldous Huxley, Christopher Isherwood, John Updike, E. L. Doctorow, Klaus Mann, Aidan Chambers, Paul Maar
en Marilyn Sachs.
werd geboren to Antwerpen in 1 9 z2. Hi' studeerde aan de
Rijksuniversiteit to Gent, waar hi' het doctoraat in de Germaanse filologie behaalde. Hij werd achtereenvolgens adjunct-conservator van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven en Directeur van de Stedelijke Bibliotheken
in zijn geboortestad. Behalve drie dichtbundels publiceerde hi' studies over onder
andere Hendrik Conscience, Emanuel Hiel, Lode Zielens. Hi' is bestuurslid van
de Verening van Vlaamse Letterkundig,
en voorzitter van het Literair Salon to
Antwerpen en van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, lid van de Provinciale en Interprovinciale Commissies voor Letterkunde, van de Centrale Commissie voor Plaatsnamen en redactielid van Spiegel der Letteren en van Diogenes.
EMIELWILLEKENS

(1948) doceert moderne Nederlandse letterkunde aan
de Rijksuniversiteit Leiden. Hi' verzorgde onder andere een uitgave van Het
dagboek van de student Nicolaas Beets (1983), een editie van Hildebrands De Familie
Stastok (1 9 84) en Teun de Jager (198 7). Samen met W. van den Berg stelde hi' de
bundel Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw (1986) samen. In 1 9 8 7 verscheen
zijn Panorama van de Ipe eeuw. Hi' publiceert in NRC Handelsblad en Vrij Nederland.
In 1 990 verschijnt zijn dissertatie De Romantische Club. Het literaire leven in Leiden
PET E RVAN Z ONNEVEL D

183o-14o.
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Le en leren en luisteren in klooster, stad en hof I Kinderboeken

in de middeleeuwen?
[I] Het Egmondse Cato-handschrift; Bibliotheek van het Vaticaan, Reg.lat 1556, F. 7v-8R,
ca. 13oo; foto us Leiden.
[2] Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme; Lippische Landesbibliothek Detmold, nr. 70,
ca. 12 9o; foto Instituut voor Nederlandse Lexicologie Leiden.
[3] Lambertus Goetman, Spiegel derjonghers, z.p., 1488.
[4] Prins Hendrik v 1 en Richard Beauchamp; BL Londen, Cotton MS Julius E iv/6, F.23,
gereproduceerd naar de geretoucheerde afbeelding in N. Orme, From Childhood to Chivalry, London, 1984.
[ 5 ]Drie poente die de vrouwe haren sone leerde; KB Brussel, (15.58 9 -62 3 ) het 'Hulthemse handschrift', ca. i4 I o; fotoarchief Middelnederlandse letterkunde, Utrecht.
[6] Latijnse oorkonde uit Vlaanderen, begin twaalfde eeuw; uit Literatuur, i985.
[7a & b] Middeleeuws onderwijs, rive en klassikaal; uit R. Delort Lie in the Middle Ages,
London, 1974.

Een proper_profitelijc boec I Eind vijftiende en zestiende eeuw

6
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[I] Curia palacium, Rotterdam, Henrick die Lettersnider, [ca. I5io?]; u B Gent.
[2] Albertanus van Brixien, Die konste om te leren spreken ende zwighen alst tyt is, [Leiden,
,
Govert van Ghemen 1496-'98];
K 13 Brussel.
[ 3 a & b] Vocabulaer pour apprendre Romain et Flameng. Vocabulaer om te leerne Walsch ende
Vlaemsch, Antwerpen, Roland van den Dorpe, ca. I 5 oo; Bibliotheque Mazarine Paris.
[4] Tleven van Liedwy, die maghet van Sciedam, Delft, [J. J. van der Meer of Chr. Snellaertd
1487; KB Den Haag.
[5] Baghynken van Parys, [Delft, Christiaen Snellaert?, ca. 14901; KB Den Haag.
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[6] Dye historye vander destrucyen van Troyen, Antwerpen, Roland van den Dorpe, ca. i5oo;
Harvard u L Cambridge Massachusetts.
[7]Die maniere om to leeren cyfren na die rechte consten Algorismi. Int gheheele ende int ghebroken,
Brussel, Thomas van der Noot, 1 5 o8; K. B Brussel.
[8] Die distructie vander stat van Iherusalem, Antwerpen, Willem Vorsterman, z.j.; BL Londen.
[9] Tghevecht van minnen, Antwerpen, Jan van Doesborch, 1516; Bayerische Staatsbibliothek
Munchen.
I I o] Die historie vanden vromen ridder Paris ende van die schoone Vienna des dolphijns dochter,
Antwerpen, Gheraert Leeu,
R BN Paris.
14-7;
[II] [Erasmus,] Goede manierlijcke seden, Antwerpen, S. Mierdmans, '546; u B Gent.
[121 Het Cieraet der vrouwen, Antwerpen, Willem Siivius, '566; BL Londen.
[13] Een nyeuwe clucht boeck, Antwerpen, Jan Wijnrijcx, '554; u B Leiden, Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde.
[14] Reclameplaat van de Miinsterse schrijfmeester Herman Strepel, twee perkamenten
bladen, x B Den Haag.
[1 5 } Cornelis Crul, Eenen gheestelijcken Abc, Antwerpen, Ameet Tavernier, ca. 1 5 6o; Museum Plantin-Moretus Antwerpen.
16 Een boexken: hoe datmen die kinderen leeren sal in den rechten Ghelove, doer een maniere eender
Vraghe ende Antwoort onderwijsende, [Antwerpen, Willem Vorsterman?, z.j.]; K B Brussel.
[ i 7] Den cleynen cathecismus, oft een onderwijs ende fundament des Christeliken gheloofs, den kinderen
ende alien slechten simpelen menschen boven maten nut ende profitelijcken, [Antwerpen, Niclaes
van Oldenburch?,
ca. i 53 o]; u B Utrecht.
[I8] Catechismus. Dat is: degroote kinderleere, [Antwerpen?], Niclaes van Oldenburch, 153o;
K B Den Haag.
II 9] Dat Boeckx ken vanden Houle, Antwerpen, Paulus Stroobant, z.j.; uL Cambridge.
[zo] Een suverlijc boecxken in welcke staen scone leysen ende veel scone gheestelike liedekens, Antwerpen, Adriaen van Berghen, 1 5 08; K B Den Haag.
[2 is & b] Een devoot ende profitelijck boecxken inhoudende veel gheestelijcke Liedekens ende Leysenen, Antwerpen, Symon Cock , 1 539 ; sB Haarlem
Haarlem.
[2za & 13] Gerard de Vivre, Dialogues Francois F lamengs, traictans du faict de la marchandise,
Rees, Derick Wijlickx van Santen, 1585; K B Brussel.
[23] Den uutersten wille van Lows Porquin, Gent, weduwe Gheeraert van Salenson, '573; u B
Amsterdam.
[24] Dye historien ende fabulen van Esopus die leerlijck, wonderlijck ende eer ghenoechlifck ...y.n,
Antwerpen, Gheraert Leeu, 148 5 ; Museum Meermanno-Westreenianum Den Haag.
[a511 Houtsnede bij fabel i8 uit eerste boek van Esopus, Antwerpen, Symon Cock, 1 546; UB
Luik.
[26]Fabel van de Boer en de gel, Amsterdam, Jan Ewoutzoon, '544 ; Rijksmuseum Amsterdam.
ChristenJeugd, leerd Konst en Deugd

I

De zeventiende eeuw

[I] Historie van Joseph den Vromen, Rotterdam, Jan van Waesberghe i 1161 U B Amsterdam.
[2] Kinder rent Dese Vogels die gy siet, en sin en noch en krayen niet, Amsterdam, Gijsbert de
Groot ,
169 3 ; u B Amsterdam.
[31 Kinder rent Nieuw vermakelij k Leuy-Lekkerland, Amsterdam, De weduwe van Gijsbert
de Groot, ca. 16 94-1 7 1 7 ; Collectie Waller, Rijksmuseum Amsterdam.
[4] Kinder rent Speelen van Cupido, Haarlem, Margareta van Bancken, 1694; Collectie Waller, Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam.
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[5] Protestants abc'tje, Utrecht, Herman van Borculo, i627; gereproduceerd uit Het Boek 18
9 29), u B Amsterdam.
[6] Proverbia ofte Spreucken des alderwijsten Koninghs Salomonis, Amsterdam, Casparus Lootsman, ca. 168o, uB Amsterdam.
[7] De Historie van Joseph den Vromen, Rotterdam, Jan van Waesberghe 16'7; u

B Amster-

dam.
[8] Carel de Gelliers, Trap der Jeugt, Alkmaar, Gerrit Welhem, z.j.; uB Amsterdam.
[9] Johan Arcerius, Een nuttelyk Voor-Schrift-Boexken, Franeker, 1662; uB Amsterdam.
, 1679; uB A
{1o] Ambrosius Perlingh, Exemplaar-Boek, AmsterdamAmsterdam.
[Ii] Jan van den Velde, Exemplaer-Boec, Amsterdam, 16o7; uB Amsterdam.
[12a en 12b Dat wonderlijcke en genoechlijcke Leven van Esopus, Amsterdam, Hendrick Barentsz., 1612 ;• UB Amsterdam.
[13] Spiegel der Ieught, Dordrecht, Symon onder de Linde, 1687; uB Amsterdam.
[14] Nieuwe Spiegel der Jeugt, of Fransche tyrannye, Alkmaar, Adriaan Strop, z.j., us Amsterdam.
[I5] Desiderius Erasmus, De civilitate morum puerilium, Amsterdam, Servaas Wittelingh,
16 7 8; uB Amsterdam.
[I6] Madeleine Valery, La Montaigne des pucellesiDen Maeghden-Bergh, Leiden, Jan Paedt
Jacobsz., I599; Herzog August Bibliothek Wolfenbiittel.
[17] Zacharias Heyns, Deuchden-schole, Rotterdam, Pieter van Waesberghe, 1625; u s Amsterdam.
[18] Jacobus Borstius, Kort Begrijp der Christelijcke Leere, Amsterdam, Jaques Boursse,
1659; u B Amsterdam.
[I 9] Uyterste Ville van Soetgen vanden Houle, Amsterdam, Jacobus van Nieuweveen, ' 69 8; u B
Amsterdam.
[2oa & b] ElisabethJocelyn, Uyterste wille van een Moeder, Amsterdam, Jacobus van Nieuweveen, 16 9 8; uB Amsterdam.
[211 Uyterste wille van Soetgen vanden Houte, Amsterdam, Jacobus van Nieuweveen, 16 99 ; uB
Amsterdam.
[zz] Elisabeth Jocelyn, Uyterste wille van een Moeder, Amsterdam, Jacobus van Nieuweveen,
16 9 8; u B Amsterdam.
[2 3 ] P. J. Twisck, EenVaderlyckGeschenck, Hoorn, Jan Jansz. Deutel, 1668; uB Amsterdam.
[2 4a en 2413] Het dobbel-cabinet der christlycker wysheyt, Maastricht, Lambert Bertus, z.j.; uB
Amsterdam.
[25] Lodewijk Makeblijde, Cort onderwijs van acht Oeffeninghen, Leuven, gedrukt bij Jan
Maes, 1697; uit Hymnen en gqangen, ed. L. Loosen, Zwolle, 1 9 64; uB Amsterdam.
staen de
stadt
van
[26] Jan van der Linden, Heerlycke ende geluckige reyse naer het Heyligh Landt
Jerusalem, deel a, Antwerpen, Joannes van Soest, 1 73 2; u B Amsterdam.
[27] Heyman Jacobsz., Sondaeghs schole, Leuven ( = Amsterdam), gedrukt bij Cornelis
Dircksz. Cool ,
z.j.; uB Amsterdam.
[28] Joan Fonck, Heylige-Daeghs Schole, Leuven ( = Haarlem, Nicolaes Braau), z.j.; uB Amsterdam.
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[I] Joh. Le Francq van Berkhey, Zinspelende gedigies, ill. Pieter de Mare naar Christina Chalon, Leyden,
'779 ; particuliere collectie.
[2] G. de Beaurieu, Kort begrip van de historie der insecten, Amsterdam, '766 - 768; particuliere
collectie.
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[3]Nieuwen atlas der jeugd, Brussel, 178o; particuliere collectie.
[4] Charles Perrault, Vertellingen van Moeder de Gans, ill. Simon Fokke, Den Haag, 1754;
particuliere collectie.
[5] Vermaak der jonkheyd, Amsterdam, Erve Hendrik van der Putte, [ca. i 7 20]; Nederlands
Openluchtmuseum Arnhem.
[6] Jan Luyken, Des menschen begin, midden en einde, Amsteldam, 1712; u s Amsterdam.
[7] De kleine print-bybel, Amsterdam , '772;u B Amsterdam.
[8] J. Newbery, Philosophie der tollen en ballen, of Het Newtoniaansche amenstel van wysbegeerte,
Middelburg75;
particuliere
8
collectie.
,
I
[9] De historie van den man met den bonte-muts, Amsterdam, Wed. J. van Egmont, [1771];
particuliere collectie.
[io] Hieronymus van Al hen Kleine gedigten voor kinderen, Utregt, ' 78 7 ; particuliere collectie.
[I I] J. H. Swildens, Vaderlandsch A.B.-Boek voor de Nederlandschejeugd, Amsterdam, W. Holtrop781;
, u B1
Amsterdam.
[I 2] Almanach voor meisjens, door meisjens, Amsterdam, J. van Gulik, 1 795 ; particuliere collectie.
[13] Almanach voor kinderen met gedichtjens, Amsterdam, 1798; particuliere collectie.
[14] W. E. de Perponcher, Kleine lesjes voor Mimi, Utrecht, 179 I •; u B Amsterdam.
[15] J. H. Campe, Handleiding tot de Natuurlyke Opvoeding of Robinson Crusoe, tweede druk,
Amsterdam, I 79 1; us Amsterdam.
[I6] M. G. de Cambon-van der Werken, De kleine Grandisson of de gehoorzaame zoon, Den
Haag798;
, uB 1
Amsterdam.
[1 7] Agatha Deken, Jets voor ouderen en kinderen, ill. Th. Koning, Leyden, D. du Mortier en
noon, 1804; particuliere collectie.
[I8] Elisabeth Wolff, Proeve over de o_pvoeding, Amsterdam-Den Haag, 1 779 ; particuliere
collectie.
[I9] P. Hartman, Hendrik en Anna, Amsteldam, H. Keijzer, A. Fokke, Sz. en C. de Vries,
1792; UB Amsterdam.
[zol De Engelsche Tieranny, 1781; u B Amsterdam.
21 C. Muller, Laatste vruchten, voor de Nederlandsche jeugd, Amsteldam, 1 79 8; particuliere
collectie.
J. Hazeu Czn., Het beloofde geschenk, Amsterdam, W. van Vliet, 1 800; particuliere collectie.
[23] J. Hazeu Czn., Leerzame Gesprekjens, tweede druk, Amsterdam, W. van Vliet, z.j.; parti22

culiere collectie.
[z4]Winter Avond Vertellingen van Grootmoeder de Gans, Amsterdam, G. Roos, 1803; particuhere collectie.
[2 5 ] Winter Avond Vertellingen van Grootmoeder de Gans, Amsterdam, G. Roos, i8o 3 ; particuhere collectie.

Van Brave Hendrik tot Di Trom I De negentiende eeuw
[I] Petronella Moens (1762 -1843 ), Soetens & Fils, Den Haag, z.j., particuliere collectie.
[2] J. J. A. Goeverneur, De Huisvriend. Gemengde lectuur voor burgers in stad en land, eerste deel,
Groningen, C. M. van Bolhuis Hoitsema, 184 3 ; u B Amsterdam.
[3] Philopaedion. Tijdschrift voor de Jeugd, ill. J. Pluyger, eerste j• aargang, Amsterdam, A. Vink,
1822; us Amsterdam.

659

AFBEELDINGEN

[4a & b] Flora,jaarboekje voor Neerlands vrouwen en dockers, verzameld door F. H. van Leent,
Amsterdam, A. Akkeringa, 1877; u B Amsterdam.
[5] M. van Heyningen Bosch, Vader Jakob en zijne kindertjes, Amsterdam, z.j.; u s Amsterdam.
[6] N. Anslijn Nz., De brave Hendrik, zevende druk, Leyden, D. du Mortier en zoon, 1822;
u B Amsterdam.
[7] S. J. van den Bergh e.a., Uit de kinderwereld, Sneek, Van Druten en Bleeker, i856; UB
Amsterdam.
[8] W. Metz Tzn. De fiesch, ill. naar G. Cruikshank, Amsterdam, 189o; u B Amsterdam.
[9] P. J . Prinsen, Leerwijze om kinderen to leeren le en '818; uit SpieghelHistoriael 9 a 974).
[I o] School met twee klassen, ill. J. H. Heldt, ca. 1812; Gemeentearchief Rotterdam.
[I I] J. F. L. Miiller, Alphabetisch letterkransje, Amsterdam, ' 8 3 6; u B Amsterdam.
[12] De wereld in haar zondagspak, Gouda, ' 8 3 4; K B Den Haag.
[13] Korte merkwaardigheden van land- en volkenkunde, Gorinchem, Jacobus Noorduyn, '826;
K. B Den Haag.
[14] Korte merk2vaardigheden van land- en volkenkunde, Gorinchem, Jacobus Noorduyn, '826;
K B Den Haag.
[15] J. Olivier Jzn., Tafereel van Oost-Indie voor jonge lieden van beiderlei kunnen, eerste deel,
tweede druk, Amsterdam, G. J. A. Beyerinck, i840; collectie Gerard Brantas, Zutphen.
[I6] J. Olivier Jzn., Tafereel van Oost-Indie voor jonge lieden van beiderlei kunnen, eerste deel,
tweede druk, Amsterdam, G. J. A. Beyerinck, 1840; collectie Gerard Brantas, Zutphen.
[1 7] E. Heimans en J. P. Thijsse, Van vlinders, bloemen en vogels, Amsterdam, W. Versluys,
18 94; collectie Gerard Brantas, Zutphen.
[1 8] C. G. Salzmann, Geschiedenis van Hendrik Ligthoofd, Amsterdam, Johannes van der Hey,
1812; u s Amsterdam.
[19] De beproevingof Beppo onder de heidens, Amsterdam, 1842; KB Den Haag.
[20] Oom Ben, Pims Poppetjes. Een kij ksprookje voor z#12 vriendinnetjes en vriendjes, Amsterdam,
z.j.; KBB Den Haag.
[21] Kindervreugd. Nieuw beweegbaar prenteboek, Amsterdam, 1864; particuliere collectie.
[22] J. J. A. Goeverneur, Glorioso. Eene rovers geschiedenis uit de agttiende eeuw, Amsterdam,
H. Moolenyzer, 18 3 8; K B Den Haag.
[23] De sprookjes van Moeder de Gans, verteld door Ant. L. de Rop, tweede druk, ill. naar
Gustave Dore, Amsterdam, Uitgeversmaatschappy Elsevier, 18 97 ; u B Amsterdam.
[24] De sprookjes van Moeder de Gans, opnieuw verhaald door Agatha, Leiden, Firma Van den
Heuvel & Van Santen, 18 66;, u B Amsterdam.
[25]Asschepoester, of, het Glazen Muiltje, Amsterdam, J. Vlieger, ' 8 75 ; K B Den Haag.
[26j Koddige avonturen van den vos en den ooievaar, Utrecht [1883]; u B Leiden.
[27] Agatha, Brieven van m#n poes, Amsterdam, 1882; KB Den Haag.
[28] Huisdieren, Amsterdam, [1874]; K B Den Haag.
[2 91 Petronella Moens, Tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, Haarlem, De erven Francois Bohn, 182 3 ; u B Amsterdam.
[ 3 0] P. J. Andriessen, De schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel, Amsterdam, J. D. Sybrandi,
1862; KB Den Haag.
AmsterAmster[ 3 I] J. H. van Balen, De adelborst van de `Hollandia' of de we naar de Oost 1)-9 -r
dam, Jan Leendertz, 1882; Gerard Brantas, Zutphen.
[32] Ernst Hold, De jonge reiziger of nuttige en aangename verhalen uit het Leven en de bedrijven van
vreemde volken, Rotterdam, Mensing en van Westreenen, ' 8 3 6; K B Den Haag.
[33] Evangeline, De reis naar Java. Verhaal voor de jeugd, Leyden, A. W. Sythoff, ' 8 5 8; collec66o

tie Gerard Brantas, Zutphen.
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[34] August Niemann, Pieter Marits, lotgevallen van een Transvaalschen boerenjongen, 188i -1887 ,
vijftiende druk, Rijswijk, V. A. Kramers, 1 9 5o, collectie Gerard Brantas, Zutphen.
[35] Almanak voor de Jeugd voor 1827 , Amsterdam, G. . A. Beyerinck, 1827; UB Amsterdam.
[361 Almanak voor de Jeugd, Nijmegen, P. J. Milborn, 1889; UB Amsterdam.
[37] Juventa. Almanak voorjonge lieden van beiderlei kunne, I840; UB Amsterdam.
[38] Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd, Zaltbommel, Joh. Nomans & Zoon, I R-42; KB
Den Haag.
[39] J. H. van der Palm, Bijbel voor de jeugd.-Tafereelen uit de gewijde gescbiedenis voor christenbuisgezinnen, eerste deel, Gouda, G. B. van Goor, ' 855; u B Amsterdam.

De eeuw van Sien en Otje I De twintigste eeuw
[I] Thea Beckman, Kruistocbt in sp#kerbroek, ill. F. van Vliet, Rotterdam, Lemniscaat, 1973;
particuliere collectie.
[2] C. Joh. Kieviet, Het slot op den Hoef. Een verbaal uit de qd van Ada van Holland, elfde druk,
ill. Rie Reinderhoff, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf N.V. z.j.; particuliere
collectie.
[3] Joh. H. Been, Paddeltje. De scheepijongen van Micbiel de Ruijter, ill. J. H. Isings j• r., Alkmaar,
P. Kluitman, 1908; NBLC Den Haag.
[4] Johan Fabricius, De schee_psjongens van Bontekoe, 's-Gravenhage, H. P. Leopold's Uitgevers-Maatschappij, 1924; Uitgeverij Leopold B. v.
[5] W. G. van de Hulst, Willem Wijcherts, tiende druk, ill. J. H. Isings jr., Nijkerk, G. F. Callenbach N.V. i956; particuliere collectie.
[6] W. G. van de Hulst, Willem Wijcherts, tiende druk, ill. J. H. Isings jr., Nijkerk, G. F.
Callenbach N.V. 1956; particuliere collectie.
[7] Miep Diekmann, Marijn 4 de Lorredraaiers, ill. Dick de Wilde, Den Haag, H. P. Leopolds Uitgeversmaatschappij N.V., 1 9 6 5 ; Uitgeverij Leopold B.V.
[8] Alet Schouten, Het teken van richart, Bussum, Van Holkema & Warendorf, 1969;
particuliere collectie.
[9] J. Nowee, Het raadsel van de Mosquito vallei, achtentwintigste druk, ill. J. Huizinga, Den
Bosch, Malmberg, z.j .; UB Nijmegen.
[I 0] Carel Beke, Pim Pandoer. Het raadsel van de jordaan, tweede druk, ill. Frans Lammers,
's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg, 1 9 60; particuliere collectie.
[1 1] H. de Roos, Met de Kameleon voor de wind, bandill. Gerard van Straaten, Alkmaar, Uitgeverij Kluitman, [1 9 85]; particuliere collectie.
12a Willy van der Heide, Vreemd krakeel in Californie dertiende druk, omslagill. Morien,
Harderwijk, Uitgeversmij. De eekhoorn B.V., 1 97 8, Bob Evers-serie; UB Nijmegen.
12b Willy van der Heide, De strijdom bet goudscbip, drieentwintigste druk, omslagill. R. van
Giffen, Harderwijk, Uitgeversmij. De eekhoorn B.v., 1 97 8, Bob Evers-serie; UB Nijmegen.
[Iac] Willy van der Heide, Ben radarboot als zilvervloot, vijftiende druk, omslagill. Morien,
Harderwijk, Uitgeversmij. De eekhoorn B.v., (tussen 1976-1980); us Nijmegen.
[13] Chr. van Abkoude, Kruimeltje, ill. Pol Dom, Alkmaar, Gebr. Kluitman, 1 9 23; particuliere collectie.
[14] Jan Terlouw, Oorlogswinter, eenentwintigste druk, bandill. Jan Wesseling, Rotterdam,
Lemniscaat, 1977; u B Nijmegen.
[15] Ida Vos, Vie niet we is wordt gezien, omslagill. Paul Menses, Den Haag, Leopold/
Antwerpen, C. de Vries-Brouwers, i 9 81; particuliere collectie.
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16 Rijmitjes en verses uit de oude doos, verzameld door S. Abramsz., zesde druk, ill. Jan
Sluijters, Amsterdam, J. M. Meulenhoff, z.j.; particuliere collectie.
[17] Annie M. G. Schmidt, Ziezo. De 347 kinderversjes, ill. Wim Bijmoer e.a., Amsterdam,
Em, Querido's Uitgeverij B. v. , 1987.
l ' leven. Bakerrijmpjes, ill. Mance Post, Amsterdam, Em. Queri[18] Ienne Biemans, Lang
do's Uitgeverij B.v., 1988.
[19] Han G. Hoekstra, Rijmpjes en verses uit de nieuwe doos, derde druk, ill. Fie Westendorp,
Amsterdam, Meulenhoff, 1 9 83; particuliere collectie.
[20] Hans Andreus, De fontein in de buitenwijk. Gedichten voor kinderen, ill. Babs van Wely,
Haarlem, Uitgeversmaatschappij Holland, 1 97 3; particuliere collectie.
[2i] Willem Wilmink, Dicht langs de huff en ill. Alfons van Heusden, Amsterdam, Uitgeverij
Kosmos b.v. ,
1 9 82; particuliere collectie.
[22] Karel Eykman, lie verliefd is gaat voor en andere liedjes, ill. Sylvia Weve, Amsterdam,
Uitgeverij De Harmonie, '982; particuliere collectie.
[23] Leendert Witvliet, Sterrekers, ill. Annemie He mans Haarlem, Uitgeversmaatschappij
Holland, 1984; particuliere collectie.
[24] Wiel Kusters, Het veterdiploma, ill. Joep Bertrams, Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij B.V., 1987.
[25] Chr. van Abkoude, Pietje Bell, of de lotgevallen van een ondeugenden on en ill. Jan Rinke,
Alkmaar, Gebr. Kluitman, 1 9 14; particuliere collectie.
[26] Leonard Roggeveen, De baard van Daantje, dertiende druk, 's-Gravenhage, G. B. van
particuliere collectie.
Goor Zonen, I
[27] Annie M. G. Schmidt, Minoes, ill. Carl Hollander, Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij B.V., 1970.
[281 Guus Kuijer, Hoe Mieke Mom Naar maffe moeder vindt, ill. Mance Post, Amsterdam,
Em, Querido's Uitgeverij B.V., 1978.
[2 9] Jan Blokker, op oek naar een oom, ill. Wim Rottinghuis, Amsterdam, Uitgeverij De
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Bezige Bij,
1 974; particuliere collectie.
[ 3 o] Willem Wilmink, Buurjongens, ill. Fiel van der Veen, Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij Kosmos, '977; particuliere collectie.
[3 i] Joke van Leeuwen, Deesje, Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij B.v., 1985.
[32] Nicolaas Matsier, Ida stale een zebra over, ill. Willem van Malsen, Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij B.v., 1986.
[33] Marie Boddaert, Roswitha, verhaal uit de dertiende eeuw, ill. B. & J. Midderigh-Bokhorst,
Alkmaar, Gebr. Kluitman ,
1 9 09•; UB Amsterdam.
[34] Cissy van Marxveldt, Ben zomerzotheid, ill. Hans Borrebach, Amersfoort, Valkhoff &
Co.19271; particuliere collectie.
[35] An Rutgers van der Loeff, Rossi, dat krantenkind, omslagill. Fiel van der Veen, Amsterdam, Uitgeverij Ploegsma, 1 9 68; particuliere collectie.
[36] Tonke Dragt, De brief voor de koning. Ben avonturenverhaal, zesde druk, 's-Gravenhage,
Leopold ,
1 973 ; particuliere collectie.
[ 3 71 Paul Biegel, De tuinen van Dorr, ill. Tonke Dragt, Haarlem, Uitgeversmaatschappij
Holland, 1969; particuliere collectie.
[ 3 8] Toon Tellegen, Langzaam, zo snel als zijkonden, ill. Mance Post, Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij B.V., 1989.
{ 39] Els Pelgrom & The T' on Khing, Kleine Sofie en Lange Wapper, Amsterdam, E. Querido 5 s Uitgeverij B.V., 1984.
[4o] Margriet He mans Lieveling, boterbloem, Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij B.V.,
I 9 88.
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[4i a & 13] Jan Ligthart en H. Scheepstra, Het boek van Ot en Sien, ill. C. Jetses, Groningen,
J. B. Wolters, 1 9 i I ; particuliere collectie en Jan A. Niemeijer, De wereld van Cornelis Jetses,
Groningen, Uitgeverij De Vuurbaak, i976; particuliere collectie.
[421 Annie M. G. Schmidt, pp en Janneke, ill. Fie Westendorp, Amsterdam, Em. Querido's
Uitgeverij B.V., 1977.
[43] Els Pelgrom, De olifantsberg, ill. The Tjong Khing, Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij B.V., 1987.
[44] N. van Hichtum , Afke 's tiental. Een schets uit het Friesche arbeidersleven, ill. C. Jetses,
Groningen, J. B. Wolters, 1903; particuliere collectie.
[45] J. M. Selleger-Elout, Lijje Lorresnor, zevende druk, ill. Claudine Doorman, Den Haag,
Servire, z.j.; particuliere collectie.
[46] Theo Thijssen, Jongensdagen, derde druk, ill. Jan Sluijters, Bussum, C. A. J. van Dishoeck,
1 9 26; particuliere collectie.
[47] Imme Dros, De zomer van datjaar, ill. Waldemar Post, Bussum, Van Holkma & Warendorf / Antwerpen, Standaard, 1980; particuliere collectie.
[48] An Rutgers van der Loeff, Gideons reizen, vierde druk, ill. Jenny Dalenoord, Amsterdam, Uitgeverij Ploegsma, '97 5; particuliere collectie.
[49] John D. Batten, Ten waarschuwing voor lezers', uit Joseph Jacobs Celtic Fairy Tales,
1892.

Wat in de kinderjaren bet bade boeit en tooit I Het kinderboek

in Vlaanderen, 1830 -1985
Foto' sgemaakt door Geri Lilienthal,Deurne.
[I] P.J.Reinier, Fabelen, negenste uitgaaf, Kortryk, Drukkerij Beyaert-Feys, 18 53 ; A M V C
Antwerpen.
[2] Prudens van Du se Gedichtjes voor kinderen, Gent, Drukkerij van de Busscher Freres,
1849; AMVC Antwerpen.
[3] L. F. David, Verhalen voor de Vlaamsche jeugd, Gent, I. Vanderpoorten, 1878; AMVC Antwerpen.
[4] A. van Hasselt, Het Gulden Boekske. Gedichtjes voor Kinderen, derde druk, Roeselare, De
Seyn-Verhougstraete, 1886; s B Antwerpen.
[5] Pieter Geiregat, Verhalen voor kinderen, tweede druk, Gent, Drukkerij van I. S. van Doosselaere, 1857, Het Willems'-fonds no. 2 7 ; AMVC Antwerpen.
[6] Nap. Destanberg, Fabelen en kindergedichtjes, Gent, Drukkerij C. Annoot-Braeckman,
i87o; AMVC Antwerpen.
[7] Jan van Droogenbroeck, Dit zijn zonnestralen, Brussel, Nys, 18 73 ; AMVC Antwerpen.
[8a & b] A. de Cock, Uit de wonderwereld. Sprookjes voor groote en kleine kinderen, Gent, Drukkerij I. Vanderpoorten, 1889; SB Antwerpen. Er was eens..., ex-libris van Alfons de Cock
door Alfred van Neste; z.j. • s B Antwerpen.
[9] Frans Verschoren, Jeugd, bandill. Isidoor Opsomer, Zeist, M. Boogaerdt jr., 1 9 10; NC j
Antwerpen.
[1o] Paul Kiroul, Marietje van het sprookjeshof, omslagill. Nell Degouy, Antwerpen, L. Opdebeek, 1 939 ; NCJ Antwerpen.
[I I] Auctor [ Jan Bruylants jr.], Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen, omslagill. Emiel Walravens,
Antwerpen, L. Opdebeek, 1904; AMVC Antwerpen.
[ I2 C. de Kinder, Jan Zonder Vrees, ill. Emiel Walravens, Antwerpen, L. Opdebeek, 1910;
NC j Antwerpen.
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[13] Dina Demers, Blauwe luchten, bandill. Emiel Walravens, Antwerpen, Lodewyk Opdebeck, 1 9 13; N c j Antwerpen.
[14a & b] Ons Vaderland. Geillustreerd tijdschrift voor de jeugd, Brussel, Xavier Havermans,
november 1888, no. 4; s B Antwerpen
[1 5 a & b] De kleine Vlaming. Maandblad voor de jeugd, red. Leo Rolants, Deurne, december
1 9 57 en december 1 9 56; NC j Antwerpen.
[ 16a M. Bruggeman, De oon van den ruwaard, Averbode, P. L. Robberechts, [1 93 21,
Vlaamsche filmkens, reeksnr. 121.; NC j Antwerpen.
[1613] jo Briels, Rook onder vuur. Een avontuur van Pieter de Pei rim Averbode, Goede Pers,
1989, Vlaamse filmpjes, reeksnr. 18 43 .; Nc j Antwerpen.
[1 7] Felix Timmermans, Vertelsels, Brugge, De Kinkhoren, 1942; AMVC Antwerpen.
18 Lod. Lavki, De duivelsklauw, ill. A. Verstreken, Antwerpen, Leeslust, 1 935 ; NC j Antwerpen.
[1 9] Gerard Walschap, De vierde koning, ill. Edgard Tytgat, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1 9 35; N c j Antwerpen.
koa & b] _Jan Peeters, Kinderlust, ill. Floris Jespers, Antwerpen, Drukkerij Reklam, [1923];
sB Antwerpen.
[2 I] Jan Peeters, Kattepootjes, ill. Fred Garrels, Antwerpen, De Sikkel, 1 9 6o; Ncj Antwerpen.
[22] Anton van de Velde, Radijs en Bot op sterrevaart. Een kerstmisavontuur in e. .5. kapittels,
Brugge, Brussel, Roeselare, De Kinkhoren, 1 944, Opbouwen nr. v, 39; AMv c Antwerpen.
[23] Leen van Marcke, Het Lichte Huis, Adieu het Lichte Huis, Terug in het Lichte Huis,
Schoten, Uitgeverij Imago, 1955; NC j Antwerpen.
[24] A. van Nerum, Gevederde slang, omslagill. Hilde Maes, Antwerpen, N.V. StandaardBoekhandel, [1 9 6 3 ]; NC j Antwerpen.
[25] Johan Ballegeer, De H77 is gebleven, omslagill. Frans Mantouban v.s/Claikens & Partners, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1982; Ncj Antwerpen.
[26] Gil Vander He den Woensdag maar vanavond niet, omslagill. Paul Menses, Antwerpen,
C. de Vries-Brouwers, 1 9 8 3 ; NC j Antwerpen.
[27] Maria Heylen, Reis naar het verleden, Antwerpen Standaard Uitgeverij, 1 97 8; NC j Antwerpen.
[28] Mariette Vanhalewijn, De kleine Adam, ill. Rita van Bilsen, Tielt, Lannoo, 1 9 8 3 ; NC
Antwerpen.

Het kinderboek in de reclame
Foto' s van F eddo van Gogh.
[ia & b] In het circus, Amsterdam, N.V. Tandmiddelenfabrieken `ATOL ' vih L. Pool &
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Zonen; z.j.; particuliere collectie.
[2] H. E. Kuylman, Hans de torenkraai, ill. C. Rol, Zaandam, Verkade's Fabrieken N.V., 1935;
particuliere collectie.
[3] J. de Jonge, Vogel-album, derde druk, Groningen-Amsterdam, Firma K. Tiktak koffie
en theehandel, 1 9 24; particuliere collectie.
[1
C. Joh. Kieviet, In den dierentuin, Zaandam, N.V. Koek- en Beschuitfabriek v/h G. Hille &
4
5;• particuliere collectie.
Zoon, 12
9
[ 5 ] Van het Toovervischje, Rotterdam, Wed. J. van Nelle, ca. 1 9 2o; particuliere collectie.
[6a & b] Ontleend aan Bulletje en Boonestaak, Amsterdam, D'Roodkoopren Knoop, 1979;
Hans Stoovelaar, Amsterdam.
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[7] B. van Huet, De club uit Rustoord, ill. Adri Alindo, Rotterdam, De erven Wed. J. van
Nelle,
jaren dertig; particuliere collectie.
[8a & b] 't Avontuur van Piet Pelle op un Gazelle, Dieren, Gazelle Rijwielfabrieken, z.j.;
particuliere collectie.
[9] Joe de Gauwdief, ill. E. M. ten Harmsen van der Beek, Heerde, De Klok, z.j.; particuliere
collectie.
[1o] D. Hans, De knalclub van 3a, bandill. Louis Bron, ill. Menno, Rotterdam, Handel-Mij.R. S. Stokvis & Zonen ca.
,
1 9 26; particuliere collectie.
[II] E. M. ten Harmsen van der Beek, Flipje' s Avonturen. Hoe F lipje geboren werd, Tiel, Mij.
De Betuwe, ca. 1 93 o, Betuwe Film, serie I, no. 1; uB Amsterdam.
[1z] Eelco ten Harmsen van der Beek en Freddy Langeler, Hedenmorgen half elf Blookertijd,
Blooker's Daalders Cacao, z.j.;• particuliere collectie.
[1 3 1 Oud-Hollandsche Kinderrijmpjes, ill. F. Langeler, Weesp, C. J. van Houten & Zoon, z.j.;
particuliere collectie.
[14] Johan Fabricius, De wondere avonturen van Arretje Nof. I. Barrebart, de wildeman uit de
bergen, Delft, Calvê, '9 26; particuliere collectie.
[15] Het dappere tanners soldaatje, Jamin's Kinderbibliotheek, z.j.; particuliere collectie.
[16] De solist. Tijdschrift voor de Jeugd, tweede jaargang, no. 5I, 14 october 1912, Oss, N.v.
Anton Jurgens' Margarinefabrieken; particuliere collectie.
[171 Ons eigen tijdschrift, Weesp, C. J. van Houten & Zoon, 1 9 26; particuliere collectie.
[18] Het Sint Nicolaas Boek, uitgave van 'Ons eigen tijdschrift', Weesp, C. J. van Houten &
Zoon ,
1925.
[19] Ontleend aan Wordt vervolgd. Striplexicon der Lae Landers Utrecht-Antwerpen, Het
Spectrum, 1979.
[2o] Annie M. G. Schmidt, Floddertje, eerste deel, ill. Fie Westendorp, Zoetermeer, Nutricia, z.j.; particuliere collectie.
Annie M. G. Schmidt, Prilientje in de bergen, ill. Fie Westendorp, Prê, z.j., particuliere
collectie.
Annie M. G. Schmidt, Ibbeltje nr. 1 Vis, ill. Fie Westendorp, Vaassen, Venz z.j.;
particuliere collectie.
Annie M. G. Schmidt, Drie stouterdjes gaan voetballen, ill. Fiep Westendorp, ATA-Super,
particuliere collectie.
Annie M. G. Schmidt, Pluis en Poezeltje op school, ill. Fie Westendorp, Ideaal Persil, z.j.;
particuliere collectie.

z.j.,

Het gezicht van het kinderboek
[I] Ameet Tavernier, Gheestelijck ABC, Antwerpen, tussen i 5 61 en '564; U B Amsterdam.
[2] De weldadige Lie , of Het meisje in zesderleigedaanten. Een onderhoudend geschenk voor meisjes.
Met zevengekleurde beweegbare plaatjes, Amsterdam, Gebr. van Arum, z.j.; s B Haarlem.
[3] Jufvrouw Au el en hare zeven geleerde katten, Amsterdam, z.j.; particuliere collectie.
[4] A van der Hoop Jrs. Zn., De nieuwe Moeder de Gans, en de gouden eieren, Leiden z.j.;
particuliere collectie.
[5 en 6] Allerverschrikkelijkste geschiedenis van Pietje Hoogmoedig en waanwifze Miet, Amsterdam, J. Vlieger, z.j.; particuliere collectie.
[7] C. Joh. Kieviet, Uit het even van Dik Tram, le en 2e druk, Alkmaar, P. Kluitman, resp.
1891 en 1899; LBC Almere.
[8] Top Naeff, School-idyllen, bandversiering C. van der Hart, ill. C. Koppenol, Amsterdam,
H. J. W. Becht,
1 900; particuliere collectie.
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[9] C. oh. Kieviet, Fulco de minstreel, vijfde druk, ill. oh. Braakensiek, houtgravures A. C.
Verhees, Amsterdam, ca. 1. 9 2 5 ; particuliere collectie.
[1 o1 De Volks- en kinderbibliotheek van Nellie, Kinderfiguurtjes. Ben bloemlezinguit de werkjes
van mevrouw de Pressensi voor kinderen van io -if jaar, tweede bundeltje, Rotterdam, Massereeuw en Bouten, z.j.; particuliere collectie.
[I I] Nelly Bodenheim, Handje plak, Amsterdam, S. L. van Looy, 1900; particuliere collectie.
[121 Nelly Bodenheim, Groen groen grasje, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1923;
particuliere collectie.
[1 3 ] John Habberton, Helen'ss kleintjes, ill. Jan Sluijters, Rotterdam, D. Bolle, z.j.; particuhere collectie.
[4] C. Joh. Kieviet, De oon van Dik Trom, ill. Jan Sluijters, Amersfoort, Valkhoff & Co.,
19
07•; particuliere collectie.
[15]Kindje' s zonneboekje. Nieuw bundeltje, ill. Jan Sluijters, Amsterdam, z.j., particuliere collectie.
[16] Mien Visser-Diiker, De baron van Hi ppelepi p, ill. Leo Visser, Zaltbommel, Nutsuitgeverij , '9'7 ; particuliere collectie.
[I 7] Alfred Listal, Gouden re en Alkmaar, Gebr. Kluitman, '9 19; particuliere collectie.
{18] Maren Koster, Rie, ill. B. Midderigh-Bokhorst, Gouda, G.B.van Goor Zonen, 1919;
particuliere collectie.
[19] Marie Hildebrandt, Nieuwe versjes, ill. Nell Spoor, Utrecht, W. de Haan, 1 9 1 3 ; particuHere collectie.
[20] Anna van Gogh-Kaulbach, Lenie ten Heuvel. Lente, ill. Johanna Coster, Amsterdam,
Van Holkema en Warendorf, 12i;
9
particuliere collectie.
[2. ia] Marie Ovink-Soer, De Canneheuveltjes in Holland, ill. Rie Cramer, 's-Gravenhage,
G. B. van Goor Zonen's Uitg.-Mij. ,
1 92 9;
• particuliere collectie.
[2 lb] H. Brinkgreve, Huize Sonnevanck, ill. Sijtje Aafjes, Alkmaar, Gebr. Kluitman, 1927;
particuliere collectie.
[2 I c] Fenna van Cam en De meisjes Mees, ill. Nans van Leeuwen, 's-Gravenhage, G. B. van
Goor Zonen's Uitg.-Mij,. 1 9 2 9; particuliere collectie.
[22] Rie Cramer, Kinderdeuntjes uit grootmoeders tijd, Utrecht, Van Goor, z.j.; particuliere
collectie.
[23] Oom Abraham, De nee van Prikkebeen, ill. Daan Hoeksema, Amsterdam, Gebr. Koster,
1 909; particuliere collectie.
[24] Chr. van Abkoude, De zonnigejeugd van Frits van Duuren, ill. Jan Rinke, Alkmaar, Gebr.
Kluitman, I 9 I 6; particuliere collectie.
[25] Jan Rinke, Rakkers uit de Buurt, Amsterdam, Vennootschap Letteren en Kunst, i 9 I o;
particuliere collectie.
[26] C. de Leeuw-SchOnberg, lVie luistert mee?, ill. Bas van der Veer, Bussum, C. A. J. van
Dishoeck, 1 9 21; particuliere collectie.
[2 7a] L. T. Meade, Ben school van even meijes, ill. Nett Heyligers, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1903; particuliere collectie.
[2 713] T. Hellinga-Zwart, Jaap en Niki. Ben verhaal voor de kleintjes, bandill. B. MidderighBokhorst, ill. Sijtje Aafjes, Gouda, G. B. van Goor Zonen, 1920; particuliere collectie.
[28] Joh. Fabricius, Eiko van den Reigerhqf, Alkmaar, Gebr. Kluitman, 1922; particuliere
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[29] Margot Vos, Meiregen, ill. Raoul Hynckes, Amsterdam, Em. Querido, 1925; particuhere collectie.
[30] Eduard MOrike, Het Hoetselmanneje van Stuttgart, (bewerkt door N. van Hichtum) ill.
Tjerk Bottema, Santpoort, 1 9 2 5 ; particuliere collectie.
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[3I ] J. Stamperius, Drie jongens op een schip, ill. Jan Lutz, Alkmaar, Gebr. Kluitman, z.j.,
particuliere collectie.
[32] Piet van der Zanden, Geurt Boots vaart naar Indie, ill. Charles Boost, [Helmond, Boek,particuliere
1
collectie.
en handeldrukkerij• Helmond]935;
[33] Henriette van Eyk, Sinterklaas blifft een omer over, ill. Ruschka Wijdeveld, Amsterdam,
Em. Querido, i 94o; particuliere collectie.
[34] Piet Maree, Verjes van lang geleden, 's Gravenhage, H.P. Leopold's Uitg.-mij., 1934;
uitgeverij Leopold B.V.
[3 5] Marietje Witteveen, De tuintjes, Rotterdam, z.j.; particuliere collectie.

Ene marssekorff mit prenten I Drukkers en uitgevers
[I] Jacobus A. Voragine, Gulden legende, Gouda, Gheeraert Leeu; foto uit M. A. P. C. Poelhekke Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis, vierde druk, Groningen-Den
Haag-Batavia, J. B. Wolters Uitgevers-Maatschappij N.V., 1933.
[2] Quinten Matsijs, Maagschap van de heilige Anna, 1509; foto uit Victorine Hefting Kinderportretten, Rotterdam, Lemniscaat, 1969.
[3]Die historie van Buevijne van Austoen wit Engelant gheboren, Antwerpen, Adriaen van Berghen, i 5 ii; foto uit Emile van Heurck Les livres populaires flamands, Anvers, J. -E. Buschmann, 1931.
[4] Annibale Carracci `Reizende Italiaanse boekverkoper', eind zestiende eeuw; foto uit
Sigrid Taubert Bibliopola, deel a, Hamburg, Dr. Ernst Hauswedell & Co, 1966.
[5] Reinier Vinkeles, `Interieur van boekwinkel H. de Wit', gravure, '76 3 ; uit Sigrid Taubert Bibliopola, deel 2, Hamburg, Dr. Ernst Hauswedell & Co, 1966.
[6] Toelatingsdocument tot het Boekverkoopers, Boekdrukkers en Kunstverkoopers
Gild, Amsterdam, 1 7 8 5 ; uit Sigrid Taubert Bibliopola, deel 2, Hamburg, Dr. Ernst Hauswedell & Co,9
166.
[7] Kinder rent Rotterdam, T. C. Hoffers, ca. 182o • uit Sigrid Taubert Bibliopola, deel z,
Hamburg, Dr. Ernst Hauswedell & Co, 1966.
[8] Kinder rent Amsterdam, C. C. L. van Staden, i8a a; uit Sigrid Taubert Bibliopola, deel
2, Hamburg, Dr. Ernst Hauswedell & Co, 1966.
[9] Harmanus Hendrikus Kemink , gildeproef 'Tot lof van de edele boekdruk-konst', 177 6;
uit Historia. Maandschrift voorgeschiedenis en kunstgeschiedenis, negende jaargang, 1943.
[1 ol Hier heeft dejeught tot haer gerylJan de passers leven en bedrijf; uit C. F. van Veen Drie
eeuwen Noord-Nederlandse kinderprenten, Den Haag, N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, 1971.
[ ' Ia. & b] Prijsbanden; u B Amsterdam.
[12] Sinterklaasprent, Venlo, Weduw H. Bontamps, 18o 5 ; uit C. F. van Veen Drie eeuwen
Noord-Nederlandse kinderprenten, Den Haag, N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, 1971I.
[13] Kinder-Spelen, letter c, Amsterdam, C. C. L. van Staden (1822 - i 85o); uit C. F. van Veen
Drie eeuwen Noord-Nederlandse kinderprenten, Den Haag, N. V. Uitgeverij W. van Hoeve,
I 97 I.
[141 Tegeltableau van de firma J. Vlieger, Amsterdam, 1 9 19; foto Ino Roel, Gemeentearchief Amsterdam.
[1 5 ] Viering van het vijftigjarig bestaan van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels; uit Gedenkboek der F eestvieringvan het villtigiarigbestaan van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels op 12, 13 en Li augustus 180, Amsterdam,
uitgegeven door de feestkommissie, gedrukt bij Gebroeders Binger, 1868.
667
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[I 6a1 Diploma-ontwerp Plantijn van H. P. Berlage, 18 9 2; uit Tana Ledoux H.P.Berlage als
boekbandontwerper, illustrator en typograaf, Wageningen Fine & Rare Books, '988.
[I6131 Catalogus van de Internationale Tentoonstelling voor Boekhandel en Aanverwante
vakken, ontwerp van Hobbe Smith, ' 8 9 2; particuliere collectie.
[I 7a] Affiche van Piet Worms, Kinderboekenweek 1955; U B Amsterdam.
[i 7b] Affiche van Folkert Haanstra, Kinderboekenweek 1 95 8; us Amsterdam.
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Noten

Een pro_per profitelijc boec I Eind vijftiende en zestiende eeuw
I. De oudste druk dateert van ca. i 5 I 7 . Aangezien we daar slechts twee bladen van over
hebben, wordt hiergeciteerd naar een latere editie, die van 1576.
2. Aan het slot betoogt de auteur-bewerker dat hi' dit werk niet zozeer heeft geschreven om
de vrouwen op te wekken hun lot even lijdzaam te ondergaan als Griseldis, `mer op dat is
verwecken moghe die dit lesen sullen to verwonderen deses wives stantafticheit, ende dat
sie desgelijcs wat pinen onsen Heren Gode te bewisen, dat dit vrouwenaem oeren manne
heeft bewijst'.
3 Het is opvallend dat Plantijn een Artur-romans noemt, hoewel hi' de toch iets chiquere
Franse scholen op het oog heeft.
4. Gegevens over toneelopvoeringen vindt men bij Worp 1971 re r. en Pleij 1976-1977.
De bedoelde drukkers zijn Symon Cock uit Antwerpen en Jan Seversz. die Creupel uit
Amsterdam. In Maastricht droeg ook een school deze naam.
. Scheurleer, 1 9 12, biedt een overzicht van Nederlandse liedboeken van voor 1800.
5
6. Van Heurck, '944, p. 97.

Christen Jeugd, leerd Konst en Deuge 1 I De zeventiende eeuw
I . Geciteerd via Sanders 1 95 8, p. 47.
2. Samuel Coster, Duytsche academie, 1619, vs. 2 3 7-240 (in: S. Coster, Werken, ed. R. A.
Kollewijn, Haarlem i883, p. 463).
3. Geciteerd via De Planque 1926, p. 23 8.
4. Zie over de schrijfkunst van Van den Velde: A. R. A. Croiset van Uchelen, Deliciae, 1984.
5. Vol ens Drost 1914, p. 18. De door ons geraadpleegde uitgave, Antwerpen 1691, is
tweetalig.
6. Geciteerd uit de uitgave van G. D. J. Schotel, Utrecht 1867, p. 18-19.
7. Geciteerd viaVan den Boogerd 1 9 61, p.55-56.
8. Geciteerd via Van Selm 1 9 8 7 , p. 236.
9. Wij bedanken dr. B. van Selm hartelijk voor het beschikbaar stellen van een xeroxkopie
van de eerste druk van Gabriel Meuriers Guirlande desjeunes filles, naar het enig bekende
exemplaar in de 'Stadtbibliothek Vadiana' te St. Gallen. Zie ook Van Selm 1973.
1o. Het enig bekende exemplaar van dit boekje bevindt zich in de Herzog August Bibliothek te Wolfenbiittel. Zie ook Van Selm 1 9 8 7 , p. 2 7 8, nr. 2 3 , en p. 3 1 4, noot 281.
I I. Geciteerd via De Boo y 19 7 7, P . 43-4412. Geciteerd via Groenendijk 1 9 86, p. 22.
I. Het verscheen onder verschillende titels, zoals: Eenighe kleyne vragen voor de jonghe kinderkens,
en Kinderkens onderwijs, of korte vraagen en antwoorden voor de kinderkens om in de schoole
gebruykt te worden, of elders. Het meest kwam voor Eenighe korte vragen voor de kleine kinderen.
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Borstius' vragen zijn opgenomen in de latere drukken van de bestseller Trap der Jeugd van
Carel de Gelliers, het hiervoor besproken schoolboek voor het lees- en schrijfonderwijs.
14. Geciteerd via Dela Montagne 1 907, p. 2.
I5. Geciteerd via Dela Montagne '907, p. 6.
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* Het onderzoek dat aan dit hoofdstuk tengrondslag lit is verricht in samenwerking met
mijn vrouw, L. Buijnsters-Smets.
I. E. Bekker, wed. A. Wolff, Proeve over de opvoeding, Amsterdam en 's-Gravenhage 1779,
P. I 9.
2. Dasberg, p. 3 16, noemt twee historische kinderboeken in Nederland voor i800, wij
vonden 8 achttiende-eeuwse titels met in totaal 16o edities.
3. Buijnsters-Smets, Bibliografie, beschrijft voor de periode 1 700 - I 800 734 Noordnederlandse school- en kinderboeken in 1610 edities, maar dit betreft alleen de door ons
gevonden boeken.
4. Zie Peeters, p.355.
5. De leeftijdsgrens voor kinder- en jeugdliteratuur schuift overigens in de loop van de
achttiende eeuwgeleidelijk op, reden waarom Briiggemann en Ewers, p. 6, elke fixatie
afwijzen.
editie Marius
6. De ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer, Amsterdam I
5
.
],
p.
2
9
6
5
J. Dekker, Amsterdam [1
7 . Het bes luit daartoe was reeds op 8 juli 18 1 o door de minister van Binnenlandse Zaken
genomen.
8. Zie Fons van der Linden, 'The use of cloth in bookbinding and its introduction to the
Netherlands', in: Quaerendo 6 09 7 6), p. 272-298.
9. Het in Buijnsters-Smets, Bibliografie, beschreven aantal van 734 titels is slechts een fractie – ik schat tweevijfde– van de werkelijk verschenen boeken.
io. Van Veen, Excursie,. 7.
I I. [Johan van Heemskerk], Batavische Arcadia, Amsterdam 1647, p. 207.
I2, Justus van Effen, De Misantrope II I, (Amsterdam i 745 ) nr. 4 I p. 282; geciteerd naar de
Nederlandse vertaling door Pieter le Clercq.
Hart
het
Vd het
Verstand
en H
13. Allard Hulshoff, Verhandeling over de vraag ' Hoe moet men
van een kind bestieren, om het te eeniger tyd een nuttig en gelukkig mensch te doen
worden?', in: Verhandelingen Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, deel ix (Haarlem
1 765), p.38.
14. H. van Al hen Proeve van kleine Gedigten voor Kinderen, Utregt 1 778, p. 24.
I5. Zie P. J. Buijnsters, `Kennis van en waardering voor middelnederlandse literatuur in de
62 (1984), p. 39 -58.
I 8de eeuw', in: DocumentatiebladWerkgroep r8e Eeuw, nr. 61-62
16. B. L. van Albada, Uit de oude en nieuwe doos. Herinneringen uit de school en het leven van een
Nojarigen oud-hoofdonderwijzer, Groningen 1875, p. 9.
17. In zijn door het Nut uitgegeven Verhandelingover het kunstmaatigleezen, 4de druk (Leiden
1794), p.42.
18. 1k heb hier dankbaar gebruik gemaakt van een M o-B-scriptie over De kleine Print-Bybel
door mijn oud-student F. van den Brink (Arnhem 1981).
19. Philosophie der tollen en ballen, of het Newtoniaansche Zamenstel van Wysbegeerte, geschikt naar
de vatbaarheid der eersteJeugd, Middelburg 1 768, p. 3 6. Deze vertaling bevat de afdrukken
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van de originele Engelse plaatjes.
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20. P. Laurenberg, Het hernieu2vde en verbeterde Acerra Philologica, derde druk, Amsterdam
1734, p.* 3 v van het voorbericht door Joh. Hajenius.
21. Multatuli, De geschiedenis van Wouterje Pieterse, tweede druk, deel 1, Amsterdam 191o,
p.34.
22. E. Bekker, wed. A. Wolff, Proeve over de opvoeding, Amsterdam en 's-Gravenhage 1779,
p. II.
23. J. Locke, Over de opvoeding der kinderen. Van nieuws uit het Engelsch vertaelt [...] door
Pieter Adriaen Verwer, Amsterdam 1 7 53, p. 317.
24. In zijn voorrede tot D. J. Volkman, Hedendaagsche Historie van, en Reis-boek door Italien,
deel v 12e
,
druk, Amsterdam 1 779 , p. x I I I. Zie voor het onthaal van 'Emile' bier te lande:
Walter Gobbers, Jean-Jacques Rousseau in Holland, Gent 1 9 6 3 , p. 3 oo- 3i6.
25. Nederlandsche Bibliotheek, deel v I I, iste stuk (1 779), p. io6-Iio. In deel v I, iste stuk
(I776), p. 3 32-341, werd met een men elfin van verbazing en ironie het Plan van Philantropynsche Opvoeding besproken.
26. Brief van A. H. van Rechteren aan R. M. van Goens van 24-5-1778; zie J. Wille, De
literator R. M. van Goens en zip/ kring, dl. 1 [alles wat verscheen], Zutphen 19 37, p. 400.
27. Briiggemann en Ewers, p. 12-14.
28. Hun argument: 'Das entscheidende Kriterium ist bier die faktische Aufnahme durch
• Kinder undJugendliche' (p. 3) schuift de bewijslast door naar toekomstig receptieonderzoek.
29. Michel van der Plas, Onger#mde rijmen, Utrecht-Antwerpen z.j. (Prisma-boek nr. 90),
p. I 3 8.
3o. Zie ook het dusgenaamde artikel over Allart door Ton Broos in Spektator, j• rg. 9 , nr. 1
( 1 979), p . 14-25.
3 I. Proeve van kleine Gedigten voor Kinderen, p. 19.
3 2. Zie A. Dirkse-Balhan, `Spelen op het kerkhof. Over de dood in boeken voor kinderen ,
ca. 1 7 80 - I 88o', in: Dood en be raven sterven en rouwen .2-700 -1900, tentoonstellingscatalogus
Centraal Museum Utrecht[198o], p. '14-123.
33. 'Het lijk', in Proeve van kleine Gedigten voor Kinderen, Tweede Vervolg, p. 93.
34. 'De eenzaamheid', in Proeve van kleine Gedigten voor Kinderen, Tweede Vervolg, p. Ioo.
35. Zie J. Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in
Nederland, Assen 1972.
3 Voor het Swildens-onderzoek geldt de wet van de remmende voorsprong. De voortreffelijke studie van W. B. S. Boeles, De patriot J. H. S2vildens, Leeuwarden 1[88 4, heeft tot
op heden geen vervolg gehad. In 1 9 86 verwierf de Atlas van Stolk te Rotterdam niettemin Swildens' eigenhandige ontwerptekeningen voor zijn Vaderlandsch A.B.-Boek.
37. Weekblad voor Kinderen, deel I I, nr. 48, p. 383.
3 Avondstonden voor de Jeugd, deel ii (Amsterdam 18o I), p. 118-i 1 9.
39. W. E. de Perponcher, Onderwys voor Kinderen, deel I, 2de druk (Utrecht i 7 8 5 ), p. xrii.
4o. Ibidem, deel I, p.xx-xxi.
4I. Reijers, p . 43-44.
42. W. E. de Perponcher, Onderwijs voor Kinderen. Herzien en opnieuw uitgegeven door
mr. J. van Lennep, Amsterdam 186 3 , Voorrede p. v.
43. Kinderen la en I le en p. 25.
44. Ten aanzien van Swift kan men aarzelen, of de bij W. Houtgraaff te Amsterdam in 179i
verschenen editie van L. Gulliver' s Reize naar Lilliput enz. (Buisman 2223) toch niet mede
voor kinderen bestemd was. Zie echter F. J. A.Jagtenberg, Jonathan Swift in Nederland( uoo-INoo), Deventer 1989, p. 237-238.
45. J. H. Campe, Handleiding tot de natuurlyke opvoeding of Robinson Crusoe, geschikt ten dienste
derjeugd, deel I (Amsterdam 1 7 80), p. 4.
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46. Ibidem, p. 160.
47. Europdische Kinderbiicher vom I 1 . his um 19. Jahrbundert, p. 158.
48. Zie W. H. Staverman, Robinson Crusoe in Nederland, Groningen 1907, p. 1 45 -182, welke
bibliografie op tal van punten kan worden aangevuld door de Robinsonades uit de
collectie-M. Buisman J. Fzn. (thans bij de auteur).
49. M. G. de Cambon geboren Van der Werken, De kleine Klarissa, deel 1, 'sHage 179o,
p. 177-180.
5o. Ibidem, p. 6- 7 .
51. Zie Willem Breekveldt, `Opvoedingsidealen in de roman Cornelia Wildschut (17931 79 6) van E. Wolff-Bekker en A. Deken', in: Onderivijs & Opvoeding, p. 1 79 -19o; idem,
Pragmatiek van de roman. Een onderzoek naar aspecten van ' Cornelia Wildschut' , roman in brieven
door E.Wolff-Bekker en A.Deken, dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
1988.
52. E. Bekker, wed. A. Wolff, Proeve over de opvoeding, Amsterdam en 's-Gravenhage 1779,
p. 15.
53. Ibidem, p.58.
54. Bijvoorbeeld E. Bekker, wed. ds. Wolff, en A. Deken, Brieven over verscheiden onderwerpen
II, s'Hage 1 7 81, p. 39.
55. Agatha Deken, Lets voor Ouderen en Kinderen, Leyden 1804, p. 7.
56. Ibidem, p. 28-29.
57. Zie Bernard Kruithof, 'De deugdzame natie. Het beschavingsoffensief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen tussen 1 7 84 en 1860', in: Symposium 2 (1 9 80), p. 22-38;
W. W. Mijnhardt en A. J. Wichers (red.), Om bet Algemeen Volksgeluk, Gedenkboek t.g.v.
het 200 -jarig bestaan van het 'Nut', [Edam 1984].
58. J. Wigeri, 'Over de zedelijke opvoeding der kinderen', in: Prijsverhandelingen van de
Maatschappij tot Nut van ' t Algemeen, dl. 1 (1 7 8 9), p. 38.
59. Dat concludeer ik althans uit het exemplaar in mijn bezit.
6o. Zie P.. Buijnsters 'De Patriot als schoolmeester: Patriotse ideologie in achttiendeeeuwse kinderboeken', in: 1787 : De Nederlandse Revolutie?, Amsterdam 1 9 88, p. Too- '12.
61. De Engelsche Tieranny, p. 53.
62. De Booy, Kweekboven, p. 257.
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I. Dit hoofdstuk is medegebaseerd op de resultaten van een werkgroep. De deelnemers
waren: Tineke ter Berg, Astrid van den Berg, an Teter Boekestijn, Cindy Boo mans
Gerard Brantas, Marjolein Breeman, Jan Anton Brouwer, Inge Deutekom, Karin Evers,
Paul Feelders, Carla Fliihr, Ton van de Graaf, Jan Hegge, Helen van Houdt, Sjoerd de
Jong, Renee Joosten, Cees Kleywegt, Germaine Knipscheer, Monique Konings,
Harmke Kraak, Richtje Krul-Kramer, Xandra Lebens, Anniek van Lierop, Joke Oldenburg, Alinda Paul, Philippine Polders, Marleen van Rossum, Lia van Rijn, Margriet
Schoorl, Maud de Sitter, Anca van der Sluys, Frank van Veen, Wimco in 't Veld, Hans
van der Velden, Myra van der Ven en Jeannine van Wijk.
2. Nicolaas Beets, 'Over kinderboeken. Gesprek met Crito. (Eene voorlezing)'. In: Verscbeidenheden meest op letterkundiggebied,liaarlem '867, p. 43.
3 A. J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel I, p. 3'5-316.
4. Zie: Nicolaas Beets, Nicolaas Anslijn, Nic. zoon. Een woord aan allen, die den Braven Hendrik
gelezen hebben, Haarlem '838.
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5.
6.
7.
8.
9.

A. J. van der Aa, Biographisch IVoordenboek der Nederlanden, deel 12- 2, p. 906.
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, kol. 95o.
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel T, kol. 1106.
Beets, 'Over kinderboeken', p. 43.
Deze aantallen zijn gebaseerd op de resultaten van de in foot i genoemde werkgroep,

aangevuld met gegevens ontleend aan de doctoraalscriptie van Monique Konings: Deugd
Verheugt! Een onderzoek naar de moraal in negentiende-eeu2vse moralistische kinderboeken, Leiden
1988.
Jo. Achttiende druk ,
Amsterdam i8o6.
I I . De meest recente uitgave is: Nicolaas Anslijn Nz., De Brave Hendrik, gevolgd door De Brave
Maria. Leesboekjes voor jonge kinderen. Ingeleid en toegelicht door Anca van der Sluys en
Peter van Zonneveld, Schoorl 1989. [Naar de derde druk van De Brave Hendrik uit 1814.]
I 2. Zaltbommel ' 836- ' 838; geciteerd naar de tweede druk, Amsterdam i84o.
13. Fop I. Brouwer, Leven en werken van E. Heiman Groningen 1 9 58, p. 202.
14. Multatuli, V erzamelde Werken, deel 3, Amsterdam z.j., Idee 362, p. 213-.216.
I5. Geciteerd naar: Hildebrand, Camera Obscura, zesde druk, Haarlem ' 864, p. 273.
16. Het volgende is grotendeels ontleend aan: Marit van Zadelhof, Roodkapje en Assepoester
in de negentiende eeuw. Een orienterend onderzoek naar de verschillen tussen beide sprookjes. [Doctoraalscriptie Vakgroep Nederlands Rijksuniversiteit Leiden.] Leiden 1988.
17. Zie bij voorbeeld: J. P. Heije, Sprookjes uit de oude doos. Het sprookje van Roodkapje. Amsterdam 1846.
18. Moeder de Gans, V ertellingen. Zeer dienstigvoor de Jeugd om hun in het Fransch en Hollandsch
to oefenen. Tiende druk, Amsterdam 1810,
p. i2.
19. Het volgende is grotendeels ontleend aan: Xandra Lebens, Voorbeeldige dieren. Een
orienterend onderzoek naar kinderboeken over dieren uit de negentiende eeuw. [Doctoraalscriptie
Vakgroep Nederlands Rijksuniversiteit Leiden.] Leiden 1988.
20. Sioukje Troelstra, ' Jugendliteratur', in: Die Neue Zeit '901- 1 9oz, p. 716-721. Hier geciteerd naar P. v.d. Hoven, 'De geschiedenis van Kris-Kras', in: Refleks 1981, 1-4, p. 32.
21. M. Wibaut-Berdenis van Berlekom, Het both en het volkskind, geschreven voor de moeders der
arbeiderskinderen, Rotterdam 1906, p. 32-34 (reprint Culemborg I98o).
22. Het volgende is grotendeels ontleend aan: Rita de Haas-'t Hooft, Juventa. Almanak voor
jongelieden van beiderlei kunne. [Doctoraalscriptie Vakgroep Nederlands Rijksuniversiteit
Leiden.] Leiden 1982.
23. Geciteerd naar: P. A. M. Feelders, Het Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd 183418j2. [Doctoraalscriptie Vakgroep Nederlands Rijksuniversiteit Leiden.] Leiden 1989.
Aan deze scriptie is ook het volgende grotendeels ontleend.
24. Nederlandsch Letterkundig Nieuwsblad 5 maart '834.
25. Keetje Hooijer-Bruins,
Domineesdochter in 's-Graveland, Domineesvrouw in Zaltbommel.
Zaltbommel 1 9 84 p. 77-78. [Door D. Bruins verzorgde heruitgave van: Mine levensgeschiedenis verteld aan mijne kinderen, twee delen, Batavia 18841
26. E.. Potgieterd `Schriften voor de Jeugd', in: De Gids 1838, Boekbeoordelingen, p. 438 445; [idemd Poezij voor de jeugd', in: De Gids 1839, Boekbeoordelingen, p. 296-304 en 338 345 (geciteerd naar: Kritische S tudien I, vierde druk, Haarlem1-9-,
R R p. 287-31o).
27. Zie noot 2.
28. P. A. de Gênestet, Over kinderpoky, Amsterdam ' 8 5 8; Cd. Busken Huet, `Kinderboeken' in: Litterarische F antasien en Kritieken 8, Haarlem z.j. [bijdrage gedateerd '863].
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Beek-de Haan, Setske ie Marxveldt,
Cissy van
Been, Joh. H.304, 305, 622
Da en en dagen van admiraal Dubbel
Wit 304
Drie matrozen van Michiel de Ruyter,
De 304,622
Om de schat van Il Tigretto 304
Paddelje, de scheepjongen van Michiel de
Ruyter 303-305,622
Beethoven 286
Beets, Nicolaas (zie ook Hildebrand)
230, 2 3 2, 233, 247, 288, 290-292
Beijerinck 23 3 , 281
Beijers, J. L. 5 56
Beinaerdts, Pol 5 oz
Beke, Carel 3 21
Pim Pandoer 321, 324
Bekker, Balthasar 106, 143

Gerymde Kinder-leere of kort begryp van
den Neder-landtschen catechisms 143

Bekkering, Harry 462
Bel en de Draak 216
Belcampo 306

Belinfante 615
Bell, Pietje ie Abkoude, Chr. van
Belpaire, Marie-Elisabeth 482
Ben, oom 25 8
Benn 63 z

Bensdorp 5 16
Benzler, Johann Lorenz 203
Beproeving, of Beppo onder de Heiden , De
255,257

Berdenis van Berlekom, M. 273
Berg,
Ahasverus van den zoo
Geschenk voor deJeugd zoo
Nieuw Geschenk voor deJeugd zoo
Bergh, Van den 5 36
Bergh, S. J. van den 241
Berghe, Christiaen van den zie
Rovenius
Berghen, Adriaen van 8 , 592, 594
Berghuis, Hans 3 zz
Bergman, Henk 3 z 5 , 3 z6
Bergmann, Anton 483
Ernest Staas 483

Berken,
Tine vanAnna
=
Christina
Witmond-Berkhout) 4 1 45 4 1 55 4845
554,558,569,625

Berewoudjes , De 414
Dochters van degeneraal, De 414
F amilie Berewoud, De 414
Klaverblad van Vier ,Een 414
Min usters en ik 414
Rietje' s pop 5 58

Berkenkamp, Frederik '84
Berlage, H. P. 624, 627
Berquin, Arnaud 203, 2. 12
Berserik, Hermanus 579
Bertlein3 I o
Bertram 579

Carolien, het koetje uit Deft 579
Bertrams,Joep 387, 585
Bertuch,
Friedrich Justin 228
Bilderbuch fiir Kinder 227,228
Betlem jr., Guus 5 zz
Bettelheim, Bruno425
Uses of Enchantment: the meaning and
importance of fairy tales, The 4z 5
Betuwe, De5 16, 5 z 8, 5 3o
Bezige Bij, De 579, 63o
Bickes, Jacob 1 5 1
Bickes, Susanna I 5 I
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Biegel, Paul 42,8, 43 0 , 437, 540, 633
Toren naar de maan, Een 540
Tuinen van DorrD
, e 428, 43o
Biemans, Ienne345 , 35 5 , 362
Lang zulje leven 3 5 5

Mijn naam is Ka, ik denk dat ik besta
345

Biemond, Heleen 36
Biesheuvel 318
Bijl, Martine 356
Ellie Twaalfje 356
Tire, lire, let 'e 356
Bijlsma 3 o4, 3 o 5
Bijmoer, Wim 347, 579

Bilderdijk 604
Billie Ritchie en zijn ezel 57o
Bilsen, Rita van5 I o
Binger, M.H.623
Blasius, J. I 26, I 90

Vernieuwde en vermeerderde Acerra
philologica. Dat is, ses hondert nutte,
uytgelesene vermaeckel?jcke en denckwaerdige historien ende discoursen i 26
Hernieuwde en verbeterde Acerra Philologica. Dat is: Zes honderd nutte en
gedenkwaardige geschiedenissen [...]
tot nut der leesgierige Jeugd, Het i90
Blauw Geruite Kiel, De 389
Bletchley 461
Dixon Brett, Detective 461, 462

Bloem , Rein 3 2 2
Blokker, Jan 295, 320, 40 4, 406 , 634
Op oek naar een oom 404, 406 , 634
Blommaert, Alois5 02, 505
,?535
535
Blue-Band-tijdschrift 5 36
Blyton, Enid 5 13
Boas,
M. 20
Bob Evers zie Heide, Willy van der

Boccaccio, zie Decamerone
Bocstel, Hendrick Aerts van 91
Spieghel derjonckheyt , Den 91,

678

472
Boddaert, Marie412, 413, 622, 628
Roswitha 412,413,622,628
Sturmfels 412,6224
41 4, , 84: 85 5
Bodenheim, Nelly 8
6, 5 58 - 560,
563, 570, 575,
626
ABC 563

Backe, bathe Kuchen 563
Groengroen rase 560, 563, 626
Hand 'e plak 5 58, 5 59, 563
In Holland staat een huis 8, 563
Luilekkerland 563
Raadsels 5 58
Regent, het zegent, Het 5 58, 563
Tante Tor isjarig 563
12 sprookjes en rijmpjes 563
Boec vanden ambachten 3o
Boec van Zeden 2i
Boeckxken vanden houte ,Dat 82, 83
Boek enjeugd 5 I 3
Both in wo , Het 627
Boek voor dejeugd 632
Boekengids 494, 508
Boekenmolen 63o
Boekenoogen, G. J. 344, 5 5 8
Raadsels 5 58

Boekzaal der geleerde weereld, De 285 ,
60 3

Boele van Hensbroek,Jean Louis

634,

635

Boendale, Jan van 22- 2 5 , 28
Der leken spieghel (Lekenspiegel) 23- 2 5
Boexken: hoe datmen die kinderen leeren
sal den rechten Ghelove,
doer een
maniere eender Vraghe ende Antwoort
ondernijsende , Een 7 8, 80
Boer, Francijntje de 240

Gedichtjes voor Behoeftige Kinderen 240
Bohn, erven Francois 233
Boissevain, Guus 27

Piet Pelle, de schildpad en de haas 527
Piet Pelle' s ruimtereis 527
Boisteau7o

Theatre du monde 7o
Toonneel oft spieghel des aerdt-bodems,
Het 7o
Bolke de Beer ie Hildebrand, A. D.

Bomans, Godfried
426, 466

3 I 8, 320, 322,

42 25

Erik of het klein insectenboek 42,6
Kopstukken 422
Sprookjes 426
Bond, De 5 12
Bondus van Aquilea,
Nominale 593
Verbale 593

Johannes 593
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Boner, Ulrich 99
Edelstein , Der 99
Boni, Armand 5o8
Bontamp,
s H. 611
Bonte, Gregorius de 89, 98
Bontekoe, Willem Ysbrantsz.

Brabo voor dejeugd 5o2
Braboke 5oz

Bragt, T. J. van 152

3o5

Journael oftegedenckwaardige
Beschrijvinghe van de Oost-Indische
Re
3o5

Boonstra, Bregje 3 42, 345
Boost, Charles 576, 582, 634
Booy, E.P.de 171
Borculo, Herman van 113
Borrebach, Hans 417, 575
Borstius, Jacobus 147, 149
Kort Begrijp der Christelijke Leere 147,

Brakman, Willem 298, 304, 3o6, 522,
523

Jongensboek 522, 5 23
Brandaan 181

Brands, Gerard 634
Brandt, Marten Jansz. 595
Brant, Sebastian 94
Bravo 495
Brazil, Angela 41[2.
Breda, Aart van 579,632,633
Plezier met papier 579

149
Bos, P. R. 616

Schoolatlas der geheele aarde 616
Bos-Meilink396
Bosboom-Toussaint, A. L. G. 28i, 296

Breda, Jacob van 589
Breda-de Vries, C. van 632
Bredero, Gerbrand Adriaensz. 1o6, 542
Moortje io6

Brepols, Philippus Jacobus

Leycester-cyclus 296

Bosch, F. van den 322
Bosch, Johanna van den 188
Liederen over de vier Hoofd-Stoffen,
Het Vuur, de Lutht, bet Water en de
Aarde. Tot onderrethting en stichting
derJeugd I 88

Bosch van Drakestein, M. 536, 539
Bottema, Tjeerd 304, 569, 575, 576,
58o
Bottema, Tjerk 576, 581
Bouckaert-Ghesquiere, Rita
Boude, Gregor 5o5

Bloedigtooneel of martelaers spiegel der
doopsgesinde of weereloose Christenen,
Het 152

5 o8

Bouhuys, Mies 369, 540, 579, 633
Bouman, Bert58o
Bouman,Jansje 585
Bouw, T. 634

Groot Vertelboek voor het Katholieke
gezin 634
Bouwer, J. 6o8
Bovee, Juul 495
Bowen, Marjorie 461, 462
Viper of Milan, The 461
Boxsel, Pim van 58o
Braakensiek, Joh. 304, 393, 552, 554,
556, 557,626
Braaksma 356
Braau, Nicolaes 166

470, 488,
6o8
Brescia, Albertanus van 43, 48
De ante loquendi et tacendi 43
Konste om to leren spreken ende zwighen
alst tyt is , Die 43, 45, 5o

Brinkman, C. L. 619
Brinta 54o
Bron, Louis 526, 527
Browne, Gordon Frederick
Brueghel 6o8

561

Briiggemann 1 94, I 9 5

Bruijn, Aafje 575
Bruijn, Cor 576, 58o, 633
Keteltje 58o
Sijtje 576
Bruin, W. K. de 569,616
Bruna, A. W. 632
Bruna, Dick 58o, 632
Appel, De 632
Brunfels, Otto 593

Gulden ghebede boecxken wt den Ouden
ende Nieuwen testament vergadert,
Dat 594
Precationes biblicae 593, 594
Brusse, M.J.

627

Dierenkolonie in eengrote stad, Ben 627
Brusse, W. L. & J. 627 ,
628
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Brusse' s Boekberichten 627
Bruylants jr., Jan 484

Boeren van Oolen, De 484
Tijl Uilens_piegel in V laanderen 484
Buelens, J.-B. 469
Bueno de Mesquita, D. A. 57o
Buevijn van Austoen 6 592
Buffalo Bill 493
Buijnsters 351, 353
Buijs, Jacobus 196
Buisman, Jantien 585, 634

Cam en Jacob van 564
Campert, Remco 632
Lodewijk Sebastiaan 632
Canisius,
Petrus 8o

Bulleje en Bonestaak ie Jong, A. M. de,

Canter, Jacobus 590
Carmiggelt, S. 318, 634
CarminaBurana 378
Carracci, Annibale 597
Caslon, William 544, 546
Casteels, Hilda 496, 498

en Raemdonck, George van
Bun an 465

Pilgrim' s Progress, The 465
Burg, Hermanus van den '84
Biirger, G. A. 579
Baron von Mfinchhausen 579
Burmann, Gottlob Wilhelm 198
Busken Huet 29o-292
Buul, Tine van 634
Buys, Jacobus 197, 546
Bzzlletin 378
C
Caesar 594
Caesar, Julius 169
De bello Gallico 169
Caldecott, Randolph 5 5 3
Callant, Alexis 48o, 483, 494
F liek 483

Gedenkschriften van eenen holsblok 483
Zwarte Willem 483
Callenbach 233, 633, 634
Calve532, S35
Calvin 593
Cambon ,
Jacques de z I 2
Cambon-van der Werken, Margareta
Geertruy de 176, 212-215, 219

Kleine Grandisson, of de gehoorzaame
oon, De 212, 213, 215
Kleine Klarissa, De 213, 214
Maria en Carolina, of de opvoeding door
voorbeelden 214
Camp, Gaston van 5 I I

Ik ben Harry van de Achterbuurt 5 1 1
Sikkelstraat 12 5 I I
Campe, Joachim Heinrich 194, 209,
68o

Handleiding tot de Natuurlyke Opvoeding
of Robinson Crusa, geschikt ten
dienste der Jeugd 20 9 , 2 I I , 212 5 290
Robinson derJfingere 2II, 213

211- 213, 290, 476

Cathechismus oft eenghemeyn christelijck
onderwijs, om die jonckheit bequaemelijck to onder2vijsen
8o

Blond Miesje ontdekt Afrika 498
Kore 498
Loes , Lise en Liesbeth 498
Casterman, J. 472, 476
Cat, Herman de496
Catechismus 8o

Catechismus, of, Onderwikinge in de Christell*/ ke Leere 600
Catharina de Grote 193, 200

Cathechismus. Dat is degroote Kinderleere 8o
Cathechismus, dat is die Kinder leere 8o
Cato, Dionysius 18-21, 29-31, 98, 123,
126, 188, 190, 587
Catoos kop_pel-dichten van de seden 123
Disticha Catonis 16, 18-21, 24, 26, 28,
2 9, 33, 34, 4 1 , 43, 5 1 , 57, 123, 188,
19o, 587
Cato, Marcus 127
Cats, Jacob 106, 183, 184, 194
Cats, Nicolaas van 23
Cele,
Johannes 26
Celestine 59
, 62
Cents nouvelles nouvellesLes
Cervantes 211
Don Quichot 211, 310
Chalon, Christina 168
Chambre, Pierre de la ii9

Verscheyde brieven, bequaem in de schoolen tegebruiken 119
Chapelle Roobol, Suze la 626
Chesterton, G. K. 466
Orthodoxie 466
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Chineesche Schimmen 615

Chretien de Troyes 37
Chronicles of the Lorde of England,
o
The

Cicero 16
Claas Compaan I 72
Claes, Ernest494, 496
Witte, De 496
Clarke, Samuel 216
Clavis5 I 3
Cleef, I. van 607
Clerc, Jean Le 184
Clercq-Zubli, F. de 419
Blijde Stilte ,De 419, 625
Cleve, Johanna H. 604
Cleynen Catechismus, oft een onderwijs ende
fundament des christeliken gheloofs, den
kinderen ende allen slechten simpelen menschen boven maten nut endeprofi(te)lijthen. Noch een onderwijs in den Christendom voor dye simpele ende crancke ,Den

78,594
Cneudt, Richard de483
Cock, Alfons de480 -482, 496
Ditzijn V laamsche vertelsels 482
Ditzijn Vlaamsche wondersprookjes
482
Sprookjes voor groote en kleine kinderen
481
4_R 2
Uit de wonderwereld

Cock, Symon 6o, 85, 98
h P. G. M. 628
Coeberg,
362
Collaer-Feytmans, Gerardine ie
Demers, Dina
Collodi, C. 579
Pinokkio 579
Colloque 90
Combo-Bosch & Keuning 633
Comenius, J. A. (Amos) 135,
I

Coillie, j. Vail3 5 I, 3 5 4, 3 5 6,

Didactica magna I 35
Janua linguarum 135
Orbis sensualium pictus i3 5 , 186
Verrezen hondschen Diogenes of beknopte
verhandelingvan wijsheid '35
Commissaris Achterberg 324

Conrad,Joseph 462
Conscience, Hendrik470 - 47 2 , 47447 6 , 482-484

Eenige bladzyden uit het boek der nattier

476
Grootmoeder; twee vertelsels voor kinderen,De 472
Leeuw van V laanderen, De 47o

Contê, Lode496, 502
Cool, Cornelis Dircksz 164-166
Coolhaes, Caspar 595
Cooper, James Fenimore 3 zo, 333
Coo man Theofiel 48o
Coornhert, Dirck Volkertsz.76, 79,
599
Maeghdekens-schole 142, 599
Nieuwen ABC of materi-boeck, inhoudende diversche schoone sententien ende
leeringhen, soo wel tot verlichtinghe der
schoolmeesters,
als tot dienst ende
behulp derjonghers ende maechdekens
diegheen bequaemheyt en hebben om to
gheraken by meesters die fraeye handelingahe v nde pennen hebben, Eenen 79

Cordier, Mathurin 188
Colloquia i88
Corn, A. E.505
Corrozet, Gilles I oo
Coster, Charles de484, 486

Tijl Uilenspiegel 486
Coster, Johanna567 - 569, 575

Cosyns, Adrianus '36
Maria Stuart '36
Cottenje, Mireille 5 I I
Erzit muziek in de lucht 5 1 1

Waarom niet de waarheid?
326, 628

5 11

Couperus, Louis
Fidessa 426
Nippon 628

Oostwaarts 628
Psyche 426
Courieuse, oder so-genannte Kleine BilderBibel 186
CPNB 629
Cracco, Domien476

Cramer, Rie352, 353, 356, 439, 5 22,
536, 567, 569, 571, 572, 575,622
Kinderdeuntjes uit grootmoeders tijd 572
Cramer-Schaap, D. A. 5 22
Crane, Walter 553
Crez6e, Marion585
Crom, Matthias 8o
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Cromwell, Oliver 286

Verhalen uit de gescbiedenis van Belie'

Cronijcke van Hollant Zeelant ende Vrieslant van allegeschiedenissen int corte , Dye
I27

Cruikshank, C. 242
Crul, Cornelis76,
7 77,79
Gbeestelijcken A.B.C. ghetogen nut de
Psalmen van David, eer nut, oorbaer
ende nootsakelijck allen Christen menschen ende sonderlinge den 'on scholieren, om den selfden van joncx op
memorials to leeren tot versterckinghe ende stichtinghe van haren teeren verstande , Eenen 76, 77, 79
Curia palacium 43, 45 , 5 87

Cuypers, Karel ie Weetveel, prof.
D
Daalder, D. L.3oz, 3 33, 3 5 1, 397, 415
Daamen, D. A. 627
Daane, Jannie466
Avonturen met kinderen en boeken 467
Daantje zie Roggeveen, Leonard
Daar was eens een mannetje,' t was niet
21%. S , of de Geschiedenis van het huije
op het ijs 622

Daele, Henri van

5 1 1, 512

Freek 5 11
Piljefaan

5I2

Pitjemoer 5 1 2

Daemen, Jo 5 75
Dafforne, Richard91, I 1
II 5

Dageraad 5 13
Dahl, Roald 634
Dalenoord,Jenny 45 3, 540, 579, 5 82
Dalschaert, Angele 5 o8
Danckertsz, Cornelis 109
Dasberg, Lea 317, 318, 3 56, 409, 4255
437

Kinderboek als opvoeder: Twee eeuwen
pedagogische normen en waarden in het
historische kinderboek in Nederland,
Het357 , 425
Ddt was nog eens le en! 298, 3 o6, 309,
322

Deit was nog eens le en! 2 297, 304, 322

Dautzenberg, J. M. 478

Lentebloempjes 475
Verhalen voor de Vlaamschejeugd 474

Davidsfonds

13

Dbedroch der mannen 62, 64, 73
Dbedroch der vrouwen 62, 73

Decaigny, T. 5 i 2
Kinderpers , De 512
Decamerone 59

Decorte, Bert o8
Decroly, Ovide 487
Deel, T. van 322, 5 18
Strafwerk 5 18
Deelen, Wouter76

Defoe, Daniel 193, 21 1- 213
Robinson Crusoe 193, 2I I, 212, 232,
465, 484, 604
Degouy, Nell 485
Deken, Aagje 171, 213-216, 218, 219,
412, 603, 604

Cornelia Wildschut , of, degevolgen der
opvoeding 214,216
Fabelen voor de NederlandscheJeugd 216
Geschrift eener bejaarde vrouw 216
Lets voor ouderen en kinderen 2,5, 216
Proeve over de opvoeding ' 92, I94, 210,
2'6

5 , 124

Grammatica ofte leez-leerling-steunsel
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478

David, Jan Baptist 469, 476
David, Leonard Frans 474, 475
Fabelen en zedeiyckegedichten 475

Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, De 171, 213, 412
Delftsche Courant 622

Dematons, Charlotte 85
Demers, Dina (= Gerardine CollaerFeytmans) 484, 489
Blauwe luchten 484, 489
Eenig dochterije 484
op frolsken 484
Demers, Frans zie Elsing, J. M.

Democritus 1 33
Demoor,J. 487
Dene, Eduard de

93 ,I oo

Warachtighe fabulen der dieren s oo

Dens Carl
Carl 5 75
Dequeecker, Maurice 02
Destanberg, Napoleon 475 , 479
Fabelen en kindergedichjes 475, 479
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Destrucyen van Troyen zie Historye vander
destrucyen van Troyen,Dye
Devoot endeprofitelijckboecxken, inhoudende veel gheestelljcke Liedekens ende
Leysenen,Een 84-86
Dialogue 90
Dick, Phiny 58o

Pom van de Pomheuvel 629
Dick Bos 3 zo
Dicke, Otto540, 58o
Dickson, Harry zie Ray, Jean
Dictionaire 89, 90
Diddens, Hendrik502
Diderot 2I0
Encyclopidie 210

4 22- 4 2 4543 8 ,

45 8 , 540,

,
Schone slaapster in het bos
De 620
Doorman, Claudine446, 575
Dore, Gustave 263
Doremi 5o2
Dorpe, Roland van den 590
Dorrestijn 373-375, 406
Mooi van lelijkbeid 373, 374
Spaanse kat speelt dubbelspel, De 406
Terugkeer van de Spaanse kat , De 406
Wraak van de Spaanse kat, De 406
Douwe Egberts 539, 54o
Doveren, J. van540

Didot55o
Diekmann, Miep 311, 312, 315, 318,
4 20 ,

Donatus 1 8 26, 41, 43
Doolaard, A. den322
Doorman, Christine 620

62_,
8 634

Boten van de Brakkeput, De 628
31-,
R 422, 423, 424
Da en van olim , De
Mari 'n bij de Lorredraaiers 3 I I 3 I 5
Panadero Pan (= Panaderio Pan) 423
Total Loss, weejewel 438

Bonte wereld van het circus, De 54o
Draak, Maartje 425
Dragt, Tonke 4o, 429-432, 540, 585,
628
Brief voor de koning, De 429, 431, 432
Dreesen, Jaak511
En boven het dorp de zilveren vogels 5ii
Drie katjes , De 6i9

Diepstraten 352

Drie poente die de vrouwe haren sone leerde

Dieren, Van 476
Dieren ABC 619

34, 35
47_R-4_0
R
Droogenbroeck, Jan van
Ditzijn onnestralen 478, 479

Dietse Cato 20, 2I, 28, 29
Dijck, Christoffel van 542
Dijck, Jozef van 483
Dik Trom zie Kieviet, C. Joh.
Diogenes 135
graaf 16
Dirk II,
Diskus, De 324
Diversefigure al numero di ottanta S97
Dobbel-cabinet der christelycker wysheyt,
besluytende in korte vraegen en antwoorden,
d' eerste beginselen en leeringhen van het
catholyk geloove, die de 'on he kinderen
meest behooren to weten, ende ghevoegelijck
souden moghen beantwoorden,Het '57,
1 59
Doesborch, Jan van 61, 65, 59o, 592
Doeve, J. F. 63o

Dokter Langpootmug 629
Dolhain, Belleke58o
DOH, J. 208
Dom, Pol331, 575, 58o
Donatus, Aelius 16, 41, 587, 593
Ars minor 16, 43, 44, 593

Droom en daad, Maandblad voorjonge Meis'es 6z8
Droomboek, Het 472
Dros, Imrne341, 451, 453
En een ti 'd van vrede 341

Zomer van datjaar , De 45 1, 453
Ducray-Duminil, F. G. 1 81

Contes moraux de ma grand' tante I81
Winter avond vertellingen van Grootmoeder de Gans 181, 225-227
Dui end en een nacht 535
Dulieu, Jean540, 5 8o,

632,

633

&fie en Buikie in de knoop 540
Francesco 632
Paulus de boskabouter 444, 58o
Dumas322

Drie musketiers , De 322
Durnez, Gaston 02
Du se Prudens van 473, 476, 478
Gedichties voor kinderen 473, 476
Prenteboekje voor bewaerscholen 476
Verhalen uit degeschiedenis van Belie
478
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Duytschen Catoen, De 91
E
Eeden, Frederik van426
Kleine Johannes , De 426
Eeden-van Vloten, Martha van426
Eelco ie Harmsen van der Beek, E. M.
ten
Effen, Justus van 178, 194
Egmond, Van 192
Egmont, erve weduwe Jacobus
van 582, 191, 595
Ekkers, Remco306, 35 1, 361, 364, 365,
370, 373, 380, 381, 385, 386, 388, 389
Faun bij de grens , Een 386
Haringen in de sneeuw 385
Praten met een reiger 386, 388
Elisabeth, koningin 136
Elsevier 625
Elsing, J. M. ( = Frans Demers) 5 o 5
Elwe, J. B. 203
Embder bedingen 76
Enden, Franciscus van den 135

Philedonius I 35
Engelsche Tieranny , De 183, 225, 2.24
Enschedê546, 607
Erasmus, Desiderius57, 59, 6o, 65 , 66,
68, 71, 73, 75 , 105 , Io6, 130, 137, 142.,
188, 594, 542, 588, 590, 593, 596

Aengaende de Beleeftheidt der kinderlijkcke Zeden 596
Colloquia familiaria 89, 5 3o, 1 88
De civilitate morum puerilium libellus
65, 66, 122, 130, 131

Goede manierlijcke seden 66, 68, 75, 79,
9I

Institutio principis christiani 57
Van de borgerlijke wellevendheid der
kinderlyke eden 122
Esopet 94
Esopisse verdigtzels van Phaedrus 126

684

Esopus (Aesopus Graecus) 94, 96-98,
500, 124, 161, 190
Facetae morales 94
Esopus(Aesopus) 7o, 75, 73, 95-98, Ioo,
101, 124-126, 193
Esther 87
Euryalus en Lucresia 62
Euryalus et Lucretia 59

Evangelien en epistelen I I 5
Evangeline = H. M. C. van Oosterzee)
275,276

Reis naar Java. Verhaal voor dejeugd,
De 275 , 276
Evans, Edmund 553
Everaert, Marten7o
Evers, Alie 8o
Eversdijk, Wilhelmus I 5 I

Heeren lof, verkondigt uit den mond der
kinderen, Des 15 1
Ewers 194, I 95

Extra Fraai Kinder Prent-Boek. Zynde
Voorzien Met afferente Afbeeldingen,
Benevens Verscheide Beesten en Vogelen.
Alle in Hout Gesneden door H. Numan.
Waaragter ook gevoegt un de Zeven Wonderen der Waereld, door wylen C. van
Si hem 182
Eyk, Henriette van 5 76, 5 82, 63 3, 634
Michiel 576
Sinterklaas blifft een omen over 5 82
Eykman, Karel 345 , 346, 348, 3 5 I, 3 57,
358, 365, 373-375, 378, 380, 381, 383,
438,634

Liefdesverdriet 374
Ruimje kamer op 374
Wie verliefd isgaat voor 374, 383
Eynatten, Maximiliaan van 161
Eyzenbach, Tom 585
F

Fabelen van Esopus 193
Fabricius, Johan305-307, 5

22,

5 32,

535,578,579,628

Eiko van den Reigerhof 305 , 5 35, 5 78,
579

S cheepsjongens van Bontekoe , De 3o 5 307,324,535,579,628
Toontje Poland, een Alkmaarsejongen in
de dagen van Napoleon 3 o6
Toontje Poland onder de tropeRon 3 o6
Wonderbaarlijke avonturen van Bartje
Kokliko, De 5 22, 5 35
Wondere avonturen van Arretje Nof, De
5555532,535,579

Facetus 16, 20, 21, 34
Faukelius, Hermanus 143, 547

Kort begrip der christelijke religie 543,
'44
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Faustus, dr. 6o8
Feenstra, Hiltsje 444
Feith, Jan ( = Kris Kras Kzn.) 5 27, 5 7o
Feith, Rhijnvis 604
Fens, Kees 295 , 298, 299, 302, 316, 341,
34 2 5 3445 3455 35 35 35 8 - 361,372
Goedemorgen, welterusten 341, 342
Ferdinandusse, Rinus322
Feys, Eusêbe 48o
Fe ter Miep de 575
Fielding, Henry 392
Fierabras 68
Flanders, John = Raymond-Marie de
Kremer) 495
FlaviusJosephus 6o

Distructie vander stat Jherusalem, Die
6o, 63
Fleischman, J . M.546, 5 5 o
Flipje 5 15, 5 16, 5 28, 5 3o, 575
Floris V 23, 270, 271
F loris ende Blancefieur 59, 6o, 62, 6 5 , 68,
7o, 106, 590

F lorisandus 59
F lorius et Albus flos S9
Flothuis, Marius 63 3
Fokke, Simon 177, 179
Fonck, Joan 164, 166

Heylige-daeghs schole, inhoudende schoone
uytlegginghe op de evangelien van de
heylige dagen, soo men die houdt inde
Heylige Kercke door' t gansche Jaer
164,
166

Seven vroeden van Rome 166
Fontaine, Jean de La468 5 475
Uytgekozen verdichtselen 468
Fontaine Verwey, De la 76
Fontein, De 634
Fonteyne, N.E.471
Kinderjaren 471
216
7
Fortunatus 18,

Fortunatus bore en wenshoedeken 472
Fournier, Pierre Simon 546
Francq van Berkhey, Joh. le 168
Zinspelende gedigjes 168
Fransche Tieranny ie Nieuwe Spiegel der
Jeugt
Fredericus, magister 17
Frederik, Gerrit 187

ChristeYken Tijd-verdryver , Ofte Geeste-

lykRaadzelboek: Bestaande in
t'Negentiguytgekipte Schriftuurl
ijkeRaadzeltjes uyt het Oude ende
Nieuwe Testamentimet haare
Schriftuur-plaatzen aangewezen.
Zeer stigtelyk by een verzameld voor
deJeugd, Den 187
Frederika, rinses 204
Fredrix, Emiel 496, 5 o8
Friesland 5 18
Frobenius S7
Fronemann, W. 495
Fulco de minstreel ie Kieviet, C. Joh.
G

Galerij van afbeeldingen voor de Jeugd 227
Galland, Antoine 178

Dui end en e'en Nacht 178
Milles et une Nuits, Les 178
Gansfort 593
Garamond, Claude 542
Garde, K.. van de 6o8
Garmers, Sonia 45 8
Orkaan en Maya 45 8
Garrels, Fre

5o3

Gartenlaube, Die 5 5 6
Gaule, Amadis de ie Amadis de Gaule
Gautier 22
Alexandreis 22
Gazelle522, 524, 527
Geerling, 0. 5 69
Geesink,Joop 5 39, 540
Geiregat, Pieter 475 -47 8 , 483

Verhalen voor 'one lieden 475
Verhalen voor kinderen 475 477
5

Gelder, Van3o5
Geldrop, P. van 5 3 3, 619
Gellert 190
Gelliers, Carel de 114, I I 5, 596
Trap derjeugt, De 114, 11[5, 596
Gênestet, P. A. de 195 , 290 - 292, 3 52,
354
Genlis, Mme de 216

Genoveva van Brabant 471
Gerdes, Eduard 297, 309
Gerdink, Laura5 8o
Gerhard, j. W. 2 97, 3 1 95 40 95 4 1 05 4145
415,426
Gerlach, Eva381
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Gershwin 375
Geschiedenis van De Bezige Bib De 63o
Geschiedenis van den gulzigen Thomas , De

57o
Geudeker, C. H. 633
Gezelle, Guido484, 495
Van den kleenen hertog 495
Gheestelijck ABC 543
heestelycke diamanes,
j perelkens, ende
G
blommekens voor de cleyne kinderen 161

o 82
Ghelen, Jan van7,
Ghesquiere, R. 319
Gids, De 281, 414
Giffen, R. van327
Glorioso zie Goeverneur, J. J. A.
Gnapheus, G. 93
Acolastus 93
Godewyck, Pieter van 133
Wittebroodskinderen of bedorvenjongelinen I 33
Goede leken reghel, De 29

Goede Pers, De 494, 4955 502
Goens, R. M. van 193, 208
Goetman, Lambertus 26-28, 29, 91
Spiegel derjonghers 27, 28, 91
Goeverneur, J. J. A. (= Jan de Rijmer,
oom Jan) 232, 233, 240, 241, 259,
z6o, 291, 292, 352-354, 480, 484, 616619
Doctor Faust of Het verbond met
Satan 260
Glorioso 259, z6o, 288
Goudsmid van P arij,s De 260
Kinderschat 617
Wat Oom-Jan nog in tijn ak vond.
Nieuwste verjes, deuntjes en liedjes
(naar vreemden en eigen) te le en te
zingen en van buiten te leeren, in huis en
school 6i6
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Gogh, C. M. van 556
Gogh-Kaulbach, A. van 568, 627
Hektor 627
Lente 568
Goor, G.B. van522, 563, 579, 580,
62o, 622, 629
Goossens, Armand 495
Goossens, Gerard 72
Cieraet der vrouwen, Het 72
Gosemius, Gerard 68-70

Cieraet der vrouwen 68
Gottmer 634
Goutier483
Graft, C. Catharina van de563
IV aarom en waardoor 563
Gran' on, Robert 54', 542
Grave, J. E. 607
Greenaway, Kate 553
Greene, Graham46o-462
Little Train, The 461
Sort of Life, A 46o
Greup-Roldanus, S. 622
Grigniani, L. 597
Grimm, Jakob39, 261, 262, 426, 471,
480, 482

Kinder- undHausmiirchen 261
Grimm, Wilhelm39, 261, 262, 426,
471, 48o, 482
Kinder- and Hausmarchen 261
Griseldis 56, 61, 471
Groene Amsterdammer , De 625
Groeninge of de Slag der Gulden Soren 484
Groot ABC boeck 76, zoz, 225

Groot, Gijsbert de 107
Groot, Hugo de 219, 27o
Groot, J. W. de520
,
Bloemenvelden
De 520
Groot, firma De 107-109
Groote, Geert 5 88
Grote kabouterboek, Het 53o
Grote nikkerboek, Het 3o

Gulik, J. van 207,208
Gunning, J. H. 396
Kind, Het 396
Guyot, Francois 5 42.
H
Haagsche Robinson, De 211
Haase Post , De 628

Haan, Tjaard W.R. de 397
Haan, W. de 622, 628
Haanstra, Folkert 631
Haanstra, W. 619
Twaalf nieuwe kinderspelen mettang en
pianobegeleiding 6i9

Haasse, Hella S. 296, 316, 633, 634
Habberton 561
Helen's kleintjes 56i

Hadamarius, Reinhardus 65, 67
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Goede manierlijcke seden, hoe de 'on hers
gaen, staen, eten, drincken, spreken,
swijghen, ter tafelen dienen ende de
spj.se ontghinnen sullen, doer vraghe
ende antwoordeghestelt 67, 68
Haemstede, Adriaan Cornelius van 1 5 1
Historie der martelaren 15 1, 1 5 2, 1 5 5
Haesaert, Clara 5 o8
Hagendoren, Elsa van 506, 5 76
472, 478
Hahn, A.E.E.
Bloemkorfken derjeugd 472
Hajenius, Johannes 1 90
Hakvoord, B. 1 19
Gemeene zendbrieven, zo die in de Duitse

scholen van Nederland wordengeleert 1 19
Hall, John 212
Hamersvelt, S. A. M. van zie Havelte,
Sanne van
Hammenecker, Frans 495
Haneboek 76, 173, 186, 202
Hanicq 472
Hanlo, Jan 374
Hans, Abraham 484, 492, 495, 5 oz
Hans, D. 5 26, 5 27
Knalclub van3a, De 5 26,5 27
Zonnebloem 5 27
Hans, Willem 502
Hardenberg, Willem 569
Haren Noman, Dirk van 607, 608, 620
Harmonie, De 634
Harmsen van der Beek,
E. M. ten
(= Eelco) 5 2 5 , 5 2 7 , 5 28, 5 3 1, 5 35,
S36, 575,626
Joe degauwdief 5 25 , 5 27
Hart, C. van der 5 5 5 , 5 5 6
Hart, Maarten 't ( = Martin) 309
Hartman, Evert341
Oorlogzonder vrienden 341
Hartman, Pieter z zo, 221
Hendrik en Anna Z 20 ,2 2 1
Hartog zie Sjofelen
Hasselaar,
Kenau 286
Hasselt, Andre van 477
Gedichijes voor kinderen 477
Hauff426
Haust 5 3 5
Havelte,
Sanne vanS.
= A. M. van
Hamersvelt) 419, 420

Havermans, Xavier 488, 491
Hazeu Czn, J. 223

Beloofdegeschenk, Het 223
Leerzame Gesprekjens 223
Hazeveld, Frans 5 76
Hee, D. van 472
Heemskerk, Johan van 178
Batavische Arcadia 178
Heemskinderen ie Vier heemskinderen
Heerman, Franciscus 1 27, 190
Guldene Annotatien I 27, 190
Hegius, Alexander 5 88
van
Heide,
Willy van derWillem
=
den Hout) 322, 324-329
Arie Roos als ruiltnatroos 3 26
Avontuur in de Stille Zuidzee 329
Cnall-effecten in Casablanca 3 29
Driejongens op een onbewoond eiland 326
Heibel in Honoloeloe 324, 32 5 , 329
Hoog spel in Hongkong 329
Kabaal om een varkensleren koffer 324
Klopjacht op een kapitein, Een 324
Meesterstunt in Mexico , Een 3 24, 3 29

Motorboot voor een drijvend fleje,Een
324

Pyamarel in Panama 329
Speurtocht door Noord-Afrika, Een
329

Trammelant op Trinidad 29
Vreemd krakeel in Californil 32 5
Heidekens, Tony 496

Heidelbergse Catechismus 176
Heije, Jan Pieter 2 3 2, 2 3 3 , 26 5 , 292,
353,480
Sprookjes van moeder de Gans 265
Heijermans, Ida 483, 5 58
Heijligers, Nett 5 36
Heijn, Albert 540
Heinen 376
Heimans, E. 25 3, 254, 5 18, 626
Door het rietland 254
Hei en dennen 254
In de duinen 25 4
In het bosch 254
In sloot en plas 2 54
Van vlinders , bloemen en vogels 2 3, 254
Willem Roda 6z6
Hein, Piet z7o, 286
Heirstraeten469
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Heldt, J. H. 246
Hellenbroek,
Abraham 186
Voorbeeld der Godlyke Waarheden voor
Eenvoudigen 186

Hellinga-Zwart, T. 577, 622
jaap en Niki 577

Helmers,
J.F. 268
Hollandsche Natie , De 268

Helmond 576
Hemeldonck, Emiel van 502
Hendrik vi 32
Henkes, Hans 585
Henstra, Friso 540, 58o
Hepkema & Van der Velde 564
Here 513
TintiniKuifje 513

Hers, Anna 419,626
Beugeljong,Het 419, 626
Herzen, Frank 585
Heskes, Wam 575
Hess, Felix 575
Hess-Binger, Eliza 563
Heukelom, J. B. 627
op en om het krabbelbaaiqje 627
Heul,Joop ter ie Marxveldt, Cissy van
Heurck, Emile van 8 7, 47o
Heusden, Alfons van 379, 58o
Heyohannes
,
van
J
der 2o6
He den Gil Vander 5o9, 5 11
Chipseter,De 5i 1

Woensdagmaar vanavond niet 509
Helen Maria
Maria 509, 5 II
Reis naar het verleden 509
He mans Annemie 383, 585, 634
He mans Margriet 435, 436, 585, 634
Lieveling, boterbloem 435, 436
Heyningen Bosch, M. van 237, 239
Vader Jakob en zijne kindertjes 237,
2 39
Hens Anna 137
Heyns, Peeter 76, 93, 137, 138, 142,
598,599
A
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B c, oft exemplen om de kinderen be-

quaemelick to leeren schryven, inhoudende veel schoone sentencien tot onderwysinghe derjonckheyt 79
Miroir des mesnageres, comedie treshonneste,representant la difference d'une
bonne et mauvaise mesnagere , Le 142

Hens Zacharias
Zacharias 141, 142, 598, 599
Deuchdenschole ofte spieghel derjonghe
dochteren. lVaer inne verthoont wordt
het verscheel ende d' uytkomste van de
deuchdig,
eedige ende wanckelbare
1 12
wulpsche dochters 14,4

Hichtum, Nienke van ( = Sjoukje
Troelstra-Bokma de Boer) 273, 319,
4 26 ,444,445,447,455,4 8 3,488,496,
558,563,576,581,616,622,628
Aike' s tiental 440, 444, 445, 447, 448,
455, 496, 616, 622, 628

Kajakmannen 622
Hiel, Emanuel 48o
Hilarides,
oh. 126
Hildebrand ( = Nicolaas Beets) 247,
262, 292,599
Camera Obscura 247, 599

Hildebrand, A. D. 427, 428, 434, 540,
626

Avonturen van Bert en Bertie Brinta,
De 540
Bolke de beer 427, 428
Monus de man van de maan 434
P. P. Koekelberg en z'n vriendjes 626

Hildebrandt,
J. A.

212

g
one
Robinson, De 2

Hildebrandt, Marie 567
Nieuwe verjes 567

Hildegaersberch, Willem van 17
Hille, G. 519,520,535
Hille-Gaerthe, C.M.
van 419, 628
Onder het stroodak 419, 6 28
Hillenius, D. 444
Hippocrates i 33

Historie van AdamlNoachlAbrahamlLot
en Isaac , De 182
Historie van Bontekoe 172
Historie van den coninclycken propheet
David, De 87,115,172,181
Historie van den Man met de Bonte-Muts,
De 191,192
Historie van den Ouden enJongen Tobias,
De 182
Historie van den ouden Tobias ende van synen
sone denjonghen Tobias , Die 87
Historie van den Verloren Sone 182
Historie van den vromen engodvruchtigenjongeling Joseph , De 87
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Historie van Joseph den Vromen To4, 114,
'15,598

Historie van JosephiSimpsonlen Jonas,
De 182
Historie van Sandrijn ende Lansloot 62
Historie van St. Anna, De 161
Historien ende fabulen van Esopus, Dye 95
Historye vander destrucyen van Troyen,
Dye 55, 56, 59, 61, 590
Hoefkijn van Devotien, Het 590
Hoeksema, Daan57o, 572, 619, 6zo
Hoekstra, Han G. 298, 304, 322, 345,
361-364, 372, 539 , 54 0, 579 , 630, 634

Avonturen van F lip en Fla , De 539,
540

Mute en het ambacht , De 63o
Rijmpjes en verjes uit de nieuwe doos
342,343,345,362,363,569

Verloren schaap , Het 362, 364
Hoen, Pieter 't 176, 195
Hoffmann ie Piet de Smeerpoets
Hofkamp, K. 617
Viooltjes 617
Hofman, Anton 296, 297
Hofman, Toke 296, 31o, 311
Hofman, Wim 45 2 3454, 585
Tweede both van Wim , Het 452
trim 45 2 , 454
Hoge, Wolter de 589
Hohmann, Anneke 585
Hold, Ernst 274, 275

Erziihlungen aus der Fremde 274
Jonge reiziger of nuttige en aangename
verhalen uit het leven en de bedrijven
74
28o
van vreemde volken, De 2-276,
Holkema, Tj. van 625
Holkema & Warendorf, Van 2 563,
625,
626
Holland 633
Hollander, Carl 401, 540, 8o

Hollandsch Penning-Mageqijn voor de
jeugd 284-286
Hollandsche Robinson, De 2I I
Holtrop, Aukje 345, 346, 348, 386
Holtrop, W. 201, 546, 607
Homberch, Eckert van 91
Homerus465
Ilias 465
Hondenparty 619

Honderd Wisselende Tafereelen 615
Hondius, Gerardus Puppius 186
Hontsum ,
Zegerus van 162
Hoof, Pons van 493
Hooft z86
Hoog, M. 244
Kind van den dronkaard, Het 244
Hoogendoorn, Toon 8o
Hoogeveen 482, 493, 617
Hoogstraten, Francois van 135
Hooijer-Bruins, Keetje 288-290
Hoop, A. van der 548

Nieuwe Moeder de Gans, en degouden
eieren, De 548
Hopsomer, Willem 94
Hora Adema, Wim 633
Horst ,
E. B. ter 616
Hoste, A. 488
Hout, Jan van 138, 140
Hout, Willem van den ie Heide, Willy
van der
Houte, Soetken vanden 149, 152-154

Uyterste wille van Soetgen vanden Houte,
dewelk sy hare kinderen David,Betgen
en T anneken, tot een memorie en voor
het alderbestegoet heeft nagelaten 149,
15 2 -1 5 4
Houten & Zoon, C. J. van 531, 534536
Houtgraaff, W.H.549, 600, 6o3, 613,
614
Prenteboek voor kinderen 549
Houtgraaff, erve W. 1 7o, 208
HOveker 233
Hoven, Therese 484
Ho terra Theo van 556
Hoe de vogels aan een koning kwamen 556
Leelijkejonge eendje , Het 556
Huber, Diet34 5 , 381, 8o
Huet, B. van 522
Club uit Rustoord, De 522, 523
Huisdieren 266, 267

Huisvriend. Gemengde lectuur voor burgers in
stad en land, De 23 2, 235
Huizinga, J. 321
Hulsens, Eric 5s2
Hulshoff, Allard 178, 194
Hulst sr., W. G. van de3o8, 309, 322,
420, 44 8 , 45 o , 622, 633
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Jaap Holm en z'n vrinden 448, 45o
Willem Wijcherts 3o8, 3o9
Hulthem, Van 35

Humo 512
Huge van Bordeus , Van 161
Huygens, Constantin 235, z86

Huysgesangen voor kinderkens 144, 145
Hynckes, Raoul 576, 578

I
Idilgids 324, 325
Ierste boeck vanden nieuwe duytsche liedekens,
Dat 87
Infodok

Inspecteur Arglistig 319, 324
Ion he dochters tytcortinghe, Der 109
Ising, A. 240, 241, 262

Sprookjes van Charles Perrault, De 265
Isings, J. H. 303, 304, 3o8, 569,622
Israels, Isaac 627
Israels, Jozef 627
Ivoi, Paul d'320, 322

Met een kwartje de wereld rond 3 zo

J
Jaakje met zijnfluitje 472
Jaarboek Amstelodamum 6i9
Jacoba van Beieren 33
Jacobi, H. 124, 134, 165

Ghemeene seyndt-brieven, seer profijtelick
voor die ouders, meesters ende kinderen,
om te leeren brieven dichten, ende oock
wel te leezen, ende ordentelijck te schrilven 119, 124, 134, 165
Gheneuch elijcke, eerlijcke, ende profijtelijcke Propoosten,Exempelen ende
fabulen, al tot deucht aenspoirende, dienende tot Argumenten voor den kinderen 124, 165
Jacobs, J. F.482
Jacobs,Joseph 463

Celtic Fairy Tales 463
Jacobsz, Heyman 1641
- 66
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Sondaegbs schole ofte uytlegginge op de
evangelien van de sonde en also° men
die houd in de H. Kercke door hetgantschejaer,
eer bequaem om de kinderen
te laten leeren, ofte vertalen in Francois, Latijn, of andere tale 164-166

Jager, Adolphus de zie Venator
Jamin, C. 533, 535
Jan, oom ie Goeverneur, J. J. A.
Jan III, hertog 25
Jan de Wasser 608, 609
Jan van Touraine 33
Janeway, James 148, 151

Token for children: being an exact account
of the conversion, holy and exemplary
lives andjoyful deaths, of severalyoung
children, A 148
Jehu, Felicie484
Jespers, Floris 5oo
Jespers, Hendrik 5 o8
Jetses, C.441, 443, 445, 553, 5 69, 575,
580, 616, 617
Blond en Bruin 616
Buurkinderen 616
Dicht bij huffs 616
Nogbij Moeder 616

Ot en Sien441,616
Pim en Mien 6i6
Van P lanten en Dieren 616
Jeugd 455
Jeugdboekengids 5o8, 5j z
Jip en Janneke zie Schmidt, Annie
M. G.
Jocelyn, Elisabeth I 50, I 53, I 54
Uyterste wile van een Moeder aan haar
toekomende kind I50, I 53, 154
Jolmers, C. S. 394
Jong, A. M. de 522, 536
Bulletje en Bonestaak 521, 522, 575
Jonge, J. de 520
Vogelalbum 5 zo
Neerlands bosschen engroene weiden
520
Jonge, Reint de 5 8o

Jongensjaarboeken 628
Jongert, Jac. 522

on he dochters '4.tcortinghe, Der 75
Joop ter Heul ie Marxveldt, Cissy van
Joostens, Renaat Abel ie Albe
Joseph, Guida 585
Judith 87
Jufvrouw Ruffel en hare zeven geleerde katten 547
Juliana, koningin 353
Jurgens, Anton 533, 535
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Jutte, Jan

5 85

juventa. Almanakvoorjonge lieden van beiderlei kunne 28i, 284, 285

K
Kaiser, Paul C. 535
Kalken, Henri N. van

305 , 462, 5 57, 626
483, 490

Een en ander uit degeschiedenis der
Nederlandsche literatuur voor dejeugd
483

Kameleon, De ie Roos, H. de

Kampen, Van 290
Kamer liedboek 87
Kanis & Gunnink 535
Kapitein Ricardo ie Loo,

Gustaaf
Jozef van
Kapitein Zeldenthuis ie Albe
Karel de Grote 36, 6o, 73
Karel v 57

Karel ende Elegast 470 - 47i

J. J. L. ten 24,
0 281
Katjangs zie Schuil, J. B.

Kate,

Keerberghen, Peter van MI
Keere, Hendrik van der 542
Keesing, Elisabeth 304
Keller, Ida 244
Tweede Moeder, De 244

Kemink & Zoon 600
Kemink, Dirk 600
Kemink, Harmanus Hendrikus 600
Kempers, Mart 540, 5 8o
Kerkwijk, Henk van 31 i - 313
Komplot op volle zee 3 I 3
Meindert Swarteziel en het bloed van de
duivel 3 I 3
Ontvoering uit ' De S waen' , De 3 1 3
Kersavent,Jasper 82

Fondament derjonghers , Dat 82
Kesler, Johan488
Kesler, J. G.569
Ketel, Antonis 599
Keulen, Mensje van 318
Key, Ellen 482

Keyser, Marten de

Club op Reis , De 626
Club van Zessen KlaarDe
, 626
Duinheks , De 302
Fulco de minstreel 233, 298 - 300, 3oz,

5933 594
Kieviet, C. Joh. 233, 26o, 294, 297-299,
302, 304, 305, 310, 392-394, 396-398,
405 5 406, 409, 484, 5 19, 520, 5 27, 5 3 53
5 5 2 - 5 54, 5 57, 562,626
Benito dejonge werver 535

In den dierentuin 19, 5 20
In' Den Otter' 3oz
In woelige dagen 3 o 2
Jachtavonturen met Theo en Adoe 535
Slot op den Hoef. Een verhaal uit de ti
van Ada van Holland, Het 233oz,
, 3
626
Uit het leven van Dik Trom 233, 26o,
291, 297, 33o, 391-394, 396-398,
400, 405 , 406, 5 20, 5 5 2- 5 54, 5 56,
622

Zoon van Dik Trom , De 562
Kieviet, Laurens 297

Kind, Het 5 5 8

Kinder, Constant de487, 489
Jan Zonder Vrees 48 7 , 489
Kinderbibliotheek, De495 , 502
Kinder-Courant , De 284
Kinderfreund , Der 203
Kinder-kompas , Het 5 36, 5 39
Kinderkrant , De 628
Kinderleere. Dat christengeloove. Die thien
g
heboden. Den Vader onse. Van de wet.
Ende evangelie 8o
Kinderleven 618
Kinder-liedekens oftejeughds-boecxken 140
Kinderspelen met cupido' s i i i
Kindervreugd, Nieuw beweegbaar prenteboek 258,259
Kindervriend, De 488, 628
King atlas van Nederland 5 I 5535
Kingsley,
Charles 628

Waterkindertj,
es De 628
Kinkhoren, De 497
Kiroul, Paul ie Peeters, Edward
Klaasse, Piet 5 8o
Klaassen, Reinier 270
Kleine Print-Bybel, De I 85 , I 86
Kleine Printwereld, voor Kinderen, De 227
Kleine Vlaming, De 488, 490 5 494, 496,
502
Klerck, Johannes
Kleuterblaadje 628

de 1 5 i , 15 2

Kleyn cabinet der wijsheidt , Het 157

Klingberg, G. 365 , 366, 368
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KLM 540
Klok, De 5 25, 527
Kluitman 233, 304, 324, 393, 394, 397,
445, 5 22, 553, 554, 556, 564, 616, 622,

628
Kluitman, Hendrik Pieter 622
Kluitman, Pieter 622
Kluitman, Willem Karel 622
Kneepkens, Henk 585
Knibbe, David 147

Katechisatie over het Kort begrip 14-7
Koddige avonturen van den vos en den ooievaar 264, 265
Koelman, Jacobus 147, 148, 151, 152
Driederley-catechismus 147

Twintigexempelen, van godtzalige en
vroegstervendejonge kinderen 147
Koeman, Jac.J. 518
Koene 182
Koenen, P.536
Kogan, Sonia 5 II

Gebroken uur,Het 51 I
Kol, Nellie van 393, 394, 4 1 4, 4 26 , 443,

483,488,557
Kinderfiguurtjes 557
Komans, Michiel 122
Komrij, Gerrit 398, 400
Koning, Edzard 518
Koning, Th. 215
Kooy-van Zeggelen, Marie 443
Gouden kris, De 443
Schat van den armenjongen, De 443
Zeerooversjongetje , Het 443
Kooyman, Rie 575
Koppenol, C. 5 55, 556, 569,626

Korte merkwaardigheden van land- en volkenkunde 25o
Korten, Renaat 494
Korteweg, Anton 35 2
Kossmann, Alfred 298, 304
Koster, gebroeders 619
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Koster, Laurens Janszoon 27,
0 286
Koster, Maren522, 66
Rie566
Kousbroek, Rudy 18
Kouwenaar, Gerrit388
Kramer, Diet419, 420, 622, 633
Bikkel , De 419, 633
Ons Honk 626

Roeland Vestwout 419, 4 20 , 633
Stans van de Vifilarige 419, 633
Kremer, Raymond-Marie de ie Flanders, John en Ray, Jean
Krienen 493
Krijger, Henk 579
Kris Kras 634
Kris Kras Kzn. ie Feith, Jan
Kronenberg, M. E. 593

Nederlandsche Bibliographie van 1 50°1;40 593
Kroniek, De 558
Krouwel, Coby 58o
Kruimeltje 622
Kruit, Johanna381
Kruithof, B.319
Kruseman 618
Kuifje ie Herge
Kuijer, Guus 312, 372, 403, 4055406,
440, 45 1 5 45 2 , 634

Geminachte kind,Het 372, 406
Hoe Mieke Mom Naar maffe moeder
vindt403,405,406
Hood vol macaroni, Een 45 2
Krassen in het tafelblad 372, 45 2
Met de poppengooien 45i
Opje kop in de prullenbak 372
Kuilman, H. E.518
Kuipers, Reinold 634
Kunje nog in en zing dan mee! 61-7
Kuperus, Sj. 534, 536, 575
Kustermans, Paul II
Kusters, Wiel322, 381, 387-390
Killer , De 388
Salamanders van en 388-390
Tuin in het niks, Een 388

Veterdiploma, Het 3 R

RR
3--

Kuylman, H. E. 517

Hans de torenkraai 517, 518
Kuyper 35

2

L
Laan, Dick427, 626
Pinkeltje 427, 626
Labberton, Mien419, 633

Jaar bij de familie De Bloeme, Een 419,
633
Laenen, Gie I I

Leven en overleven 5 I I

REGISTER

Paulje , zegaan weer vechten 5 1 1
Tot bet donker wordt 5ii
Twee en twee is vier 5 1 1
Laetste uyren van Susanna Bickes , oudt 14
Jaren. En de laetste woorden van Jacob
Bickes, oudt7 Jaren. Bede zaligh in den
Heere ontslapen i5i
Lambrechts-Vos, Anne356
Lammers, Frans32i
Lancelot du Lac 59
Lancelot en prose 36, 37, 4o
Lancilotus a lacu 59
Land en yolk 488
Landlooperij 627
Landwehr, John 190

Fable-Books printed in the Low
Countries 190
Langbroek, Ary 585
Lange, j. de 613
Lange, J. H. de 613
Lange, Jan de 613
Langeler, Freddie 53o, 53i , 535, 575,
576
Oud-Hollandsche Kinderrijmpjes 53 I
Lannoo513
Lannoy, Maria de 5o6
Lanseloet van Denemarken 181
Lantsloot vander Haghedochte 34
Laren, A. J. van518
Lasco, Johannes a76
Latour-Landry, Geoffroy Chevalier
de 71, 73
Knight of the Tower, The 73

Livre du Chevalier de la Tour Landry
pour I enseignement de ses filles 73
Ponthus ende Sidonie 71, 73
Ritter von Turn, Der 73
Spieghel der duecht , Den 73
Laurenbergacobus
, Sebastiaan
J 126

Vernieuwde en vermeerderde Acerra
pbilologica. Dat is, ses hondert nutte,
uytgelesene vermaeckelijcke en denckwaerdige historien ende discoursen 126
Hernieuwde en verbeterde Acerra Philologica. Dat is: Zes honderd nutte en
gedenkwaardige geschiedenissen[...] tot
nut der leesgierige Jeugd,Het 190
Laurenberg, Peter 126, 190
Acerraphilologica 126, 12 7 , 190

Lavki, Lod. ( = Ludovic van Winkel)
495,496,499,502

Duivelsklauw , De 499
Lazarom, Frans569
Lectuur-repertorium 494
Ledeganck, Hippoliet 483
Leefdale, Rogier van 25
Leeflang, Ed 354
Leendertz, Jan 273
Leent, F. H. van 236
Flora 236
Leer, Van 624
Leere van hoveschede 3 I , 34
Leerzame Vertellingen en Deugdlievende
Voorbeelden voor Kinderen 237
Leeser, Titus 575
Leeslust496
Leeu, Geraert 65, 94-96, 100, 586, 589,
590
Leeuw, gebroeders Van der 22
Leeuw-SchOnberg, C. de 574
Fie luistert mee? 574
Leeuwen, Joke van406, 407, 585, 634

Dee* 406, 407
Verhaal van Bobbel die in een bakfiets
woonde en rijk wilde worden, Het 406
Leeuwen, Nans van520, 571, 575
Leeuwestijn, J. C. 215

Leipziger Wochenblatt fiir Kinder
Lektuurgids 5 o8, 5 I 2

203

Lemniscaat 634
Lempereur 594
Lennart, Clare522, 540
Lennep, Jacob van 211, 296, 297
Ferdinand Huck 296
Lens,J. 396
Lenteluide 627
Leonella et Cananmorus 59
Leopold ie Steenhuizen, L. G.
Leopold, H.P.5 79 , 628
Leopold, J. H. 38o, 5 zo
Leopold, L. 478
Leven en werken 628
Leven van Esopus 96, 98
Lever 535
Lewis, C. S. 439
Leyden, Lucas van 286
Liber bibliae moralis 588

Liedeken van t' gheloove ende de thien geboden
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Gods, voor de aerme scholen int wezenhuys
85
Lieshout, Ted van381
Ligthart, Jan 394, 44 0 , 443, 444, 48z,
487,488,493,616,617
Blond en Bruin 443, 6i6

Both van Ot en Sien, Het 440, 443, 447,
448,452
Buurkinderen 616
Dicht bij huis 616
Nogbil Moeder 616
Ot en Sien 616
Pim en Mien 6i6
Van P lanten en Dieren 616
Wereld in, De 616
Lijsje Lorresnor zie Selleger-Elout,
J. M.

Lilliputian Magazine, The 203
Lindekruis, T.502, 505
Linden, Jan van der 161-163, 165, 47o
Heerlycke ende geluckige reyse naer het
Heyligh Landt en de stadt van Jerusalem , beschreven ende bereyst door broeder Jan van der Linden 161, 163, 47o
Linden Snelrewaard-Boudewijn, Nell
van der356
Lindgren, Astrid 352, 633
Listal, Alfred566, 57o
Gouden re en 66
Livre des mestiers 3o, 3 I 48, 590
Locke, John 193
Some Thoughts concerningEducation 193
Loerakkers, Co585
Loison, Albert 33
Loo, Gustaaf Jozef van5oz
Looses 607
Loosjes, Adriaan 219
Loosjes, Erven 625
Looses Petrus 188

Leerzaame Zamenspraaken, over eenige
dieren,
vogels, insecten en visschen i88
Lootens, Adolf48o

Oude kindervertelsels in den Brugschen
tongval 48o
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Lootsman, Casparus 596
Lootsman, firma 109
Looy, S.L.
van 558, 563
Lorbe, Ruth348-351
Lord Lister 320

Lorioux, F.576
Lotus513
Louwerse, P. 271, 297, 298, 3oz, 619,
626

Geillustreerde vaderlandschegeschiedenis
voorjong en oud 297, 6z6
Loveling 483
Loveringh, weduwe 604
Lucidarius 57
Lulius van Goor, D. 620
Luther, Maarten97, 98, 588, 593, 594

Kleine Catechismus 593, 594
Kure Form
orm 594
Lutz, Jan 575, 58o, 581
Luken Jan
an 183-185, 188, 198,218

Menschen Begin, Midden en Einde; Vertoonende het KinderlykBedryf en Aanwasch,Des 183, 185
Luyken, Johannes 183
Luython, Claude 89, 98

Dictionaire en Francois et F lameng 89
Lypp, Maria 37o, 372
M
Maat, Dick van der585
Maaskamp, Evert 170, 227
Macho, Julien 94
Macropedius, Georgius 133
Rebelles I 33
Madelief ie Kuijer, Guus
Maerlant, Jacob van 21-23, 27

Heimelijkheid der heimelijkheden 23
Merljn 23
N aturen bloeme , Der 23, 27
Maes, Hilde507

Magasin pittoresque, Le 471
Maire, H. Le 212

Kleine Robinson, De 212
Mak 85
Makeblijde, Lodewijk 158, 160
Catechismus, dat is de christeOcke
leeringhe ghedeylt in negen-en-veertich
lessen i58
Christelycke maniere van leven oft thien
oeffeninghen I58
Cort begrijp van acht oeffeninghen i58
Cort onderwijs van acht oeffeninghen alle
Christen menschen seer nootsakelijck
om wel van ioncx to leven ende deuchde-
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lijck in Godts tegbenwoordicheyt te ver8 160
keeren 15,

Malderus, bisschop 71
Male, Zegher van 93
Malegi js 161, 172, 471
Malles de Beaulieu 212
Felix , of de twaalfjarige Robinson 212

Malsen, Willem van 408, 585, 634
Mander, Carel van 598, 599
Mandeville, Jan van 165
Wonderlycke reize 165
Maniere om te leeren cyffren, Die 57, 58,
594

Margarieta van Limborch 6 70

Mann, A. F. Ph. 44 1 5 443
Manteau 513
Marchant 617
Marcke, Leen van 504-506
Adieu het Lichte Huis 504
En kinderogen blinkers 5o5
Hatsjepsoet o8
Licbte buis , Het 504, 5o5
Schipperskind 5o5
Terug
in bet Lichte Huis 504
Zevenzeven even 5o5

Mare, Pieter de 168
Maree, Piet 576, 583
Versjes van langgeleden 583

Marmontel 214
Marnix van Sint Aldegonde 143
Cort Begrijp; inhoudende de voornaemste
Hooftstucken der Christelijcker Religie 143

Marryat, Captain 26o, 320 5 3225484
Martin, Bob o8
Martinet, J. F. 176, 199, 200, 214, 216,
219, 224, 247, 603
Geschenk voor deJeugd 200
Katechismus der Natuur 176, 199, zoo,
214,247,603,604

Kleine Katechismus der Natuur voor kinderen 199
Nieuw Geschenk voor de Jeugd 200
Vereenigd Nederland, Het 200

Marxveldt, Cissy van = Setske Beekde Haan) 400, 415 - 420, 575
H B s-tijd van pop ter Heul, De 415,
416,418,419
Kingfordschool, De 416

Kwikzilver 416, 418
Pim de Stoetel 416
Zomerzotheid,Een 400, 416-418

Mary, rinses 59
Masereeuw en Bouten 564
Matsier, Nicolaas 406, 408
Ida stale eenzebra over 406, 408
Matsijs, Quinten 591
Maagschap van de beilige Anna 591

Mattsperger, Melchior 186
Geistliche Herzens-Einbildungen 1 86

May, Karl 278, 320, 322, 418, 625
Dood van Winnetou, De 322
Winnetou en de zeerovers 322

Mayne-Reid 484
McNeill, Joan 8o
Meade, L. T. 577
School van zeven meisjes,Een 577

N. van de 196, 197
Meersch, Jacob van der ie Mersch
Meerten-Schilperoort, A. B. van 281,
Meer jr.,

620

Meerum Terwogt, A. 527
Meeus, Marcel 02
Meijer, Conn 314, 3i6
Meijer, Henk 569
Meijer Warnars, P. 623
Meijere, H. H. de 607
Meisjejaarboeken 628

Melanchton98
Unterricht der Visitatoren 98

Melis, Godelieve

02
Melle, Boudewijn van 39
Melle, Razo van 39
Mae, Rudolf van 39
Mae, Walewein van 37, 39
Mellema, Eduard Leon 598
Dictionnaire 598
Melusina 59

Melusine 59

Menger, Truus 341
Toen niet nu niet nooit 341

Mennekens, Jef 496
Menno 526
Mens, Is. van 575
Menses, Paul
o
59
Mercier, kardinaal 494
Mersch, Jacob van der 119,

122

Groote Raedtsel-Boeck, inhoudende dry
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hondert nieuwe Raetsels met d' wtlegginghe der selver ,Het 119, Izo, 122

Mets Tzn., W. 242, 244
F lesch , De 242, 244
Kinderen van den dronkaard, De 244

Meulenhoff, J. M. 579
Meurier, Gabriel 89, 9o, I 38
Foire des enfants d'Israel, en Francois et
F lamen, La o
Guirlande des ieunes fiIles contenat une
singularite de menus propos quotidiens,
La 138

Meurs, Henric 121
Me ere Victor de 494
Michiels, Ivo 318
Midderigh, J. 413, 622
Midderigh-Bokhorst, B. 413, 566, 567,
569, 575, 580,622,626
Mierdmans, S. 67
Migoen, Abraham 598
Milne, A. A.42 7, 428
Minnie de Poeh 427
Minerva 487
Miroir des Vertus & des Arts I I Spiegel
der Deugden en Konsten '84
Moeder de Gans ie Perrault

Moens, Anna Maria 232
Moens, Petronella 17,
6 213, 23,
1 232,
268-271,281,620,632

Tafereelen uit de Nederlandschegeschiedenis, dichterlijkgeschetst voor de jeugd
268-270

Moetjens, Adriaan 176
Molema, E. 615
Vriend derjeugd in proza en poky voor
scholen en huisgezinnen, De 615
Molen van IN.41 en andere verhalen, De 54o

Monschein, Johanna 212
Mont, Poi de480, 488, 496
Dit zijn Vlaamsche vertelsels 482
Dit zijn Vlaamsche wondersprookjes
4 82
Vertelsels van Jedermann 48o

Montauban, Frans507
Moor, Bob de513
Morien327
MOrike, Eduard576, 581

Hoetselmannetje van Stuttgart, Het 576,
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581

Moritz, Karl Philipp 214
Proeve eener korte beOeffenende Redeneerkunde voor deJeugd 214

Mortier, D. du 233
Morus 593
Mourik, Lou5o6
Mulder, Anne H. 63o
Logarithmen en rozen 63o

Mulisch, Harry 466
Muller 620
A is een aapje 620

Muller, C. 222
Laatste vruchten, voor de Nederlandsche
jeugd 222

Muller, Gust502
Miiller, J. F. L. 247, 249

Alphabetisch Letterkransje 2 47, 249

Multatuli 26o
Ideen 26o

Munster, Dirc van
Murdoch, Iris 444

85

Murmellius, Johannes
Pappa puerorum 46

46-48,89, 9 0

Museum voor deJeugd 227
Muusses

234

Myegom, Guillaume 598
N
Na de school 494
Naam-register van de Boek-Winkel v. H. de
Wit 601
Naeff, Top 400, 414-4 16,418,420,
424,555,556,625,628
In den Dop 414
414-416,419,423,424,
School-id
555,556,625,628

Tweelingen , De 414
Veulen,' t 414

Nationale Levensverzekering-Bank
53 6, 539
Nederlanden van '845, De 54o
Nederlandsch Magazijn ter verspreidingvan
algemeene en nuttige kundigheden (= Penningmagazijn) 284
Nederlandsche Bibliotheek 227
Nederlandsche Muzen-Almanak z8o
Nederlandschen Wechcorter 75
Nederlandtsche wech-korter '09

Neels, Marc ie Sleen, Marc
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Negerhut van oom Tom , De 232, 310, 476
Nelle, J. van 516, 519 -523, 535
Nellie564
Nepos, Cornelius 126, 188
'88
De viris illustrious '26,
Leeven der doorluchtige veld-ooversten,
onder de al-oude Grieken, Het '26,
188
Nerum, Albert van 502, 5 o5 - 5o8
Gevederde slang, De 506, 507
Nerum, Gilbert van 02
Nerum, Luk van 02
Nerum, Rene van 02
Nerum, Walter van 502
Neste, Alfred van 481
Newbery, John 187, 203

Newtonian system of philosophy adapted
to the capacities ofyounggentlemen and
ladies , The I 87
Philosophie der tollen en ballen, of het
Newtoniaansche Zamenstel van Wy sbeg
eerte , geschikt naar de vatbaarheid der
eersteJeugd 187, 189
Newton I 87

Principia Mathematica 187
Nick Carter 493
Niclaes,
Hendrik 82

Institutio puerorum 82
Nicolai, Arnold 79

Niederstichsisches Wochenblatt fiir Kinder 203, 205
Niemann, August 277, 279

Pieter Marits, der Burensohn von Transvaal 277
Pieter Marits. Lotgevallen van een
Transvaalschen Boerenjongen 27 7 - 279
Niervaert, C. D. van I 15

Oprecbte onderwijs van de letter-konst
115

Nieuw Printenboek voor Kinderen 228
Nieuwe Huis, Het 615
Nieuwe Lorre Kinder Almanach, Voor het
Schrikkeljaar 1760 , De 204, 613
Nieuwe Moeder de Gans De 18i, 22.5
Nieuwe School, De 320
Nieuwe Schoolblad,Het 394
Nieuwe Spiegel der Jeugt, of Fransche tyrannye 128, 130, 183, 224
Nieuwen atlas derjeugd '75

Nieuwenhuis, Jaap 58o
Nieuwenhuys, Rob 306
Nieuwenhuyzen, Martinus 183

Nieuwsblad van den Boekhandel 604, 607,
6zo, 629

Nieuwsblad van het Noorden 324, 325
Niewold, J. H. 245, 247, 248

Over alles een weinigje of eene kleine
wereldkunde 248
Schoone natuur in den winter , De 247
Spelend onderwijs 245
Nijgh & Van Ditmar 2.33-234, 563,
615,628
Nijhoff, W. 593

Nederlandsche Bibliographie van 1 ;oo /Ho 593
Nijhuis 375
Noman, D. 607
Noman, Johan 233, 607, 620, 622
Noordhoff 233
Noordhoff, Popko 615, 617
Noot, Thomas van der 57)73) 594
Nooten, Van 233
Norel, K.332-334, 336, 337, 34o, 341,
397,633

Engelandvaarders 333
Vei7et en victorie 334
Vogelvrij 334, 336-338, 340, 341
Vuur en vlam 334
Nowee32I

Arendsoog 319, 321, 322, 324, 330,
4 18
Bende van de blauwe bergen, De 322
NRC 324, 3 25, 527
Numan, Hendrik 182
Nutricia538, 540

Nutte tijdtquistingh der Amstelschejonckhet I09
Nuttelyk voor-schrift-boex ken , bestaande in
veel leersame spreuken en reedenen soo uit
de heilige, als uit de hoog-geachte mannen
schriftengenomen , Een ii6, 117, 596
Nuttin, Leonard 475
Nieuwe fabelen 475

Nieuwe clucht boeck, Ben 72, 75
Ns 479
0
Odol 514
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Offel, Edmond van498
Kozzeke en kompanie 498
Ogier le Dannois 68
Osier van Denemarken 68

Ottema-Kingma 613
Oude bekenden 625
Oud-Hollandsche kinderrijmpjes 5 3 5

Okki 628

Oldenbarnevelt, Van 286
Olidin 540
Olivier Jz., Johannes 248, 25 252,

P

257, 281

Tafereel van Oost-Indie voor 'one lieden
van beiderlei kunne 248, 25 2, 257

011efen, Lieve van 224
Oltmans, J. F. 296, 3oz
S chaapherder, De 296
Ongelukkige levensbeschryving van een
Am sterdammer , De 172
Ons eigen blad 324
Ons ez:gen *schrift 5 34, 5 36
Ons kleine yolk 490
Ons vaderland 488, 491
Ons woord 488
Nee van Prikkebeen , De 5 72
Oom Ben 25 8
Oom Jan ie Goeverneur, J. J. A.
Oomkens 233
Oort, J. van5 i8
Oortman, G. 612
Oosterse vertellingen 47z
Oosterwijk Hulshoff, Willem van

Paemel, Van476
Paf, Hanneke5 7o
Pafraet, Richard 5 R 5_9, 593
Palm, Jan Hendrik van der i69,
289, 29o, 620

Palm, Kornelis van der 194
Panorama der wyze kinderen 476
Paris ende Vienne 64,66
Paris et Vienna 59
Parlement van minnen, Het 70
Parool, Het 361, 443

Passius, Jacobus de ( = J. de Suissap)
186
Honderdtal, Nieuwe , Geestryke Raadzels , Een 186
Pastoor van Kalenber
g
73, 90, I
219

Geschiedenis van Josef 219

Oosterzee, H. M.zieC.
vanne
Evangeli
Oostveen, W. F. 619
Kleine Mina, De 619
S pre kendeprentenboek, Het 619
Wat Herman en Louis van one Oost vertelden 619

Opdebeek, Lodewijk 483, 484
Opsomer, Isidoor 485
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Paddeltje ie Been, Joh. H.

Bijbel voor de jeugd. Tafereelen nit de
gewijde geschiedenis voor christen-huisgezinnen 289, 29o, 6zo

Oom Abraham572

Oranjes A.P.E.-Both

Ouvrier, L'47
Overwater, Georgien 5 85
Ovidius 16, 17, 22, 70
Ovink-Soer, Marie628

225

Orleans, Charles d'378, 38o
Os, Pieter van 177, 179
Osselen-van Delden, B. E. van419, 626
Jodinnetje van Elspeet, Het 419
Levend Speelgoed 626
Ostade, Adriaan van 168
Ostaijen, Van 384
Ot en Sienzie Ligthart, Jan en Scheepstra, H.

Patjoepelke ie Waegemans, Yvonne
PatriOttische Catechismus, De 225
Pauli, Johannes 75 , 186
Schim_pff and Ernst 75

Paulus de boskabouterzie Dulieu, Jean
Peet, Van der 632,633
Pieter van Provencen 59, 71

Peeters, Edward ( = Paul Kiroul) 485 ,
487,493,495,496
Literatuur voor kinderen 493
Marietje van het Sprookjeshof 485
Peeters, Jan496, 500, 5 oz, 503, 5 o8
Kattepootjes 5 oz, 5 o 3
Kinderlust 496
Kinderpremjes 496
Pelgrom, Els 341, 433, 434, 442, 454,
634

Drie Japies 434, 454
Kinderen van het Achtste Woud,De
341,434,454
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Kleine Sofie en Lange Wapper 433, 434,
454

Lady Africa en nog een paar 434, 454
Olifantsberg, De 44 2 , 454
Onbegonnen feest, Het 454
Pelle, Piet515, 522, 524, 527
Penningmagazijn zie Hollandsch Penning-

Magazijn voor de jeugd en Nederlandsch
Magazijn ter verspreidingvan algemeene
en nuttige kundigheden
Pennings, L. 627

Oorlog in Zuid- Afrika, De 627
Penny-Magazine 284
Perk,Jacques 348
h Ambrosius 118
Perling,
Exemplaar-Boek 118
Perottus, Nicolaus 43
Grammatica 43
Perponcher, Willem Emmery de 176,
194, 208-211, 216, 219
Kleine Lesjes voor Mimi 208, 2.09
Onderwys voor kinderen 208, 210, 211

Rhapsodien of het leeven van Altamont 208
Perrault 176, 177, 225, 262, 471, 579
Amusante kinder-vertellingskens 178
Contes de ma mere l'Oye 169, 177-179

Histoires ou Contes du Temps Passe.
Avec des Moralite 177
Sprookjes van Moeder de Gans 174, 176,
2.25, 261, 262, 579

Vermaaklyke vertellingen van den ouden
tyd, of zogenaamde sprookjes van het
Rood Kousje 178
Vertellingen van Moeder de Gans 178,
179
Perrault, Pierre 177
Persil538, 540

Persoon engemeenschap 5i2
Petillon, Willy 41 9 , 536
Moeders Oudste 419

Petrus provincialus et Mar alone 59
284
Pennyg-May
Pfennig-Magazin fiir Kinder, Das 284
Phaedri fabulae Aesopiae (enz.). Dat is
Phaedrus Esopische vertellingen in Nederduitschen dichte vertaald 126
Phaedrus 190
Philips II 155

Philopaedion. Tijdschrift voor de jeugd

235

Pieck, Anton 575
Pieck, Henri 7o
Pierre, Jos o6

Piet de smeerpoets 55o
Pietersz., Doen 82
Pietje Bell ie Abkoude, Chr. van
Piggelmee ie Steenhuizen, L. G. en De

Wonderschelp
Pi
bil de eskimo's
eskimo s 522
Piggelmee, de baas van het bos 520
Pijlman, Fetze 381
Pijpje Drop 515, 536
Pim Pandoer zie Beke, Carel

Pims Poppetjes, Ben Kijksprookje voor zijn
Vriendinnetjes en Vriencjes 256, 258
Pinkeltje ie Laan, Dick
Planta540
Plantijn, Christoffel 67, 68, 70, 79, 101,
103,593,594,598
Plas, Michel van der '95, 198
Plautus 132, 133
Pleij, Herman 54, 94, 590
Sneeuwpoppen van 1 ;II , De 590
Pleticha332, 333
Ploegsma 63o, 633
Pluche, l'abbe 188

Schouwtoneel der Natuur 188
Pluimer, J. 126
Pluyger, J. 235
Poeder, Hugo 575
Poggio de Florentijn 59,73,94,96
Polak, Wim 629
Polak-Biet, Bea 629
Polderman, Hugo 575
Polet, Sybren 633
Klein Kareltje wordt keizer 633
Pool514, 516

In het circus 5 I 6
Poortvliet, Rien 2 99, 3 I 5, 58o
Pope 465
Porquin, Lows 91, 92, 124, 155
Uutersten wile van Lowys Porquin, Den
91, 92, 124, 155
Portielje, A. F. J. 518

Dierenleven in Artis 518
Post, Elisabeth Maria 614
Post, Mance355, 403, 430, 8o
Post, Waldemar453, 585
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Postma, Lidia 585
Pot Teter 290- 2.92
Pre538

Raemdonck, George van 522, 5 36, 575

Prenteboek voor kinderen 6o 3
Prentenboek van tante Pau, Het 619
Prentjes almanach voor kinderen 208, 2.8i,
603,613,614

Pressense, E. de 483
Presser, Sem 629
Pretere, Willem de 158
Cleynen Catechismus i 5 8
Gheesteliick paradiisken der wellusticheden, volghenuchelijcke ende gheestelijcke
liedekens. Dienende tot recreatie en vermaeck van degodtvruchtigejonckheydt
i88

Preussler, Otfried

3 I8

Krabat 318
Prikkebeen 23
Nikkerboek,Het 627

Prinsen, P. J. 2.45-247
Leerwijze om kinderen to leeren le en

24 5 , 246
Proost496

Aardrykskunde, voor Kinderen 216, 607
Geograpbie fir Kinder 216

Ram, Hilda 4_R 2
Ratelband, weduwe J. 6o8
Ratisbonne, Louis 475
Comedie enfantine , La 475
Ray, Jean ( =

Raymond-Marie de Kre-

mer) 495
Malpertuis 495
Rechte ende Godtlijcke kijndertuicht ende
leer, olden endejongen zaer dienstelyck off
nut to weten, Een 8o
Recueils de Pikes Curieuses et Nouvelles

Reek, Harriet van 406, 585
Avonturen van Lena lena, De 406
Reel van Sint-Benedictus 17

Regenboog 496
Reijers, J. 208,zIo
Reinaert de Vos 40, 71, 100, 101, 178,

Propos familier 90
Proverbia ofte Spreucken des alderwijsten
Koninghs Salomonis, De '13, '82
Provinciale Groninger Courant 615, 618
Provinciale Overijselse en Zwolse Courant 324

Pullens, Rene 585
Punt, J. 196, 197, 546
Putte, Hendrik van der 1 1 1, 180, 182
Puymbroeck, Renaat van 496
Pyramus et Thisbe 59

Q
Quanjês, D. C. ( = Tante Riek) 625
Hondjes en Poesjes voor kleine Snoesjes
625

Quatre fis Aimont 68

Querido, Em. 582, 585 , 634
Quintillianus 9 ,8 116
Institutio 98
R
496
Raemaekers, Louis 304, 569, 57o, 620

Rabhooy, Tine

Pierrot 569,

Raff, Christian Georg 216, 607

I 76

Prins-Schepers, Alyda 627
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Bulleje en Bonestaak 521, 522, 575
Raet, onderwijs ende leere der seven wijsen
van Griecken, Den 93

620

181, 310
Reinderhoff, Rie 2 94, 2 99 , 575
Reindershof, Rie 299
Reintje de Vos 193
Remerswaelzie Remerswael
Y
Remi, Georges ie Herge
Remoortere, Julien van 1 1

Treinkaping, De 5 1 1
Renier, Petrus Joannes 468, 475
Fabelen 468,475
Uytgekozen verdichtselen 475
Rennes, Catharina van 353, 356, 5 36,
5 56
In de muizenwereld 5 56, 625
Rennes,
Js. 626
Sprekende dieren 626
Renout van Montalbaen 4o
Resoort587, 590
Reve, G. K. van het 634

Drie broden, De 634
Remerswael Jan
an van 5 1
Sondaren troest oft die spieghel der consciencien , Der 5 I
Reynaert die Vos 589
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Roland Hoist, A.415
Roland Hoist, R. N. 627

Reyneke van Stuwe, Jeanne 5 22
Rhoden, Emmy von 412, 626

Roman van IV alewein 39

Stijfkopje 412, 484, 626
Trotzko_pf, Der 412

Rompa, Bas 381

Richardson, Samuel 213
History of Sir Charles Grandison, The
213

Ridder met de Zwaan 172

Ridderus, Franciscus 144-147
Dagelijcksche huys-katechisatien 144,
147

Sprookjes van Moeder de Gans , De 263

Historisch ABC I46
Tafel des Heeren, De 146
Riek, Tante zie Quanjês, D. C.

Rosemondt, Godschalc 82
Boecxken vander biechten 85

Riemens-Reurslag, J.

396, 416
Riemersma, Ella 36, 575

Rlj den met den Bokkenwagen, Nieuw
voor hetjonge volkje 622

ABC

Rijmer, Jan de ie Gouverneur, J. J.

A.

Maarten Routers' luchtreis 535
Ontvoerd 464
Robbedoes ie Velter, Robert

Robide van der Aa 281
Roche, Sophie La 216
Pomona fiir Teutschlands Tiichter 216
Rode Ridderie Vermeiren, Leopold

Rodenko465
Roegholt ie Geschiedenis van De Bezige
Bij
Roelants, H. A. M. 233, 619
Roelants, Jan 86
Antwerps liedboek 86
Roelants, Leo 492, 496, 502, 5 o8
Roelantslied 68
Roelofsz, Joost5 85
Roggeveen, Leonard 399, 400, 402,
432, 488, 496, 579, 622

Baard van Daantje , De 399, 402
Ongeloofelijke avonturen van Bram
Vingerling, De 432, 434, 622

Rotterdam, Anneke van 154
Rottinghuis, Wim 404
Rousseau, Jean-Jacques 1 93 ,

194, 2I 1

Emile, ou de "Education 193,2

Rijn, Gerrit van 172
Rijnsburger, Ietje 5 85
Rijssele, Colin van 7o
Rinke, Jan 395, 398, 569, 57o, 573, 575,
581,619,622
Rakkers uit de buurt 573
Rive Box, Hans de la464, 5 3 5

Rol, C.517,518
Rol, H. 5 18

Roodkoopren Knoop, D' 5 2.1
Rooman, Gillis I8 S99
Roos, H. de323
Kameleon 319, 323, 324
Roos, S. de 513
Roos, Stichting De 563
Rop, Ant. L. de 263

Rovenius, Philippus = Christiaen van
den Berghe) 1 5 8, 160
Catholijcke catechismus ofte cort onderwijs i 5 8

Rozendaal, W. J. 5 79
Ruim Baan 63 3 , 634
Riinckel, A. 569
Ruskin, John465
Praeterita 465
Russell, George William 460
Rutgers van der Loeff, A. 627
Nikkerkalender voor 19 o4 627
Rutgers van der Loeff-Basenau,
An311, 322, 420-422, 453, 456, 540,
633,634

Gideons reizen 453
Kinderkaravaan, De 3 I I, 45 6
Lawines razen... 63o
Ross , dat krantenkind 421, 422
Ruyter, Michiel de 219, z7o, 304
S
Sabbe, Maurits484, 490
Sacha Ivanov ie Ysabie-van Overbeke,

Rachel
Saldenus, Guijelmus 147
Christelijke Kinder-School 147
Sallustius 43
Salway, Lance 391
Salzmann, Christian
25

7

Gotthilf '94, 25 5
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Geschiedenis van Hendrik Ligthoofd
255,257

Sande, W. G. van de 607
Sanders, J. 5 8o
Sanders van Loo 493
Santen, D. W. van 9o, 98
Saris, Leni422, 5 22
Savenberg, Willem 502
Sax, Michael 187
Christliche Zeitvertreiber oder Geistliches
Riltselbuch , Der 187
Saxische Robinson, De zii

Schade, K. H. 619
Schagen, J. C. van 3 22
Schatz, Leo 629
Scheepsjongens van Bontekoe , De ie Fabri-

cius
Scheepsroeper, De 626

Scheepstra, H. 440 5 443, 4445 4825 616,
617

Blond en Bruin 4435 616
Both van Ot en Sien, Het 440, 4435 447,
448,452

Buurkinderen 616
Dicht bij huis 616
Nogb# Moeder 616
Ot en Sien 616
Pim en Mien 616
Van P lanten en Dieren 616
Wereld in, De 616

Scheltema & Holkema 625
Schenkman, J . 617,
62o
Sinterklaas en zip/ knecht 620

Schermele, Willy 575
Schevenhels, Leo 13
Heerschappij van het beeld, De 5 13

Schierbeek 6i6
Schimmel 3o 2
Schinckel ioi
Schippers, W. 540
Schleyer, De Vries en Kraay 62o
Schmidt, Annie M. G. 3 06, 346 5 3475
356-362, 364, 372, 375, 381, 400-402,
40 55 406 5 4 20 5 42 5, 4395 44 2 -4445 4645
46 55 5 3 8 5 540 5 579,630,632,634
Drie Stouterdjes 54o
En wat dan nog? 359, 360
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F loddertje 540
F luitketelje, Het 357

Huishoudpazie 359
Ibbelje 540
pp en Janneke 44o 5 44 2 - 4445 45 2
Lapjeskat, De 357
Minoes 40 I 5 402
Pluk van de Petteflet 634
Pluis enpoezeltje 54o
Prelientje 540
Spiegeltjes rondreis 540
Van schuitje varen tot Van Schendel
420,

425

Ziezo. De 347 kinderversjes 347, 361

Schmidt, Christoph von 4 7 8, 484
Rosa van Dennenburg 478

Schmitz, Marie419
Gril van Marion de Greeff , De 419

Schmook, Ger498
Oude en het nieuwe kinderboek, Het 498

Schnitzler, Nora 575
Schoenius, Wilhelm 166
Weg der suyverheyt van d'Hollantse maegden, De 166

Schonaeus, Cornelius 1 33
Dyscoli I 33
S choolblad voor Vlaanderen 493
Schoon liedekens boeck, Een 86
Schoone Helena, De 2 I 6
Schoone Historie van den vromen engodvrug-

ti en Jongeling Joseph, De '82
Schoone Historie van Sandryn ende Lanslot.
Seergenoeghelijck ende Amoureuselijck
om to lesen voor alleJonge Luyden,Een
181

Schoth, Annelies 5 85
Schouten, Alet3 1 1, 3 13 - 3 1 5

Mare van de Witte toren, De 3 I 3
Pad van de wildeman, Het 314
Teken van WichartHet
,
3145315
Tinnen huzaar , De 314
Vege kolkje , Het 314

Schouten, Wim 6 3 o
Schrevelius, T. 12 3
Schubert, Dieter 85
Schubert, Ingrid 5 85
Schuil, J. B. 299, 33o, 450, 62.5
Artapappa' s, De 625
Jan van Beek 625
Katjangs, De 33o
Schuitemaker, J. 608, 613, 623
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Schulte, An536
Schutter, Herman de 494
Schuyten, Medard 487
Scoone stomme Passie 82
Scott, Walter 295, 333, 465
Schots Groot AIBIcIBoek 225
en Lenaert 82
Scrap,

Seer goede onderwysinghe des wijszheit ende
leringe der waerheit , beide voer olden ende
jongen 82
Segelke, Zacharias 614
Selens, Pol483
Selleger-Elout, J. M. 419, 44 6 5 447
Li 's Lorresnor 419, 446-448
Senefelder, Aloys 549
Seraphin, Pauline 563
Pruik van Cassander, De 563
Servaas, Pieter 204, 614
Sevens, Theodoor48o
Shakespeare 285
Richard III 285
Shell540
Sherry, Norman 461
Sichem Iv, Christoffel van I 82, 190
Siebe,Josephine 626
Sielen troest, Der 48, 51
Sijthoff, A. W. 233, 558, 563, 617-619
Sikkel, De495-496, 5o3
Sikkema, H.517
Silesische Robinson
,
De 211
Siljee, Bab 58o
Silvius, Willem79, I 17
Simons, Jozef496
Op grootvaders knie 496
Voor ' t verken komt 496
St. Nicolaas-almanach 204, 6'3, 614
Sint Nicolaas Both,Het 534, 536
Sjofelen 627
Sleeckx, Dominicus471,4-2,4-3
R
R
Indrukken en ervaringen 471
Sleen, Marc ( = Marc Neels) 513
Sleutel, De496
Sluijters, Jan 343, 449, 561, 562, 569,
57o
Kindje' s zonneboekje 62
Sluiter, Willy 57o
Smeken, Jan 93
Smekens, Frans502
Smit, boekhandel 617

Smit, Gabriel 397
Smit, J. W. 208
Smith, Hobbe 624
Snellen, Agatha 556

In de muizenwereld 556
Snieders471, 483
Snoeck-Ducaju 472
Snoecks Almanak 472
Solist. Tijdschrift voor de jeugd, De 533,
535
Somerhausen, Hartog 476, 478

Geschiedenis van Belie' van de vroegste
tyden tot op den on en 476
Sonnius, Franciscus 82

Bequaem maniere om 'on hers soetelijck by
sanck te leeren tghene dat alle kersten
menschen moeten weten, Een 85
Ondersoeckinghe derjonghers, off si
kerstelijck onderwesen si 'n 82
Soudaens dochterken zie Suverlijc exempel
hoe dat Jesus een soudaens dochter wech
le de uut haren lande, Een
Spaansche Robinson, De 211
Spaansche tyrannye ie Spieghel derjeught
Spectrum, Het 632

Speculum exemplorum 588
Spee, Gitte 585
Speyk, Van 270

Spieghel derjeught,ofte korte chronycke der
Nederlandschegeschiedenissen seer nut voor
djongenjeucht om in scholen gebruikt te
werden of Spaansche tyrannye I 27 - 1 29,
152, 183
Spieghel, De 563
Spinneker, A. 153, 154
Spinoza 444
Splandianus 59
Spoor, Nell 567, 569, 575
Spreekmeester, I. 579

Boek van de vier kleurpotloden,Het 579
Spreuken van Salomon, De '15, 596
Sprookjes van Grimm 628
Spyers, Frederik 490
Staden, C. C. L. van 6o5 ,
612
Staes, Guido5o6
Stahl, P. J. 475
Stamperius, Jacob 271 5 319, 320 5 483,
581, 619
Driejongens op een schip 58 I
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Kindervriend , De 6i9
Standaard, De 496, 513
Statius 16, 18, 22, 43

is: degronden der saligheyt beyde in
kennisse endepractijcke,Het 144

Streuvels, Stijn 47 1, 496

Achill& 18, 22

Steelink, Willem 553, 626
Steen, Hendrik ( = Siebe van Aangium)

Struelens, Rene

309

Smokkelaars van de Schans, De 309
Zee ontrukt, Der 3Io

Steen, Jan 219,286
Steenhuizen, L. G. (= Leopold)

519,

52o

Hoe Piggelmee root werd 20
Toovervischje , Van het 5i5, 516, 519,
520

SteinhOwel, Heinrich 94, 96, 97
Stellingwerff 76
Sterck, Marita de 5o8
Sterk, August 204-206
Stermont, Jacobus 147
Melk voor kinderen ende vaste-spyse voor
volmaakten 147

Steuben 322
Stevenson 3o5,

332

Schateiland 332
Treasure Island 3o5

Stichter, erve wed. C. 607
Stijns, Reimond 483
Stinissen, Jacob 482
Gedachten over opvoeding en onderwijs
4 82

Stip, Kees 527
Piet Pelle, de schildpad en de haas 527
Piet Pelle' s ruimtereis 527

Stockum, W. P. van 623
Stokvis & Zonen, R. S. 526, 527
Stoop-Snouck Hurgronje, J. 396
Brieven over kinderlectuur 396
Stowe, zie Negerhut

Straaten, Gerard van 323, 540, 58o
Straaten, Peter van 585
Stratenus, Louise 484
Streek-Brinkman,
Anna Catharina van
22

5

Fransche Catechismus, of Beginselen van
Republikeinsche Zedekunde , De 225
Strepel, Herman 74
Streso, Caspar 144
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Avelghem 471
Prutske' s vertelselboek 496
Strijt van Roncevale 68

Voor-beeldt van deeson
gde woorden: dat

5o8

Vlucht langs de Anapoer o8

Stuart, Maria 136
Suissapie
, J. Passius
de z
Suls, Armand 498
Avonturen van Pim Ketel , De 498
Ka_pitein aan de wal, Een 498

Suls, Erik 5o6
Suringar 233
Susanna 87

Suske en Wiske zie Vandersteen, Willy
Suverlijc boecxken in welcke staen scone leysen ende veel scone gheestelike liedekens,
Dit is een 54, 83, 85, 594
Suverlijc exempel hoe dat Jesus een soudaens
dochter wech leyde uut haren lande,
Een 52 - 54, 103
Suyverlick boecx ken , Een 53
Swartenbroeckx, Rene

5i 1

Sweedsche Robinson, De 211

Swert, Fred de 5 o8
Overjeugdliteratuur 5 o8

Swerts, Alfons 48 3
Swift,
Jonathan 211
Gullivers reizen 211, 232, 310

Swildens, Johan Hendrik 199 - 203,
219, 224, 225,

546, 549

Deugden-boekje zo3
Republikynsche Katechismus, ten gebruike
in de vaderlandsche schoolen en huisgezinnen 20 22
225
Vaderlandsch A.B.-Boek voor de Nederlandsche jeugd 200- Zoz, 224, 225,
546

T
Tamborijn, Paul 502
Tange jr., Hendrik van 204
Tavernier, Ameet 76, 91, 54 2 , 543
Teellinck, Maximiliaan 144
Teellinck, Willem 143, 144
Teghen die strael der minnen 56, 61
Telegraaf, De 629
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Telkens wat anders 61 5

Timmermans, Lia5

Tellegen, Toon 430, 43 6 , 634
Erin
gggeen dagvoorbij 436
Langzaam, zo snel als z' konden 43o,

Tirana der facobynsche F actie , De 224
Tleven van Lied2vy, die ma het van S ciedam 48

436

Toen niemand jets to doen had 436
Teniers 608
Terentius 132, I 33
Terlouw3 3 2 , 3 34, 3 3 5 , 3 37, 3 38, 340,
34 1 , 45 6 , 457, 634

Koningvan Katoren 634
Oorlogswinter 334, 335, 3375 338, 34o,
341

Oosterschelde windkracht 1 o 45 6
Terveen, wed. Jan 1 9 5 - 197, 546
Testamenten der xi' patriarchen , De 87
Tetterode, N. 64
Tghevecht van minnen 62, 63
The T' on Khing 43 3, 434, 44 2 , 5 8 5
Thieme, H. C. A. 170, 227, 23 3
Thijsse, Jac. P. 199, 25 3, 2.54, 5 18, 5 20,
534,536

Door het rietland 254
Hei en dennen 2 54
In de duinen 254
In het bosch 254
In sloot en plas 2.54
Lente 18
Van vlinders , bloemen en vogels 2 5 3, 25 4
Thijssen, Theo 3 20, 3 22, 380, 4005 449,
45 0 5 5 69

Jongensdagen 440 , 449-45 1, 569
Kees dejongen 400, 4 5 o
Thomas, Fred54o

, 540
Bonte wereld van het circusDe
Tichelen, Frits van496
Tichelen, Hendrik van488, 49 0 , 492494, 49 6 , 49 8 , 502, 508, 5 13
Over boeken voor kinderen 498
Over boeken voor kindsheid enjeugd 498,
5 08
Van een kleine wereld 490
619
Tielkemeijer, G.W.
x Esels, Van den 62
Tienhoven, A. B. van 36
Tiktak, K.517,520
Timmermans, Felix471, 49 6 , 497
Le el herinneringen, Een 471
Vertelsels 496 5 497

o6
TOpffer ie Prikkebeen
Toen, Alice5
Tolkien43 1

In de ban van de ring 43 1
Tollens 268

Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in dejaren 1 ;96
en ijr 268
Tolstoy 444
Tom Telescope ie

Newbery, John
Tomkins, David 36, 5 7o, 622
Tonnema & Cie. 5 3 5
Toonder, Marten 8o, 629
Tom Poes 5 8o, 629
Toorn, Willem van306
Torrentius, Hermannus 44, 47, 48, 89,
90

Hymni et sequentii 44
Torre, Antonius van 132, I 37
Dialogi familiares I 32
Toussaint, A. L. G. zie Bosboom
Tprofijt derjonghers, met sonderlinge leerzngen ende ghebeden 82
Trap, P. J. 61 5
Trap, P.M.W.
61 5

Tristantus S9
Troelstra, Pieter Jelles 444, 447
Troelstra-Bokma de Boer, Sjoukje ie
Hichtum, Nienke van
Tromp, Maarten 2.86, 304
Troyes, Chretien de 37
Tsamensprekinghe 90
Tuissenbroek, Otto van 62o
Berenboek, Het 620
Turias ende Floreta S9
Turias et Floreta S9
Tusschenbroek, Hendrika van3 5 6
Twain, Mark 439
Huckleberry Finn 439, 626
Tom Sawyer 626
Twisck, Pieter Jansz 1 - 11 S7

Historie der warachtighe getuygen Jesu
Christi 1 5 5
Kleyn Liedt-Boecxken 1 s7
Vaderlyckgeschenck, ofte testament,
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zijnde een verklaringe over het vyfde
gebodt, betreffende de plicht der kinderen benevens hare ouders '55, '56
Tytgat, Edgard 499

Raetselen, uytgebeeldt met sinrycke uytleggingen 122
Veen, L. J. 63o
Veeninga, Johan 54o

Wonderlij ke reis van Pukkie P lanta, De
U

540
Veer, Bas van der536, 569, 574, 575
Veillies des chaumieres, Les 471
Velde, Abraham van de '52

Uilenspiegel 73, 9o, Too, 172, 181
Uit de kinderwereld 240, 241, 243
Uit onze pen 498
Ulenspieghel zie Uilenspiegel
Ulzen, J. B. van 633
Ulzen, Rolf van 633
Utenhove, Jan76

Uutermaten schoon bedeboecxken,
alle man
ende kinderen seer nut wesende ,Een 82
Uyl, J. M. den 633
V
Vaarzon Morel, W. F. A. I. 627
Vaderland,Het 325
Valcooch, Dirk Adriaensz 67, 106, 115

Reel der Duytsche schoolmeesters

67,

112, 115, 599

Valentin en Oursson 161, '72, 216, 220,
472
Valerius, Adrianus 140

Nederlandtschegedenckclanck 140
Valery, Madeleine i39, 14o

Maeghden-bergh, in negen t' samen-spraken, op de namen vande neghen musen,
inhoudende verscheyden schoone ende
deuchdelicke leeringhen, tot onderwijsinge vandejonckheyt,DenlMontaigne
des _pucelles , La 139, 140

7o6

Valkema Blouw, J. P.575, 627
Valkenstein, Kees 7o
Valkhoff522
Valla, Laurentius 94
Van nu en straks 4_2
R , 49 1
Van zon en omer 627
Vanderpoorten, I. 474
Vandersteen, Willy 513
Vanhalewijn, Mariette 5i0
Kleine Adam, De 5'0
Vasalis381
Veen, Adriaan van der306, 322
Veen, C. F. van 12,
7
176, 211
Veen, Fiel van der421, 585
Veen, Jan van der 122

Wonderen des alderhooghsten, ofte aenwijsinge van de oorsaecken we en en
middelen, waer door de Geunieerde Provintien, uyt hare vorige onderdruckinge
soo 2vonderbaerlijck, teen
g vermoeden
van de heele Wereldt, tot soo grooten
macht, rijckdom, eere, en ontsaggelijckheydt zijn verheven; gelijck deselve in
verscheyden voorname historie-schrijvers
voorkomen, De 152
Velde, Anton van de .498, 5o3
Bukske en de mollengemeente 498
Doctor Slim en de microben 498
Knagelijn 498
Lotje 498
Prins Olik en Sire Bietekwiet 498
Radijs en Bot op sterrevaart 5o3
Radeske 498

Woe's wondere wandel 498
Velde, Jan van den 116, 11 9 , 121
Exemplaer-Boec I 2. I
Velde, Lily van der 382
Velter, Robert513
SpiroulRobbedoes 513
Velthuijs, Max 58o
Venator, Adolphus ' 32, I 33
Reden-vreucht der wijsen

133

Venema, Reintje 8o
Venz538, 54o
Verbeek313, 316, 337
Verberne, C. 4zo
Verbrugge, Geo 498
Tybaert en Loje 498
Verburg, Jan Marinus 585
Vercammen, Jan502
Verdonschot385
Verdussen 124
Verensis, Anthonius91, '24
Vergilius 16, 22

Aeneis 22
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Verhees, A.G. 557
Verhees, Lode496
Heldentocht van de Alexis, De 496
Reis van de Sint-Jozef, De 496
Vertellingen van den smid 496

Verkade 515 - 518, 520
Verse en Cyriel 502, o6
Vermaak
derin VerJonkheydlbestaande
scheyde Afbeeldinge van veelderlei F iguuren, Als MenschenlBeestenlVogelenlVisschenietc. Zeer bekwaam voor de Jeugd, om
te leeren Teekenen, Schilderen, en alto tot
uwe playtier te gebruiken 180, 182

Vermandel, W. 208, 613, 614
Vermeer, Johannes 38o
Vermeerdert wonderlijck leven van den spitsvondigen en oubolligen Esopus (en z.)
waerby oock gevoegt is' t verhael des bloedigen oorlogs tusschen de muysen en de kickvorsschen, 't 124

Vermeiren, Leopold 495, 5 0 5, 5 I 3
Orolf, de roofridder 495

Vermeulen, Lo

5o8
Verne, J ules 333, 418, 471, 484
Verschoren, Frans483, 485
Jeu,gd 483, 485
Versteylen, Chris
Verstijnen, H. 575

o8

Vertellingen van Moeder de Gans , De 262

Verwer, P. A. 193
Verzele-Madelyn, Stephanie 496
Warden d'Haene' szevental 496
Vestdijk, S. 2 96, 316, 634
Veth, Cornelis 297, 3zo, 564, 627
Uzeltje 564, 627
Veth, Jan 556
Vier heemskinderen, De 15, 40, 6o, 68,

216,310, 471
Villa Dei, Alexander de 41, 587
Doctrinale 41
Villon, Francois 378
Vinkeles, Reinier 6o', 604
Viotta, J. J. 232
Virgilius 62
Viruly, A. 633
Visschers, P.-J.469, 472
Godsdienstige en zedekundige lessen 472
Stigtende verhaelen voor de Roomsch
Catholiekejeugd 472

Visser, Leo 565
Visser, P.484
Visser, S. de 284
Viverius, J. 109
Vives, Juan Luis

59, 6o, 65, 71, 105,

106, 137, 142

De institutione foeminae christianae 59

Vivre, Gerard de RR
__, _9,
R
93
Dialogues Francois-Flamersgtraictans de
faict de marchandise 88, 90
Vlaamsch opvoedkundigtijdschrift 493

Vlaamsche Boekcentrale496
Vlaamsche filmkens 492
Vlaamsefilmpjes 492

Vlaanderen, Andre 522
Vladeracken, Geertruida van
V laggenalbum 5 20
Vletter, De33o, 493

356

Zevenjongens en 'n ouwe schuit 33o

Vlieger, G. J. 619
Vlieg,
er Gerrit Hendrik 6zo
Vlieger, Jan 619-621
Vliet, F. van301, 585
Vliet, Willem van 170, 223
Vlooswijk, Nicolaes van '35
Vloten, J. van 620
Nederlandsche Baker- en kinderrijmen

6zo
Vocabulaer om te leerne Walsch ende
Vlaemsch 48
Vocabulair pour aprendre Romain etameng- Vocabulaer OM te leerne Walsch
ende Vlaemsch 590
Vocabulaire 89, 90
Vocabulare 90

Voerman jr., Jan 518
Voerman sr., Jan5i8
Vogel, Kornelis de 225
Kleine Katechismus van het Stadhouderschap 225

Vogelaar, Jacq Firmin 318
Vogel-album 517
V ogelboom , De 634

Vogelweide, Walther von der
Voigtander, Carin 585

378

Volk Het 521, 522

Volker van Waverveen, N. 627
Bonte rij, Een 627
Voltaire 198
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Vondel, Joost van den ioo, 135, 286,
542

Warande der dieren i oo
Voorbeelden van deugdzame bedrijven 237

Voorne, Albrecht van 23
Voort, Jeronimus van der 123, 124
Voragine, Jacobus A. 86
Gulden legende 586
Vorstelyke Koninglyke en Princelyke
Atlas 2 25

Vos, Ida

339, 341
Anna is er nog 341

IVie niet weg is wordt gezten 339

Vos,Jacques 31o, 313, 314, 316
Vos, Jan 136
Aran en Titus 136
Heerlijckbewijs van des menschen ellende
en miserie, Het '23

Vos, M. de376
Vos, Margot 576, 578
Meiregen 576, 578

Vos, Peter 540
Vos-Dahmen von Buchholz,
Tonny 311, 314, 316
Arenden vliegen alleen 314
Divico 314
Monster van de vuurmijn,Het 316
Nieuwe vrijheid, De 314
Van rendierjager tot roofridder 316
Viking van Walacra, De 314

Voskens, Dirk 542
Vrede, Angela de 585
Vreede, Mischa de 633
Alzegik het elf zei de Zwif Zwaf 633

Vreese, L.P. de 48o
Vriend der oprechte vaderlandsche Jeugd,
De zo6

Vries jr., Anne de

320, 382, 438, 461

Wat hetengoede kinderboeken? 461

Vries sr., Anne de 633
Vries, Hendrik de 38o
Vries, Leonard de 249, 6 3 o, 633
Bloempjes der Vreugcli voor de lieve
jeugd 632
on ens radio both, Het 63o

Vries, Theun de 297
Vries-Brouwers, De 513
Vriesland, Victor E. van 63o
7o8

Muze en het ambacht, De 63o

Vrij Nederland 324, 325
Vrije Volk, Het 632
Vrolijke daden van Keizer Karel, De 472

Vroman, Leo 322
Vrouw , De 558

W
Waard, K. de 617
Wachter, Leo de 5o5
Waegemans, Yvonne 495,505,506
Almientje 5o5
Berk 'e op de kloostermuur, Het 5o5
Boschmoedertje 5o5
Lelijkejonge eencje, Het 5o5

Omnibus

Waesberghe 1, Jan van 9o, 114, 115,
596

Waesberghe II, Jan van -114, 11 5 , 119,
121, 596, 598
Wagenaar, Jan 224
Walchersche Robinson, De zi I
Walewein 39

Walravens, Emiel 486, 489
Walschap, Gerard 471, 498, 499
Vierde koning, De 498, 499
IVereld van Soo Moereman, De 471

Warnars 607
Warren 345
Theory of literature 345
Wasser, Jan

de 608, 609

Wat mogen one kinderen le en? 393

Waterschoot, Paul

o8

Weekblad voor Kinderen zo6
Weekblad voor Neirlands Jongelingschap 20 3 , 204

Weekbladpers 6z8
Weerd, Ivo de 585
Weetveel, prof. ( = Cuypers, Karel) 505
Dat moetje beslist weten 5o5
Wistje dit al? 5o5

Weihs, A. Th. 579
Weisse, Christian Felix 198, zoo, 203,
zo6
Hesperiden, Die zo6
Neues A B C Buch zoo
Weldadige Louie De
De 545

Welhem, Gerrit 596
Wellek 345
Theory of literature 345
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Wely, Babs van 369, 371, 540, 58o
Wenckebach, L. W. R.518, 556, 626

Wereld in haar zondagspak. Een geschenk
voor de leergrage jeugd, De 248, 249
Wereldbibliotheek 62 7 ,
628
Werff, Pieter Adriaensz van der i29
Werken, Margareta Geertruy van der
ie Cambon-van der Werken
Wermeskerken, H. van 535
Jojo de Sumatraan 535
Snoet' s Wilde area 535
Wertham319
Seduction of the innocent 319
Wesseling, Jan 33 5, 5 85
Westendorp, Fie 363, 442, 53 8, 540,
579, 634

Drie Stouterdjes 540
F loddertje 540
Ibbelje 540
Jo en Janneke 442
Pluis enpoezelje 54o
Prelienje 540
Spiegeltjes rondreis 54o
Westering, Francien van 585
Westfalen, Jan van587
West-Friesland420
Wetstein546
Weve, Sylvia 3 83, 5 85
Wibaut, F. M. 273
Wibaut-Berdenis van Berlekom, Mathilde410, 455, 456

Boek en het volkskind, Het 45 5
Wieg 386
Wiegman, Jan 57o, 575
Wigeri, J. 219
Wigwam in de stad, De 464
Wijdeveld, Ruscha 5 76, 5 82
Wii nla 3 10, 3 24, 333, 334, 337
Wijnants, Lowie 02
Wijnrijcx, Jan 75
Wilde, Dick de315, 5 76, 5 80
Wilde Roos, De496
Wilhelm iv 286
Willebeek le Mair, Henriette569
Willem I, koning 204, 268, 469
Willem v, stadhouder 200, 204
Willem George, prins 204
Willem van Oranje 270
Willems, Liva 1 1

Drie mussen in september 5 1 I
Marjan 5i 1
Nee, P edro , nee 5 II
Wilmink, Willem 3", 344, 345, 349354, 3 5 6 , 373, 375 -3 80 , 404, 406 , 439,
616
Bangedierenbos,Het 406

Brief van een verkademeisje 37S
Buurjongens 404, 406
Dicht langs de huizen 379
Goedenavond, speelman 353, 3 78, 3 8o
Goejanverwellesluis 37S
Kind, Het 376
Koen, maakje min schoen 3 8o
Loodzware tassen 3 78
Moord in het moeras 3 i 1
Verraderlijke kind, Het 3 8o
Naar het hart vol van is 38o
We zien wel wat het wordt 377
Wilson 493
Winkel, Ludovic van ie Lavki, Lod.

Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse
letterkunde 464
Winnie de Poeh ie Milne, A. A.
Winters, C. F. ie Abkoude, Chr. van
Wintersche avonden 109
Wirth, Louise J. Th.35 I , 3 5 2, 3 54, 356
Eeuw kinderpolzie 177 8 -1878 , Ben 35 I
Wit, H. de 6o i
Wit, Juliette de5 85
Witkamp jr., E. S. 554, 569
Witmond-Berkhout, Anna Christina ie
Berken, Tine van
Witsen Geysbeek, P. G. 212
Witt,
gebroeders De 286
Witte, Aldert5 8o, 632
Witte, Petrus de 144
Catechizatie 144
Wittelingh, Servaas 1 3o, I 3i, 5 96
Witteveen, Marietje 5 76, 5 84
Tuintjes, De 584
Witvliet, Leendert3 81, 3 82-3 86, 3 88
Misschien beetze niet Susan 3 8i, 3 84
Sterrekers 3 82, 3 83
Vogeltjes op je hood 3 82
Woillez 2I 2

Emma of de vrouwelijke Robinson 2I 2
Wolf, Alex de5 85
Wolf, Joh. Wilhelm48o
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Niederliindische Sagen 48o
Wolf die voor dokter s_peelt, De i oo
Wolf hoedt de schapen
De Too
,
Wolff-Bekker, Bete 169, 171, 192, 194,
206, 210, 213, 214, 216, 217, 219, 227,
412,603,604,607

Cornelia Wildschut, of, de gevolgen der
ofivoeding 214, 216
Economische Liedjes 607
Fabelen voor de NederlandscheJeugd 216
Geschrift eener bejaarde vrouw 216
Proeve over de opvoeding 169, 192, 194,
210, 216, 217, 227

Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart , De 171, 213, 412
Wolffenbuttel van Roo en H. 634

Ilja, de kleine ganzenridder 634
Wolgast, E. 319, 495

Blend unsererJugendliteratur , Das 319
Wolkers, Jan 444
Wolters, J. B.445, 615-617, 628, 634

Wonderliftke en genoechlijke leven van Esopus(enz.),Dat 124, 125
Wonderlijke avonturen van Jan Kalebas,
De 522
Wonderschelp, De 20
Wordt vervolgd 537
Worm, Piet576, 63.1
Wouters, Evarist498
Wulf Leo de 475

Proeven van oorspronkelyke fabelen 475
Wytynck, Julius 478
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X
Xenocrates I 16

Y
Ysabie-van Overbeke, Rachel5o2

Zanden, Piet van der 82

Geurt Boots vaart naar Indie 5 82
Zedelijke verhalen voor de jeugd, tot opscherin van het verstand en ter veredelingvan
het hart 237
Zeelands Chronyk Almanach 2.08
Zeeuw, P. de310

Michiel Adriaanszoon de Ruyter 3io
Overwintering op Nova Zembla, De 310
Reis van Marco Polo , De 3io
Willem de Zwijger 310
Zerclaere, Thomasin von36, 37
Zinnebeelden '84
Zonderland, Daan 632
Knikkertje Lik 632
Zonnekind 5oz
Zonneland 494
Zonneschijn 628
Zonnestraal 502
Zonnewende496
Zonnewijzer 632
L X V I Bezondere

Zoon van den dronkaard. Een verhaal voor de
jeugd door een kindervriend, De 244
Zuidnederlandse5.13
Zuivelbureau540
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(van links naar rechts en van boven naar
beneden):
[i] prent no. 19 van J . Kannewet, Amsterdam (1736-1780). In: Centsprenten. Nederlandse volks- en kinderprenten. Inleiding en
catalogus C. F. van Veen. Amsterdam,
Rijksprentenkabinet, 1976;
[2] uit: J . P. Heije Kinderliederen. Bron: 't Is vol
van schatten hier. Amsterdam /'s Gravenhage,
De Bezige Bij /Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum, 1986;
[3] Chr. van Abkoude Pietje Bell. Alkmaar,
K l u i t m a n , 1914. Bandillustratie Jan Rinke;
[4] De kleine Print-Bjbel. Amsterdam, Joannes Pauli, 1720 (replica);
[5] uit: Rie Cramer Februari. Den Haag, V a n
G o o r , 1939;
[6] uit: Johannes Hazeu C z n . Onderwij^ende
gedichtjes, uit de natuur ontleend. Amsterdam,
G.Portielje, 1828;
[7] uit een boekje met opgeplakte AB-kaartjes. Leiden, P. J . Trap, omstreeks 1820;
[8] uit: Annie M . G . Schmidt Jip en Janneke.
Illustratie Fiep Westendorp. Amsterdam,
Uitgeverij D e Arbeiderspers, 1977;
[9] volksprent: historie van de vier Heemskinderen. Bron: Rijksmuseum voor V o l k s kunde / Het Nederlands Openlucht Museum
Arnhem;
[10] uit: J . J . A . Goeverneur Degeschiedenis
van de vijfbiggetjes. Leiden, C. K o o y k e r , z. j.
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